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27 October 2022 

FIRST DAY 

Session 1 

Presentation Language: English 

Time: 10:30-12:00 

(Türkiye Time Zone - GMT+3) 

Session Chair Presenter Paper 

Dr. Fareed Ismail 

Nur Syuhaada Kharil 

Anuar 

Analyzing Thermal Analysis of Teflon-coated 

Cookwares in Preparing Malaysian Cuisines 

 

Nur Syuhaada Kharil Anuar & Siti Nurhayati Khairatun 

Tahmeed Ahmad Badam 

Architectural Tourism Ecosystem: Historic Review of 

Kashmir 

 

Tahmeed Ahmad Badam & Nawaz Ahmad Sheikh 

Mark Chris M. Lapuz 

Beyond Flavors: A Kano Analysis of the Restaurant 

Servicescape During the Pandemic 

 

Mark Chris M. Lapuz & Medelene L. Forbes & 

 Jerry Gil B. Francisco 

Siti Nurhayati Khairatun 

Malaysians’ Consumer Motivations for Consuming 

Boba Milk Tea 

 

Siti Nurhayati Khairatun 

Mohammed Shafeer K P 

Possibilities of Exploring Backwater Tourism and 

Malabar Cuisines in Kerala 

 

Mohammed Shafeer K P & B. Kathiresan 
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27 October 2022 

FIRST DAY 

Session 2 

Presentation Language: English 

Time: 10:30-12:00 

(Türkiye Time Zone - GMT+3) 

Session Chair Presenter Paper 

Dr. Şerif Baldıran 

Wafa Saleh Al Buraiki 

The Impact of Social Media Activities on Hotel 

Consumers 

 

Wafa Saleh Al Buraiki 

I Gusti Ketut Indra Pranata 

Darma 

Culinary model at Pandemic covid-19 in Bali Indonesia 

 

I Gusti Ketut Indra Pranata Darma & Ni Made Rai Kristina 

Shayan Basharat Fazili 

The Effect of Employment of Young Adults on Family 

Vacation Decision Making 

 

Shayan Basharat Fazili & Anisa Jan 

Aseesdeep Kour 

Explaining Residents’ Constraints for Pro-Tourism 

Behaviour: An Application of Constraint-Negotiation 

Model 

 

Anil Gupta & Aseesdeep Kour & Honeyka Gupta 

Sena Atik 

Investigation of Turkish Beverages With Geographical 

Indication 

 

Özlem Özer Altundağ & Sena Atik 
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27 October 2022 

FIRST DAY 

Session 3 

Presentation Language: Turkish 

Time: 11:30-13:00 

Session Chair Presenter Paper 

Assoc. Prof.  

Aytuğ Mermer  

Üzümlü 

İrfan Yurt 

A Current Approach Nerogastronomy: Its Bibliometric 

Analysis Method 

(Güncel Bir Yaklaşım Nerogastronomi: Bibliyometrik 

Analiz Yöntemi ile Elealınması) 

İrfan Yurt 

Gamze Cesur 

Evaluation of Çatalhöyük within the Scope of 

Gastronomy Tourism 

(Çatalhöyük’ün Gastronomi Turizmi Kapsamında 

Değerlendirilmesi) 

Gamze Cesur, Rukiye Çetin and Fatih Varol 

Mehmet Polat 

A Gastronomic Value: Maras Ice Cream 

(Gastronomik Bir Değer: Maraş Dondurması) 

Mehmet Polat 

Nadire Nur Polat 

Fusion Cuisine: A New Common Recipe 

(Füzyon Mutfağı: Yeni Bir Ortak Reçete) 

İrfan Yurt and Nadire Nur Polat 

Murat Toker 

Analysis of Fairy Chimneys and Balloon Themes in 

Promotional Films of Cappadocia Hotels 

(Kapadokya Otellerinin Tanıtım Filmlerinde Yer Alan 

Peribacaları ve Balon Temalarının Analizi) 

Murat Toker and İlker Öztürk 

Meral Yılmaz 

The Importance of Halva in Anatolian Cuisine Culture 

and Halva Varieties with Registered Geographical 

Indication 

Meral Yılmaz 
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27 October 2022 

FIRST DAY 

Session 4 

Presentation Language: Turkish 

Time: 11:30-13:00 

Session Chair Presenter Paper 

Dr. Vedat Yiğitoğlu 

Abdullah Badem 

A Research on Karaman Cuisine: Göbede Böreği 

(Karaman Mutfağına Dair Bir Araştırma: Göbede 

Böreği) 

Nisa Teber, Sevgi Kıratlı and Abdullah Badem 

Vedat Yiğitoğlu 

Investigating the Intention of Gastronomy Students to 

Participate in Cooking Competitions with the Theory 

of Planned Behavior 

(Planlı Davranış Teorisi Kapsamında Gastronomi 

Öğrencilerinin Yemek Yarışmalarına Katılma 

Niyetinin İncelenmesi) 

Vedat Yiğitoğlu 

Elif Ramadanoğlu 

Evaluation of Foreign Visitors' Turkish Cuisine 

Experiences on TripAdvisor, an Online Platform: The 

Case of Istanbul-Beyoğlu 

(Yabancı Ziyaretçilerin Türk Mutfağı Deneyimlerinin 

Çevrimiçi Bir Platform olan TripAdvisor Üzerinden 

Değerlendirilmesi: İstanbul-Beyoğlu Örneği) 

Elif Ramadanoğlu and Ecem İnce Karaçeper 

Gülten Toprak 

Tourism Education in Turkey and Research on Effect 

of The Covid-19 Pandemic on Tourism Education 

(Türkiye’de Turizm Eğitimi ve Covid-19 Pandemisinin 

Turizm Eğitimine Etkisi Üzerine Araştırma) 

Gülten Toprak and Ebru Ulucan 

Sıla Laçin 

Examination of the Opinions of Tourism Stakeholders 

Towards Local Wines 

(Yerel Şaraplara Yönelik Turizm Paydaşlarının 

Bakışının İncelenmesi) 

Sıla Laçin and Vedat Yiğitoğlu  
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27 October 2022 

FIRST DAY 

Session 5 

Presentation Language: Turkish 

Time: 13:30-15:00  

Session Chair Presenter Paper 

Assoc. Prof.  

Burak Eryılmaz 

Nihan Uğur 

The Effect of Recreational Activities on Rural Tourism 

(Rekreasyonel Aktivitelerin Kırsal Turizme Etkisi) 

Nihan Uğur and Orhan Akova 

Yusuf Dündar 

Safety and Security Issues in Balloon Tourism 

(Balon Turizminde Emniyet ve Güvenlik Konuları) 

Yusuf Dündar 

Ayşe Demir 

Investigation of Gastronomy Museums in Turkey 

(Türkiye’de Bulunan Gastronomi Müzelerinin 

İncelenmesi) 

Ayşe Demir and Özlem Altun 

İlyas Kays 

İmamoğlu 

Tourism Revenues and Economic Growth: Evidence 

From the Turkish Economy 

(Turizm Gelirleri ve Ekonomik Büyüme: Türkiye 

Ekonomisinden Kanıtlar) 

Hüseyin Coşkun and İlyas Kays İmamoğlu 

Ceyhun Uçuk 

Gastronomy Education at Higher Education Level: 

Comparison of Gastronomy Cities Lyon and  

Gaziantep with Horizontal Approach 

(Yükseköğretim Seviyesinde Verilen Gastronomi 

Eğitimi: Gastronomi Şehirleri Lyon ve Gaziantep’in 

Yatay Yaklaşım ile Karşılaştırılması) 

Ceyhun Uçuk 
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27 October 2022 

FIRST DAY 

Session 6 

Presentation Language: Turkish 

Time: 13:30-15:00 

Session Chair Presenter Paper 

Assoc. Prof.  

Mustafa Daşkın 

Bülent Yorgancı 

Highlighting Local Products in the Contex of Sustainable 

Gastronomy Tourism: A Research on Köftür 

(Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Bağlamında Yerel 

Ürünlerin Ön Plana Çıkarılması: Köftür Üzerine Bir 

Araştırma) 

Ebru Güneren and Bülent Yorgancı 

Hasan Hüseyin 

Okur 

Bibliometric Analysis of Articles on Sustainable 

Tourism in Journals Indexed in the Turkish Tourism 

Index (Türkiye Turizm Dizininde Taranan Dergilerde 

Sürdürülebilir Turizm Konulu Makalelerin 

Bibliyometrik Analizi)  

Hasan Hüseyin Okur and Makbule Civelek 

Nurşah 

Müfettişoğlu 

An Evaluation on Geographical Indicated "Bakery and 

Pastry Products, Pastries and Desserts" in The Black 

Sea Region 

(Karadeniz Bölgesindeki Coğrafi İşaretli “Fırıncılık ve 

Pastacılık Mamulleri, Hamur İşleri, Tatlılar” Üzerine Bir 

Değerlendirme) 

Nurşah Müfettişoğlu and Hasan Köşker 

Yunus Ergün 

Tourism Development and Conservation Activities of 

Ballıca Cave 

(Ballıca Mağarasının Turizm Gelişimi ve Korunma 

Faaliyetleri) 

Yunus Ergün and Şirin Çetin 
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27 October 2022 

FIRST DAY 

Session 7 

Presentation Language: English 

Time: 15:00-16:30 

(Türkiye Time Zone - GMT+3) 

Session Chair Presenter Paper 

Dr. Ayşegül Acar 

 

Eirini Strataki 

Residents' perceptions on tourism impacts 

Research, and Upcoming Research Issues 

George Triantafyllou & Eirini Strataki 

Bonifácio Rodrigues 
Tourism and Gastronomy: The palate gentrification 

Bonifácio Rodrigues & Nuno Abranja 

Parvez I. Haris 

The role of British Bangladeshis in the 

development of "British Curry" and its impact on 

culture, economy, and Tourism 

Parvez I. Haris 

Ayşegül Acar 

 

Understanding Local Food Consumption Value of 

Slow Food Supporters in Knoxville 

Ayşegül Acar 

 

Melahat Avşar 

Examining the impact of work stress on hotel 

frontline employees’ turnover intention and job 

performance: An introductory research from 

Turkey 

Mustafa Daşkın & Melahat Avşar 

Yekinni Ojo Bello 

Tourism and Sustainable Development Goals in an 

Emerging Economy 

Yekinni Ojo Bello and Mercy Busayo Bello 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjFnc6Nn5P4AhX2Q_EDHYnsBSsQgQN6BAgBEAE&url=https%3A%2F%2Fscholar.google.gr%2Fscholar%3Fq%3Dresidents%2527%2Bperceptions%2Bon%2Btourism%2Bimpacts%26hl%3Del%26as_sdt%3D0%26as_vis%3D1%26oi%3Dscholart&usg=AOvVaw1kdhsfsOGmnU1NXma69idk


 

13 

 

ITCC'22 

I. INTERNATIONAL TOURISM AND CULINARY CONFERENCE 

27-28 OCTOBER 2022 

AMASYA-TÜRKİYE 

 

27 October 2022 

FIRST DAY 

Session 8 

Presentation Language: English 

Time: 15:00-16:30 

(Türkiye Time Zone - GMT+3) 

Session Chair Presenter Paper 

Assoc. Prof.  

Nafiya Guden  

Nafiya Guden 

Quality and Satisfaction with Gastronomy Education: 

Evidence From North Cyprus 

Nafiya Guden 

İbrahim Çetin 

The Grape of Isparta and Its Potential in Wine 

Tourism 

Günseli Güçlütürk Baran & İbrahim Çetin 

Fernando Manuel Rocha da 

Cruz 

The traditional and innovative gastronomic offer in 

the creative city: the case of Belém/PA (Brazil) 

Fernando Manuel Rocha da Cruz 

Maria Legaki 

The role of local products in shaping a unique 

culinary identity of a tourist destination 

Nikolaos Trihas & Maria Legaki & Georgios Apladas 

Kawtar Anini 

Morocco's Competitive positioning during a global 

crisis: The case of the tourism industry during the 

COVID-19 pandemic 

Kawtar Anini 
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28 October 2022 

SECOND DAY 

Session 9 

Presentation Language: English 

Time: 09:00-10:30 

(Türkiye Time Zone - GMT+3) 

Session Chair Presenter Paper 

Dr. Melahat Avşar 

 

Sanika Kuruvila 

Community Capitals Framework and Its Role in The 

Development of 

Tourism: A Case Study on Aruvikkuzhi, Kerala 

Sanika Kuruvila & Emilda KJ 

 

Faheem Ashraf 

Determining the Role of Destination Reputation in 

Tourist Motivation and Intention to Visit. A study on 

Indian Millennial 

Parikshat Singh Manhas & Faheem Ashraf & Ranjeet Singh 

Rupa Sinha 

Is Gastronomic Tourism a Game Changer for 

Community development? An Ethnographic Inquiry in 

Sikkim, India 

Rupa Sinha & Sumit Haluwalia 

Faradina Amadea 

Preservation of Indonesian Culture Through 

Traditional Snacks 

Faradina Amadea & Beta Nisrina Fatin & Putri Lauta Ilmi 

& Savina Putri Azalea Stefanie 

Escalada, Shiela Mae M. 

Perception of Hospitality Management Students of 

Cavite State University-Carmona Campus on the 

Benefits of using IOT-Based Devices in Hotels on the 

Customer Acquisition 

Escalada, Shiela Mae M. & Soriano, Shanaia Faye S. & 

Bueno, Isabelo Gabriel M. & Macaranas, Gretchen 

Abin Mathew 

The Triple Bottom Line and its impact on tourism 

industry: a case study on Anchuruli ecotourism spot, 

Idukki, India 

Abin Mathew & Emilda KJ 
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28 October 2022 

SECOND DAY 

Session 10 

Presentation Language: English 

Time: 09:00-10:30 

(Türkiye Time Zone - GMT+3) 

Session Chair Presenter Paper 

Prof. Mark Gabriel 

Wagan Aguilar  

Danie Ferreira 

 

The effect of demographics on cultural and 

gastronomic tourism during the destination selection 

process 

Danie Ferreira 

Mark Gabriel Wagan 

Aguilar 

The local community of Calamba City, Philippines and 

its perspective towards hotel stay amidst the COVID-

19 pandemic recovery stage 

Mark Gabriel Wagan Aguilar & Rizza Nahil Fonacier 

Banani Mondal 

A Study on the Role of Local Cuisine in Boosting 

Tourism in West Bengal 

Banani Mondal & Suman Ghosh 

Aijaz Ahmad Khaki 

 

Sustainable Innovative Techniques and Destination 

Management: A case study of Kashmir Division (J&K) 

Aijaz Ahmad Khaki & Annum Makhdoomi & Aaqib Bashir 

& Romeesa Shaban 

Wulan Kurnia Jeti 

The Innovation of Serving Regional Specialties “Gado 

Gado” Increase People’s Interest in Local Indonesian 

Food “Gado-Gado” 

Wulan Kurnia Jeti & Novita Anjarwati & Adhelia Dhinda 

Dhifida & Evita Julianti Extrada 
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PREFACE/ÖNSÖZ 

Tourism is an extremely important activity sector from a 

strategic point of view, both for our country and for other 

countries. Regarding our regional and international objectives 

based on human peace and welfare, this region presents us 

with a number of really significant opportunities. We wish to 

raise our goals within the confines of a significant and 

comprehensive new plan in order to seize these 

opportunities. In this regard, we are also aware of Türkiye's 

ideal location and abundant potential, particularly for the city 

of Amasya. Also, Türkiye has housed numerous civilizations 

throughout antiquity, which led to the development of the local cuisine. Türkiye 

currently ranks among the top 10 tourism destinations in the world. Many locations of 

Türkiye provide distinctive cuisine to both domestic and foreign visitors. Particularly, 

Amasya city, as an emerging tourist destination, exhibits the regional peculiarities of 

Ottoman cuisine through its diverse tourism sources. So, I hope that this significant 

conference, which conducts crucial works within the framework of gastrotourism, is 

fortunate for our country and other countries. I would like to express my gratitude for 

the contributions of the partner countries that helped in the planning of the event. 

 

Turizm hem ülkemiz hem de diğer ülkeler için stratejik açıdan son derece önemli bir 

faaliyet sektörüdür. İnsan barışını ve refahını temel alan bölgesel ve uluslararası 

hedeflerimiz açısından bu alan bize gerçekten çok önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu 

fırsatları değerlendirmek için önemli ve kapsamlı yeni bir plan çerçevesinde 

hedeflerimizi yükseltmek istiyoruz. Bu bağlamda, Türkiye'nin özellikle Amasya şehri için 

ideal konumunun ve yüksek potansiyelinin de farkındayız. Ayrıca Türkiye, antik çağ 

boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu da yerel mutfağın gelişmesine 

yol açmıştır. Türkiye şu anda dünyanın en iyi 10 turizm destinasyonu arasında yer 

almaktadır. Türkiye'nin birçok lokasyonu hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere farklı 

mutfaklar sunmaktadır. Özellikle Amasya şehri, yükselen bir turizm destinasyonu 

olarak, farklı turizm kaynaklarıyla Osmanlı mutfağının yöresel özelliklerini 

sergilemektedir. Gastro turizm çerçevesinde çok önemli çalışmalara imza atan bu önemli 

konferansın ülkemize ve diğer ülkelere hayırlı olmasını temenni ediyorum. Etkinliğin 

planlanmasında yardımcı olan paydaş ülkelerin katkılarına minnettarlığımı ifade etmek 

istiyorum. 

 

                                                                                      Prof. Dr. Süleyman ELMACI 
                                                                                      Rector of Amasya University 
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Many tourist attractions play a key part in the promotion of travel 
destinations when taking into account the impact that tourism 
activities provide to economic growth. Local gastronomy and 
culinary attractions that are also tourist draws play a significant 
role in the promotion of a tourist destination. Today, towns are 
beginning to get attention for their culinary tourism as well as 
their historical and natural splendors. What you eat when visiting 
a city is just as significant as what you see there.  

Gastro-tourism is a tourism activity that creates travel motivation 
to have a new food and beverage experience. Gastro-tourism, 

which offers regional cuisine, can express the cultural identity and tradition of a place. It 
thus becomes a key tool for the competitiveness of local destinations. Gastro-tourism is 
viewed as including everything from the ingredients to the cooking, presentation, and 
location of the cuisine.  

The value of regional cuisines has increased daily as a result of the shift in eating and 
drinking preferences in the globalizing world life. The rich culinary culture of Turkish 
cuisine, which varies according to the regions, is important for the tourism industry. 
Particularly gastro-tourists, who engage in activities associated with tourism under the 
banner of gastrotourism and have been discussed frequently in recent years, have 
grown their propensity for local cuisine products, which they describe as being healthier 
and tastier. Changing eating and drinking perceptions have prepared the environment 
for various destinations to come to the fore, to recognize regional  cuisines and to gain 
rich experiences.  In this regard, Amasya served as the capital of many nations for a long 
time, and during the Ottoman period, it almost acted as a school for the sultan 
candidates. Amasya has shown the traces of its long historical past and the diversity that 
this historical past has created in its culture in its dishes. It is also possible to find 
inspirations from the palace cuisine in Amasya, which is famous for its princes. Amasya 
has a rich culinary culture along with a deep-rooted cultural level. Each region has its 
own unique dishes. Although there is information about some dishes in other regions, it 
is obvious that it varies in each region.  

The preparation of recipes in cooking, which is an art as old and vital as human history, 
started with the discovery of writing; it is an ongoing process. From this point of view, 
recipes have a special place in the development of culinary art. When we look at the 
development processes of world cuisines, it has been a very important factor for the 
chefs who are engaged in food preparation activities to write down and record the new 
flavors they produce in the kitchens. Countries that cannot turn the dishes in their 
national cuisines into recipes have difficulties in conveying their culinary culture to the 
next generations. The richness of a country's cuisine in the culinary field is understood 
from the recipe archives recorded with the recipes. Food recipes are also used as a tool 
to measure the level of wealth in the cuisine of countries. Therefore, the papers 
prepared within the scope of this conference will play a crucial role in transferring 
unique informations to tourism and culinary field.  

I would like to express my gratitude again and hope to see you face to face at the next 
conference. 
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Birçok turistik cazibe merkezi, turizm faaliyetlerinin ekonomik büyümeye sağladığı etki 
dikkate alındığında, seyahat destinasyonlarının tanıtımında önemli bir rol 
oynamaktadır. Turistlerin de ilgisini çeken yerel gastronomi ve mutfak cazibe 
merkezleri, bir turistik destinasyonun tanıtımında önemli bir rol oynamaktadır. 
Günümüzde ilçeler, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yemek turizmi ile de 
dikkatleri üzerine çekmeye başlamıştır. Bir şehri ziyaret ettiğinizde ne yediğiniz, orada 
gördükleriniz kadar önemlidir. 

Gastroturizm, yeni bir yiyecek ve içecek deneyimi yaşamak için seyahat motivasyonu 
yaratan bir turizm faaliyetidir. Yöresel yemekler sunan gastro-turizm, bir yerin kültürel 
kimliğini ve geleneğini ifade edebilir. Böylece yerel destinasyonların rekabet edebilirliği 
için önemli bir araç haline gelir. Gastro-turizm, malzemelerden mutfağın pişirilmesine, 
sunumuna ve konumuna kadar her şeyi kapsıyor olarak görülüyor. 

Küreselleşen dünya hayatında yeme-içme tercihlerinin değişmesi sonucu yöresel 
mutfakların değeri her geçen gün artmaktadır. Türk mutfağının bölgelere göre farklılık 
gösteren zengin mutfak kültürü turizm sektörü için önemlidir. Özellikle gastroturizm adı 
altında turizmle ilgili faaliyetlerde bulunan ve son yıllarda adından sıkça söz ettiren 
gastroturistler, daha sağlıklı ve lezzetli olarak nitelendirdikleri yöresel mutfak 
ürünlerine olan eğilimlerini artırmışlardır. Değişen yeme-içme algıları, çeşitli 
destinasyonların öne çıkmasına, yöresel mutfakları tanımasına ve zengin deneyimler 
kazanmasına ortam hazırlamıştır. Bu bakımdan uzun süre birçok millete başkentlik 
yapan Amasya, Osmanlı döneminde adeta padişah adayları için bir okul vazifesi 
görmüştür. Amasya, uzun tarihi geçmişinin izlerini ve bu tarihi geçmişin kendi 
kültüründe yaratmış olduğu çeşitliliği yemeklerinde de göstermiştir. Şehzadeleriyle ünlü 
Amasya'da saray mutfağından da ilham almak mümkün. Amasya, köklü bir kültürel 
düzeyin yanı sıra zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Her yörenin kendine has 
yemekleri vardır. Diğer yörelerde bazı yemekler hakkında bilgiler bulunsa da her yöreye 
göre değişiklik gösterdiği aşikardır. 

İnsanlık tarihi kadar eski ve yaşamsal bir sanat olan yemek pişirmede tarif hazırlama 
yazının bulunmasıyla başlamış; devam eden bir süreçtir. Bu açıdan bakıldığında yemek 
sanatının gelişmesinde tariflerin özel bir yeri vardır. Dünya mutfaklarının gelişim 
süreçlerine baktığımızda yemek hazırlama faaliyetinde bulunan şeflerin mutfaklarda 
ürettikleri yeni lezzetleri yazıya dökmeleri ve kayıt altına almaları oldukça önemli bir 
faktör olmuştur. Ulusal mutfaklarında yer alan yemekleri tarif haline getiremeyen 
ülkeler, mutfak kültürlerini gelecek nesillere aktarmakta zorluk çekmektedir. Bir ülke 
mutfağının mutfak alanındaki zenginliği, tariflerle birlikte kayıt altına alınan tarif 
arşivlerinden anlaşılmaktadır. Yemek tarifleri de ülkelerin mutfağındaki zenginlik 
düzeyini ölçmek için bir araç olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu konferans 
kapsamında hazırlanan bildiriler, turizm ve mutfak alanına özgün bilgilerin 
aktarılmasında önemli bir rol oynayacaktır. 

Bir dahaki konferansta yüz yüze görüşmeyi diler, tekrar şükranlarımı sunarım. 

 

Assoc. Prof. Mustafa DAŞKIN 
                                                                                                       Conference Chair 
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Özet 

Yemek yarışmaları gastronomi alanında gerçekleştirilen en özel etkinliklerden biridir. Bu 

etkinlikler katılımcı kişi ve kurumlarla birlikte meslek örgütlerine, eğitim kurumlarına, yerel 

yönetimlere ve turizm sektörüne farklı katkılar sunabilmektedir. Yemek yarışmalarının 

muhtemel katkılarının ortaya çıkması ve güçlendirilmesi için etkinlik kalitesinin ve 

popülaritesinin arttırılması gerekir. Bu kapsamda yemek yarışmalarına mümkün olabildiğince 

fazla sayıda eğitimli, bilgili ve becerikli adayların katılımı sağlanmalıdır. Dolayısıyla 

gastronomi eğitimi alan üniversite öğrencilerinin yemek yarışmalarına katılımlarının 

desteklenmesi önemlidir. Bu bağlamda yapılan çalışmanın temel amacı planlı davranış teorisi 

kapsamında gastronomi eğitimi alan üniversite öğrencilerinin yemek yarışmalarına katılma 

niyetlerinin belirlenmesi ve akademik başarının düzenleyici bir rolünün olup olmadığının 

ortaya koyulmasıdır. Araştırma verileri Google Forms ortamında hazırlanan anketle online 

olarak toplanmıştır. Anket uygulaması kolayda ve kartopu örnekleme yöntemleri birlikte 

kullanılarak gerçekleştirilmiş ve toplam 448 geçerli anket sayısı elde edilmiştir. Veri analiz 

sürecinde öncelikle Doğrulayıcı Faktör Analizi ile ölçüm modelinin uygunluğu test edilmiştir. 

Daha sonra tutum, öznel normlar ve algılanan davranışsal kontrolün yemek yarışmalarına 

katılma niyeti üzerindeki etkisi Yapısal Eşitlik Modellemesi kullanılarak test edilmiştir. Son 

olarak akademik başarının düzenleyici etkisinin test edilmesi için Hayes (2013) tarafından 

geliştirilen Process Macro uzantısı kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre yemek 

yarışmalarına yönelik tutum ve algılanan davranışsal kontrol öğrencilerin yemek 

yarışmalarına katılma niyetini pozitif etkilemektedir. Ancak hâkim yazının aksine 

başkalarının tutum ve görüşleri olarak ifade edilen öznel normların anlamlı bir etkisinin 

olmadığı belirlenmiştir. Diğer taraftan akademik başarının tutum ve algılanan davranışsal 

kontrolün niyet üzerindeki etkisinde düzenleyici bir rolünün olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Buna göre yüksek akademik başarıya sahip öğrencilerde tutum ve algılanan davranışsal 

kontrolün yarışmalara katılma niyeti üzerindeki etkisi daha fazla olmaktadır.     

Anahtar Kelimeler: Yemek Yarışmaları, Planlı Davranış Teorisi, Gastronomi, Aşçılık, 

Akademik Başarı. 

 

Investigating The Intention of Gastronomy Students to 

Participate in Cooking Competitions with The Theory of Planned 

Behavior 
 

Abstract 

Cooking competitions are one of the most special events organized in the field of gastronomy. 

These events can offer different contributions to professional organizations, educational 

institutions, local governments, and the tourism sector together with the people and 

institutions that participate. In order to reveal and enhance the potential contributions of these 

competitions, the quality and popularity of the event should be increased. In this context, as 

many educated, knowledgeable and skilled candidates as possible should be encouraged to 

participate in cooking competitions. Therefore, it is important to support the participation of 

university students studying gastronomy in cooking competitions. In this regard, the main 

purpose of this study is to determine the intention of university students studying gastronomy 



 

33 

 

ITCC'22 

I. INTERNATIONAL TOURISM AND CULINARY CONFERENCE 

27-28 OCTOBER 2022 

AMASYA-TÜRKİYE 

to participate in culinary competitions within the scope of the theory of planned behavior and 

to reveal whether academic achievement has a moderating role. The research data were 

collected online through a survey prepared in Google Forms. The survey application was 

carried out by using convenience and snowball sampling methods together and a total of 448 

valid questionnaires were received. During the data analysis process, first, the validity of the 

measurement model was tested with Confirmatory Factor Analysis. Then, the effects of 

attitude, subjective norms, and perceived behavioral control on the intention to participate in 

cooking competitions were tested with Structural Equation Modeling. Finally, the Process 

Macro developed by Hayes (2013) was employed to test the moderating effect of academic 

achievement. According to the results, attitude towards cooking competitions and perceived 

behavioral control positively affect students' intention to participate in cooking competitions. 

However, contrary to the existing literature, it was determined that subjective norms, which 

are expressed as the attitudes and opinions of others, did not have a significant effect. On the 

other hand, it was reached that academic achievement has a moderating role in the effect of 

attitude and perceived behavioral control on intention. According to this, the effect of attitude 

and perceived behavioral control on the intention to participate in competitions is higher in 

students with high academic achievement.     

Keywords: Theory of Planned Behavior, Cooking Competitions, Gastronomy, Culinary,  

Academic Achievement. 

 

Giriş 

Yemek yarışmaları günümüzde en popüler gastronomi etkinliklerinin başında gelmektedir. 

Her yıl başta ulusal ve uluslararası aşçılık örgütleri olmak üzere birçok kurum ve kuruluş çok 

sayıda yemek yarışması düzenlemektedir. Bu yarışmaların sayısı özellikle aşçılık eğitim veren 

okulların sayısının artışına, aşçılar ve yiyecek işletmeleri arasında artan rekabete ve artan 

televizyon programlarına bağlı olarak yükselmeye devam etmektedir. Yemek yapma ve 

yiyecekler hakkında yayın yapan Food Network adlı televizyon kanalında 2005 ve 2006 

yıllarında 2-3 olan yarışma sayısı, 2014 yılında 16’ya kadar çıkmıştır (Kohli ve Quartz, 2014).  

 

Yemek yarışmalarının başta yarışmacılar olmak farklı taraflara sağladığı ya da 

sağlayabileceği çok sayıda fayda bulunmaktadır. Bu faydalar arasında başlıca olanlarının 

aşağıdaki gibi sıralanması mümkündür (Binati ve Pillai, 2014; Ekincek ve Göde, 2019; Gül ve 

ark., 2017; Horng ve Lee, 2009; Wood ve ark., 2015): 

 Profesyonel aşçılar yemek yarışmalarıyla isimlerini geniş bir alana duyurabilmektedir. 

 Yemek yarışmalarında başarı gösteren aşçılar ayrıca çalıştıkları işletmelerin imajına ve 

performansına da katkılar sağlayabilmektedir.  

 Yemek yarışmaları eski ya da unutulmaya yüz tutan yiyeceklerin korunmasına ve yeni 

lezzetlerle birlikte yeni tekniklerin ortaya çıkmasına da yardımcı olmaktadır.  

 Yarışmalar sayesinde genç aşçılar yeteneklerini ortaya koyabilmekte, meslekte bilgi ve 

deneyimli kişilerle tanışabilmekte ve iş bağlantıları kurabilmektedir.  

 Yemek yarışmaları mesleğin itibarının ve popülaritesinin artmasını da desteklemektedir. 

 Bu yarışmalar turistik bir çekim unsuru olarak bölgelerin turizm performansını 

geliştirebilmektedir.   

 Yemek yarışmaları gastronomi eğitimi açısından da önemli bir deneyimsel öğrenme aracı 

olabilmektedir. 

Yemek yarışmalarının olası katkılarının ortaya çıkması ve güçlendirilmesi için etkinlik 

kalitesinin ve popülaritesinin arttırılması gerekir. Bu kapsamda yemek yarışmalarına mümkün 

olabildiğince fazla sayıda eğitimli, bilgili ve becerikli adayların katılımı sağlanmalıdır. 
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Gastronomi eğitimi alan üniversite öğrencilerinin yemek yarışmalarına katılımlarının 

desteklenmesi bu noktada önem arz etmektedir. Yazında yemek yarışmalarını konu alan 

oldukça sınırlı sayıda çalışma vardır (Gül ve ark., 2017; Min, 2005). Sınırlı sayıdaki bu 

çalışmalarda ise genellikle öğrencilerin tutumları ve yeterlilikleri dikkate alınmıştır. Ancak 

yemek yarışmalarıyla ilgili akla gelen ilk soru, söz konusu yarışmaların öğrenciler açısından 

ne kadar popüler olduğu ve öğrencilerin bu yarışmalara neden katıldıklarıdır. İlgili soruya 

yanıt bulabilmek için yapılan bu araştırmada, planlı davranış teorisi (PDT) kapsamında 

öğrencilerin yemek yarışmalarına neden katıldıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. PDT, 

insan davranışlarının nedenlerini açıklamak için geliştirilmiş en popüler teorilerden biridir 

(Ajzen, 1991; Han ve ark., 2010; Han ve Stoel, 2017; Kumar, 2012; Ulker-Demirel ve Ciftci, 

2020; Yuzhanin ve Fisher, 2016). Bu teoriye göre davranışlar gelişi güzel değil belirli 

birtakım etmenlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Davranışların en güçlü ve en iyi 

öncüllerinin başında davranışsal niyetler gelmektedir. Bu bağlamda davranışsal niyetler ne 

kadar güçlü olursa davranışın gerçekleşme olasılığı da o kadar yüksek olmaktadır. 

Davranışsal niyet ise davranışa karşı tutum, davranışı çevreleyen öznel normlar ve davranış 

üzerinde algılanan kontrol şeklinde üç temel etmene bağlı olarak şekillenmektedir. 

 

Kavramsal Çerçeve  

 

Planlı Davranış Teorisi (PDT)  

Bu çalışmanın teorik alt yapısı PDT dayanmaktadır. PDT, turizm ve ağırlama yazını dâhil 

olmak üzere insan davranışlarının ön planda olduğu hemen hemen tüm alanlarda en yaygın 

kullanılan teorilerin başında gelmektedir (Armitage ve Conner, 2001; Ulker-Demirel ve 

Ciftci, 2020; Yuzhanin ve Fisher, 2016). Bu teori temelde Gerekçeli Eylem Teorisi’nin 

(Fishbein ve Ajzen, 1975) geliştirilmiş halidir. Gerekçeli Eylem Teorisi’nde (GET’de) gerçek 

davranışların davranışsal niyetler tarafından açıklanabileceği, davranışsal niyetlerin ise tutum 

ve öznel norm olarak ifade edilen iki temel faktör tarafından belirlendiği varsayılmaktadır. 

Ajzen (1991) ise kişilerin kontrolleri dışında olan zaman sınırı, kaynak ve imkân 

yetersizlikleri gibi birtakım nedenlerin de davranış ve davranışsal niyetler üzerinde etkili 

olduğunu ileri sürmüş, GET’e teorisine algılanan davranışsal kontrol (ADK) şeklinde yeni bir 

değişken ekleyerek PDT’yi geliştirmiştir. 

 

PDT, belirli bir konuya yönelik gerçekleşen insan davranışlarını tahmin etmek ve nedenlerini 

açıklamak amacıyla geliştirilmiş bir davranış teorisidir (Ajzen, 1991). Bu teorinin başlıca 

varsayımı biri bireylerin bilgiye sistematik olarak ulaşarak rasyonel kararlar vermeleridir. 

Dolayısıyla her davranışın altında yatan birtakım etmenler bulunmaktadır. Bunların başında 

davranışsal niyet gelmektedir. Davranışsal niyet, PDT’sinin merkezi bileşenidir. Niyet, bir 

bireyin belirli bir davranışı üstlenme olasılığının bir göstergesidir ve davranışın başlıca 

öncülüdür. Her ne kadar niyet ve gerçek davranış arasındaki mutlak ya da mükemmel bir 

ilişki olmasa da niyet, davranışın en iyi yordayıcısı olarak kabul edilmektedir (Ajzen, 1991; 

Armitage ve Conner, 2001; Fishbein ve Ajzen, 1975; Han ve ark., 2010).  Bu bağlamda 

insanın davranışı davranışsal niyetlerle belirlenmektedir ve niyet güçlendikçe davranışın 

gerçekleşme olasılığı da artmaktadır. Davranışsal niyet ise davranışla ilgili tutum, öznel norm 

ve algılanan davranışsal kontrol olarak adlandırılan üç faktörün bir sonucudur.  

 

Yazında davranışa karşı tutumun, öznel normların ve algılanan davranışsal kontrolün 

davranışsal niyetler üzerinde anlamlı etkisi olduğunu ortaya koyan çok sayıda çalışma 

bulunmaktadır (Ajzen, 1991; Han ve ark., 2010; Han ve Stoel, 2017; Kumar, 2012; Ulker-

Demirel ve Ciftci, 2020; Yuzhanin ve Fisher, 2016). Mevcut çalışmaların büyük bir kısmında 

davranışsal niyet üzerinde en fazla etkisi olan değişkenin tutum olduğu, bunu algılanan 
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davranışsal kontrolün izlediği, öznel normların ise etkisi en düşük değişken olduğu sonucuna 

varılmıştır (Armitage & Conner, 2001; Cunningham and Kwon, 2003; Paul et al., 2016; 

Ulker-Demirel & Ciftci, 2020). PDT ile ilgili mevcut yazından hareketle öğrencilerin yemek 

yarışmalarına karşı tutumlarının, öznel normların ve algıladıkları davranışsal kontrolün 

yarışmalara katılma niyetini etkilediği düşülmektedir. Bu kapsamda aşağıda yer alan 

hipotezler oluşturulmuştur:  

 

H1. Yemek yarışmalarıyla ilgili tutum yemek yarışmalarına katılma niyetini etkilemektedir.  

H2. Yemek yarışmalarıyla ilgili öznel normlar yemek yarışmalarına katılma niyetini 

etkilemektedir.  

H3. Yemek yarışmalarıyla ilgili algılanan davranışsal kontrol yemek yarışmalarına katılma 

niyetini etkilemektedir.  

 

Gastronomi eğitimi bilgi, beceri ve uygulama ağırlıklı bir eğitim alanıdır. Öğrencilerin teorik 

bilgiler yanında uygulamalar yaparak beceri kazanmaları ve geliştirmeleri çok önemlidir. 

Nitekim Santich (2007) gastronomi eğitiminin temel hedefinin öğrencilere teorik bilgiyi 

pratiğe aktarma becerisi kazandırmak olması gerektiğini belirtmektedir. Bu kapsamda 

Hertzman (2008) tarafından yapılan bir araştırmada şeflerin ve eğitimcilerin uygulama 

derslerinin ve deneyim kazanmanın gastronomi ve aşçılık eğitiminde başlıca unsur olduğu 

belirtilmiş ve bu nedenle uygulama ağırlıklı bir eğitim modeli ya da program oluşturulması 

(toplam ders kredisinin %73’ü gastronomi deneyimi ve bilgisi ile dersler olmak üzere) 

önerilmiştir. Tütüncü (2019) ise Türkiye’de dört yıl eğitim veren Gastronomi ve Mutfak 

Sanatlarının ders müfredatlarında alan derslerinin oranın yaklaşık %33 olduğunu ifade etmiş 

ve bunun yeterli olmadığını eklemiştir. Gastronomi eğitim müfredatında uygulama derslerinin 

fazla olması, akademik başarıda uygulama derslerinin ağırlığını da ortaya koymaktadır. Yani 

gastronomi eğitiminde akademik olarak başarılı olmanın yolu uygulama derslerindeki 

başarılardan geçmektedir. Dolayısıyla akademik olarak başarılı olan öğrencilerin bilgi, beceri, 

yeterlilik ve kendine güven hususlarının daha yüksek olması beklenir. Akademik olarak 

başarılı olan öğrencilerin yemek yarışmalarının önemi ve yararı konusunda daha bilinçli 

olabileceği düşünülmektedir. Bu durum öğrencilerin yemek yarışmaları konusunda daha 

olumlu tutumlara sahip olmasında etkili olabilir. Diğer taraftan akademik olarak başarılı olan 

öğrencilerin sosyal çevresinde bulunan kişiler öğrenciyi yemek yarışmalarına katılma 

konusunda daha fazla destekleyebilir. Araştırmalar başarılı öğrencilerin öğrenimlerinden daha 

memnun olduklarını ortaya koymaktadır (Edens, 2011). Ayrıca yüksek akademik öz 

yeterliliğe sahip öğrencilerin akademik performansı düşük olanlardan daha fazladır (Galla ve 

ark., 2014). Bu kapsamda akademik olarak başarılı olan öğrenciler yemek yarışmalarına 

katılım konusunda kendilerini daha fazla yeterli görmesi mümkündür. İlgili açıklamalar 

doğrultusunda aşağıda yer alan hipotezler geliştirilmiştir: 

 

H4. Yemek yarışmalarına karşı tutumun yarışmalara katılma niyetine etkisinde akademik 

başarının düzenleyici rolü bulunmaktadır. 

H5. Yemek yarışmalarıyla ilgili öznel normların yarışmalara katılma niyetine etkisinde 

akademik başarının düzenleyici rolü bulunmaktadır. 

H6. Yemek yarışmalarıyla ilgili algılanan davranışsal kontrolün yarışmalara katılma niyetine 

etkisinde akademik başarının düzenleyici rolü bulunmaktadır. 

 

Metodoloji 

 

Araştırmanın evrenini üniversitelerde aşçılık eğitimi alan öğrenciler oluşturmaktadır. 

Türkiye’de aşçılık meslek eğitimi lisans düzeyinde turizm fakültelerde ve yüksekokullarda 
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dört yıl, ön lisans düzeyinde ise meslek yüksekokullarında iki yıl olarak verilmektedir. 2018-

2019 eğitim öğretim yılı verilerine göre devlet ve vakıf üniversitelerinde 10.385’i lisans, 

9.781’i ön lisans olmak üzere kayıtlı yaklaşık 20.166 öğrenci bulunmaktadır (Yılmaz, 2019).  

Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket iki bölüm ve beş ölçekten oluşmaktadır. 

İlk bölümde katılımcılara ait bilgiler, ikinci bölümde ise tutum, öznel norm, davranışsal niyet, 

akademik başarı ve yemek yarışmalarına katılım niyeti ölçeği bulunmaktadır. Bu çalışmada 

kullanılan tutum ölçeği Cunningham ve Kwon (2003), Alam ve Sayuti (2011), (Kumar, 2012) 

ve (Wang ve ark., 2018); öznel norm ölçeği Cunningham ve Kwon (2003), (Kumar, 2012) ve 

(Paul ve ark., 2016); ADK ölçeği ise Alam ve Sayuti (2011) ve Wang ve ark. (2018) 

tarafından yapılmış çalışmalardan uyarlanmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni olan yemek 

yarışmalarına katılma niyeti ölçeği için  Cunningham ve Kwon (2003) tarafından yapılmış 

çalışmalar referans alınmıştır. Diğer taraftan akademik başarı ile ilgili çalışmalarda genellikle 

iki farklı ölçüm yaklaşımı kullanılmaktadır. Bunlardan ilki öğrencinin not ortalamasını 

dikkate alan biçimsel ya da nesnel yaklaşımlar (Lee ve Lee, 2018; Montecalbo-Ignacio ve 

ark., 2017), ikincisi ise genellikle not ortalamasına alternatif olarak kullanılan matematik, 

İngilizce ve tarih gibi belli alanlarda ayrı ayrı olarak da yapılabilen öğrenci beyanına dayanan 

öznel yaklaşımlardır (Cheng ve Chan, 2003; Vizoso ve ark., 2019). Öznel yaklaşımlarda 

öğrenciler ders ya da akademik performanslarını likert tipi ölçeklere göre kendileri ortaya 

koymaktadır. İlk durumda bazı izinler ve olanaklar nedeniyle öğrencilerin not ortalamalarına 

ulaşmak kolay olmayabilmektedir. Bununla birlikte eğitime yeni başlayan birinci sınıf 

öğrencilerinin not ortalamaları hesaplanmamış olabilir. Ders başarısıyla birlikte öğrenme 

başarı düzeyini ortaya koyması bakımından ikinci yaklaşımın gastronomi ve aşçılık alanı için 

daha uygun olduğu düşünülmektedir. Çünkü ilgili öğrenciler uygulama derslerinde başarı 

gösterirken muhasebe ve matematik gibi bazı sayısal ya da işletmecilik derslerinde 

zorlanabilmektedir. Bu çalışmada gastronomi ve aşçılık eğitiminin merkezi olması sebebiyle 

akademik başarı olarak uygulama dersleri dikkate alınmaktadır. Bu bağlamda çalışmada 

düzenleyici değişken olarak dikkate alınan üç maddeli akademik başarı ölçeği Choi ve Kim 

(2013) tarafından yapılmış çalışmadan uyarlanmıştır. Tüm ölçeklerin yanıt kategorileri 1-Hiç 

katılmıyorum – 5-Tamamen katılıyorum şeklinde beş noktalı likert tipi ölçekle 

derecelendirilmiştir.  

 

COVID-19 pandemisi nedeniyle 2020 yılı mart ayından itibaren yüz yüze eğitime ara 

verilmiştir. Bu nedenle anket uygulamasının online olarak yapılmasına karar verilmiştir. 

Uygulama sürecinde öncelikle 2020 Mayıs ayı içinde 65 öğrenci katılımıyla ön test 

yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar değerlendirilmiş ve cümle düzeltmeleri yapılarak ankete son 

hali verilmiştir. Nihai uygulama 2020 yılı mayıs ve haziran aylarında kolayda ve kartopu 

örnekleme yöntemleri birlikte kullanılarak online yapılmıştır. Anketler Akdeniz Üniversitesi 

başta olmak üzere farklı üniversitelerin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı ve 

Aşçılık Ön lisans Programında görevli sekiz öğretim elemanına popüler bir mesajlaşma ve 

haberleşme uygulaması üzerinden gönderilmiş ve öğrencileri ile paylaşmaları istenmiştir. Veri 

toplama süreci sonunda 455 geçerli anket toplanmıştır. Toplanan verilerden daha sağlıklı 

çıkarımlar yapılması için Mahalanobis uzaklık ile belirlenen uç değerler ayıklanmış (Hair ve 

ark., 2013; Ryu ve ark., 2010) ve 448 geçerli anket sayısı analize dahil edilmiştir.  

 

Araştırmada öncelikle örneklemi oluşturan katılımcı öğrencilerle ilgili tanımlayıcı bulgular 

özetlenmektedir. Ardından araştırma hipotezlerinin test edilmesine geçilmiştir. Bu aşamada 

ilk olarak Anderson ve Gerbing (1988) ve (Hair ve ark., 2010) tarafından önerilen iki aşamalı 

bir yaklaşım izlenmiştir. Buna göre birinci aşamada Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile 

ölçeklerin güvenirlilik ve geçerlilik testi yapılmış, ikinci aşamada ise Yapısal Eşitlik Modeli 

(YEM) ile araştırma hipotezlerinin testi gerçekleştirilmiştir. Son olarak akademik başarının 
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düzenleyici etkisinin test edilmesi için Hayes (2013) tarafından geliştirilen Process Macro 

uzantısı kullanılmıştır.  

 

 

Bulgular 

 

Araştırmaya katılan öğrenciler ile ilgili bilgiler aşağıda yer alan Tablo 1’de özetlenmektedir. 

İlgili tabloda görüldüğü üzere katılımcı öğrencilerin büyük kısmını (%61) kadınlar 

oluşturmaktadır. Bununla birlikte katılımcıların %81’i lisans eğitimi almaktadır. Lisede 

gastronomi eğitimi almış öğrenci oranı %11 iken mutfak departmanında iş tecrübesi olanların 

oranı ise %65’tir. Öğrencilerin %82’si yemek yarışmalarının yararlı etkinlikler olduğunu 

belirtmektedir. Öğrencilerin %37’si bir yemek yarışmasına izleyici olarak katılırken, sadece 

%10 gibi az bir kısmı yarışmacı olarak katılım göstermiştir. Buna karşın %60 gibi büyük bir 

kısmının yemek yarışmalarına katılan bir arkadaşı bulunmaktadır.  

 

Tablo 1. Araştırma Katılımcılarıyla İlgili Tanımlayıcı Bilgiler 

 Seçenek Frekans Yüzde 

Cinsiyet 
Kadın 274 61 

Erkek 174 39 

Program 
Ön lisans 85 19 

Lisans 363 81 

Lisede mutfak eğitimi  
Evet 41 11 

Hayır 335 89 

Mutfakta iş tecrübesi 
Evet 292 65 

Hayır 156 35 

Yemek yarışmaları yararlı mı? 
Evet 366 82 

Hayır 82 18 

Yarışmacı olarak katıldınız mı? 
Evet 44 10 

Hayır 404 90 

Kaç defa katıldınız? 

1 defa 24 55 

2 defa 11 25 

3 ve daha fazla 9 20 

İzleyici olarak katıldınız mı? 
Evet 164 37 

Hayır 284 63 

Yarışmalara katılan arkadaşınız? 
Evet 225 60 

Hayır 151 40 

 

Araştırma verileri üzerinden gerçekleştirilen DFA sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. İlgili 

tabloda ayrıca ölçeklerin güvenirlilik sonuçları da bulunmaktadır. Tabloda görüldüğü üzere 

ölçeklerin güvenirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha değeri) 0,756 ile 0,921 arasında 

değişmektedir. Bu değerler ölçümün güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır. Genel olarak 

uyum iyiliği istatistiklerine bakıldığında ise (X
2
/serbestlik derecesi=2,28; p<0,000; 

RMSEA=0,053; NFI=0,97; GFI=0,94; CFI=0,98) ölçüm modelinin iyi ve kabul edilebilir 

olduğu görülmektedir (Hair ve ark., 2010). Yapı geçerliliğini için standartlaştırmış faktör 

yükü, birleşik güvenirlilik (CR) ve açıklanan ortalama varyans (AVE) olmak üzere üç veriye 

bakılmıştır. Hair ve ark. (2010) her bir maddenin faktör yükü değerinin 0.50, her bir yapının 

(örtük değişkenin) birleşik güvenirlilik değerinin ise 0,70 ve üzerinde olması gerektiğini 

belirtmektedir. Fornell ve Larcker (1981) ise ilgili yapıların açıklanan ortalama varyans 

değerinin de 0,50’den büyük olması gerektiğini ileri sürmektedir. DFA tablosunda görüldüğü 
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gibi maddelerin faktör yükleri 0,65-0,94 arasında, birleşik güvenirlilik değeri 0,77-0,92 

arasında ve açıklanan ortalama varyans değeri ise 0,53-0,80 arasında yer almaktadır. Bütün bu 

değerler faktör yapılarının yakınsaklık geçerliliği sağlandığını yani ölçümün geçerli ve 

güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır.  

Tablo 2. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Faktörler/Maddeler 
Standart 

Yükler 

t-

değeri 
α CR AVE 

Davranışa Yönelik Tutum   0,893 0,90 0,69 

T1 0,91 24,67    

T2 0,66 15,40    

T3  0,92 24,86    

T4  0,80 19,97    

Öznel Normlar   0,900 0,91 0,72 

Ö1 0,74 17,75    

Ö2 0,82 20,87    

Ö3 0,93 25,52    

Ö4 0,89 23,50    

Algılanan Davranışsal Kontrol      

K1 0,69 14,60 0,756 0,77 0,53 

K2 0,83 17,91    

K3 0,65 13,59    

Yemek Yarışmasına Katılma Niyeti   0,921 0,92 0,80 

N1 0,89 23,82    

N2 0,89 23,56    

N3 0,90 24,27    

Akademik Başarı   0,875 0,88 0,72 

A1 0,94 25,16    

A2 0,92 24,26    

A3 0,65 15,13    

 p<0,05; X
2
=248,21; df=109; X

2
/df=2,28; RMSEA=0,053; NFI=0,97; GFI=0,94; CFI=0,98. 

 

Yapısal Eşitlik Modeli ve Hipotezlerin Testi  
Ölçüm modelinin güvenilirliği ve geçerliliği doğrulandıktan sonra araştırma hipotezlerinin testi yapısal eşitlik 

modeli kullanılarak incelenmiştir. Şekil 1 gösterildiği gibi genel model uyum indeksi (X
2
= 184,35; df = 71; p = 

0.000; X
2
/df = 2.60) ve GFI (0.94) dahil olmak üzere diğer uyum iyiliği indeksleri, NFI (0.98), CFI (0.94) ve 

RMSEA (0.060) kavramsal modelin iyi ve kabul düzeyde uyuma sahip olduğunu ortaya koymaktadır (Hair ve 

ark., 2010). Tabloda yer alan yapısal eşitlik modeli sonuçlarına göre yemek yarışmalarına karşı tutumun (β=0,76; 

t=15,36; p<0.05) ve algılanan davranışsal kontrolün (β=0,16; t=3,84; p<0.05) yemek yarışmalarına katılma niyeti 

üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. Buna karşın yemek yarışmalarıyla ilgili öznel normların 

yarışmalara katılma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir (β=0,02; t=0,37; p>0.05). Bu 

durumda H1 ve H3 hipotezleri desteklenmiş, H2 hipotezi ise reddedilmiştir. Tabloda yer alan bulgulara 

bakıldığında tutumun yemek yarışmalarına katılma niyeti üzerinde etkisi anlamlıdır (SFY=0,76 ve t=15,36). 

Buna göre yemek yarışmalarına ilişkin olarak olumlu tutumları olan öğrencilerin yarışmalara katılma niyetleri de 

yüksek olmaktadır. Geçmiş araştırmaların büyük bir kısmı tutumun davranışsal niyet üzerinde en fazla etkiye 

sahip değişken olduğunu ortaya koymaktadır (Armitage ve Conner, 2001; Han ve Stoel, 2017; Paul ve ark., 

2016; Ulker-Demirel ve Ciftci, 2020). Bu araştırmanın tutum bulguları ile önceki çalışmaların 

bulgularının benzer olması, PDK kapsamında tutumun gastronomi ve aşçılık bölümü 

öğrencilerinin yemek yarışmalarına katılma niyetinde en önemli belirleyici olduğunu 

göstermektedir. 
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Şekil 1. PDT Boyutlarının Niyet Üzerindeki Etkisine İlişkin Yapısal Model 

 

Araştırmanın ikinci hipotezi öznel normların yemek yarışmalarına katılma niyeti üzerindeki 

etkisidir. İlgili tabloda görüldüğü üzere öznel normların yemek yarışmalarına katılma niyetleri 

üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır. Yani araştırmanını ikinci 

hipotezi desteklenmemiştir (SFY=0,02 ve t=0,37). Paul ve ark. (2016) tarafından çevreci ürün 

tüketim niyeti üzerinde yapılan çalışmada öznel normun davranışsal niyet üzerinde etkisinin 

olmadığı, en fazla etkiye sahip değişkenin tutum olduğu, ADK ise daha sonra geldiği tespit 

edilmiştir. Benzer sonuçlara Elhoushy (2020) tarafından Mısır’da sürdürülebilir yiyecek 

seçim niyetini konu alan çalışmada ulaşılmıştır. Dolayısıyla öğrencilerin yemek yarışmalarına 

katılma nedenlerinin belirlendiği bu çalışmada, her iki çalışmayla tamamen uyumlu sonuçlar 

ortaya çıkmıştır. PDT boyutları dikkate alındığında geçmiş araştırmalarda öznel normların 

davranışsal niyet üzerinde en zayıf etkiye sahip değişken olduğu sonucuna varılmıştır (Ajzen, 

1991; Armitage ve Conner, 2001; Han ve Stoel, 2017). Örneğin Tarkiainen ve Sundqvist 

(2005) tarafından Finlandiyalı tüketicilerin organik yiyecek satın alma niyetleri üzerinde 

yapılan bir araştırmada öznel normların niyet üzerinde değil, tutum üzerinde anlamlı bir 

etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Aynı çalışmada tutumun satın alma niyeti üzerinde anlamlı 

etkisinin ortaya koyulması, öznel normların doğrudan olmasa da dolaylı olarak niyet üzerinde 

etkili olabildiğini göstermektedir. İlgili çalışmada çevresel konuları belirgin olarak 

ilgilendiren etik karar süreçlerinde öznel normların etkisinin daha güçlü olabildiği ifade 

edilmiştir. Buna ek olarak öznel normların etkisi Hindistan gibi kollektif toplumlarda daha 

fazla olabilmektedir (Kumar, 2012; Lee ve ark., 2006). Bununla birlikte toplumsal olarak 

yaygın olmayan ve nispeten yeni olarak nitelendirilen davranışlarda öznel normların etkisinin 

daha düşük olması beklenir (Elhoushy, 2020). Yemek yarışmaları açısından bakıldığında 

öznel normların etkisiz bulunması, ilgili yarışmaların toplumsal değil bireysel bir etkinlik 

olmasına ve öğrencilerin yakın çevrelerinde bulunan kişilerin yarışmalar konusunda sınırlı 

bilgisinin olmasına bağlanabilir. Diğer taraftan elde edilen bu sonucun araştırma örneklemiyle 

açıklanması da mümkündür. Araştırma katılımcılarının büyük bir kısmı Z kuşağını temsil 

etmektedir. Z kuşağı diğer nesillere göre daha bireyci ve daha yalnız bir kuşak olarak kabul 

edilir (Strauss ve Howe, 1991). Nitekim Persada ve ark. (2020) tarafından Z kuşağının 

kolektif bir öğrenme yöntemi kullanma niyetlerinin belirlenmesi için yapılan bir araştırmada, 

öznel normların herhangi bir etkisinin bulunmadığı tespit edilmiş ve bu sonuç ilgili kuşağın 

daha bireyci olmasıyla açıklanmıştır.  
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Düzenleyici Etki Analizi 

Araştırmanın diğer hipotezleri olan akademik başarının düzenleyici etkisinin test edilmesi için 

Process Macro uzantısı ile %95 güven aralığında ve 5000 Bootstrap yöntemi kullanılarak 

yapılan analiz sonuçları aşağıda yer alan Tablo 4’te özetlenmektedir. Tabloda yer alan verilere 

bakıldığında etkileşim değerinin (tutum x akademik başarı) yemek yarışmalarına katılma 

niyeti üzerindeki etkisinin anlamlı olduğu (β=0,0666; p<0.05) görülmektedir.  

 

Tablo 3. Akademik Başarının Düzenleyici Etkisi 

Bağımlı Değişken: Niyet          β         Std. hata       t             p        LLCI       ULCI 

Sabit  1,2787      ,3326     3,8447      ,0001      ,6250    1,9323 

Tutum ,6112      ,0853     7,1670      ,0000      ,4436      ,7788 

Akademik başarı (AB) -,2354      ,1091    -2,1572      ,0315     -,4498     -,0209 

Tutum x AA ,0666      ,0265     2,5107      ,0124      ,0145      ,1187 

Model Özeti: R=0,7488; R
2
= 0,5607; F =188,9044; p=0,000 

Sabit  1,7222      ,6285     2,7402      ,0064      ,4870   2,9574 

Öznel norm  ,3738      ,1432     2,6101      ,0094      ,0923      ,6552 

Akademik başarı (AB) -,2862      ,2179    -1,3134      ,1897     -,7145      ,1421 

Öznel norm x AA   ,0898      ,0479     1,8732      ,0617     -,0044      ,1840 

Model Özeti: R=0,4638; R
2
= 0,2151; F =40,5663; p=0,000 

Sabit  3,0898      ,4312     7,1655      ,0000     2,2423   3,9373 

ADK   ,0782      ,1262      ,6196      ,5359     -,1699      ,3263 

Akademik başarı (AB)  -,1638      ,1469    -1,1150      ,2654     -,4526      ,1249 

ADK x Akademik başarı   ,0825      ,0398     2,0760      ,0385      ,0044      ,1607 

Model Özeti: R=0,3468; R
2
= 0,1203; F =20,2332; p=0,000 

 

Birinci model incelendiğinde elde edilen verilerin anlamlı olduğu, tutum ve akademik başarı 

ölçeklerinin yemek yarışmalarına katılma niyetinde meydana gelen değişimin %56’sını 

açıkladığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla H4 hipotezi desteklenmiştir. Aynı tabloda öznel 

normların davranışsal niyet üzerindeki etkisinde akademik başarının düzenleyici rolüne ilişkin 

veriler yer almaktadır. Buna göre ilgili etkileşim (öznel norm x akademik başarı) değeri %95 

güven aralığında istatistiksel olarak anlamlı değildir (β= 0,0898; p>0.05). Yani öznel 

normların yemek yarışmalarına katılma niyeti üzerindeki etkisinde akademik başarının 

düzenleyici rolü bulunmamaktadır. Bu nedenle H5 hipotezi kabul edilmemiştir. Ancak %90 

güven aralığında bakıldığında öznel normların düzenleyici bir değişen olarak dikkate alınması 

mümkündür. Algılanan davranışsal kontrolün yarışmalara katılma niyeti üzerinde etkisinde 

akademik başarının düzenleyici etkisi ile ilgili veriler incelendiğinde ise pozitif anlamlı bir 

etki olduğu anlaşılmaktadır (β=0,0825; p<0.05). Bu durumda araştırmanın son hipotezi olan 

H6 hipotezi de kabul edilmiştir.  

 

Katılımcıların akademik başarının düzenleyici etkisinin nasıl bir değişim gösterdiği aşağıda 

yer alan grafiklerde görülmektedir. Grafiklerden anlaşıldığı üzere düşük ve yüksek akademik 

başarıya sahip öğrencilerin yemek yarışmalarına karşı tutumları artıkça yarışmalara katılma 

niyetleri de artmaktadır. Ancak bu artış düzeyi akademik başarısı yüksek olan öğrencilerde 

daha fazladır. Yani akademik başarısı yüksek olan öğrencilerde tutumun yarışmaya katılma 

niyeti üzerindeki etkisi daha güçlü olmaktadır. Benzer şekilde akademik başarısı yüksek olan 

öğrencilerde algılanan davranışsal kontrolünün yemek yarışmalarına katılma niyeti üzerindeki 

etkisi akademik başarısı düşük olan öğrencilerden daha fazla olmaktadır.  
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Şekil 2. Tutum ve ADK ile Niyet İlişkisinde Akademik Başarının Düzenleyici Etkisi 

 

Sonuç ve Öneriler  

 

Araştırma sonuçları yemek yarışmalarına karşı tutum ile algılanan davranışsal kontrolün 

yarışmalara katılma niyeti üzerinde pozitif ve anlamlı düzeyde bir etkisinin olduğunu ortaya 

koymaktadır. Öğrencilerin yemek yarışmalarıyla ilgili tutumları ortalamanın üstünde 

(X=3,75) olmakla birlikte geliştirilmeye açık düzeylerdedir. Bunun sağlanması için öncelikle 

eğitim kurumları ve meslek örgütleri tarafından yemek yarışmaları ve kazanımları konusunda 

daha fazla bilgi verilmelidir. Diğer taraftan yemek yarışmaları düzenleyen taraflar, 

öğrencilerin istek ve beklentileri doğrultusunda yarışma standartlarını geliştirerek olumlu 

öğrenci tutumlarının artmasını sağlayabilir. Algılanan davranışsal kontrolün yarışmalara 

katılma niyeti üzerinde anlamlı etkisinin olması uygulama derslerine daha fazla ağırlık 

verilmesi gerektiğini göstermektedir. Uygulama dersleri sayesinde bilgi ve becerileri artan 

öğrencilerin kendilerini yemek yarışmalarına katılma konusunda daha yeterli bulması olasıdır. 

Bununla birlikte yemek yarışmalarıyla ilgili olarak öğrencilerin yaşayabilecekleri birtakım 

zorlukların giderilmesi de öğrencilerin yarışmalara katılma niyetlerini anlamlı şekilde 

etkileyebilir. Örneğin yemek yarışmalarına katılım koşullarının kolaylaştırılması, yarışmaların 

düzenlendiği dönemlerin özellikle sınav gibi eğitim öğretim faaliyetlerinin yoğun olduğu 

dönemlerle çakışmaması, maliyet noktasında sponsor desteklerin sağlanması gibi belli başlı 

uygulamalar algılanan davranışsal kontrolün ve buna bağlı olarak yemek yarışmalarına 

katılma niyetinin artmasına vesile olabilmektedir.  

 

Araştırmanın en belirgin çıktılarından biri de öznel normların yemek yarışmasına katılım 

niyeti üzerinde etkisinin olmamasıdır. Öznel normlar özellikle kollektif toplumlarda ve yaygın 

davranışlarda daha fazla etkisi ön plana çıkan bir değişkendir. Bu bağlamda Türkiye gibi 

kollektif toplumlarda öznel normların etkisinin yüksek olması Z kuşağında hâkim olan bireyci 

yaşam tarzının hâkim olmaya başladığı şeklinde de yorumlanabilir.  

 

Akademik başarının düzenleyici etkisi özellikle eğitim kurumları, meslek örgütleri ve yarışma 

düzenleyen taraflar açısından ayrıca ele alınması gerekir. Buna göre eğitim kurumlarında 

yemek yarışmalarına katılacak öğrenciler arasında bir seçim yapılması durumunda akademik 

başarısı yüksek olanlara öncelik verilmelidir. Diğer taraftan yarışma organizasyonlarının 

başarısı için yarışmaları düzenleyen tarafların akademik başarısı yüksek olan öğrencilere 
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birtakım avantajlar sunması mümkündür. Bu noktada yarışma katılım ücretlerinde indirim 

sağlanabilir ya da malzeme ve ekipman ihtiyaçları belli düzeylerde karşılanabilir.    

 

Araştırmanın birtakım sınırlılıkları bulunmaktadır. Bu sınırlılıklar bir taraftan araştırma 

sonuçlarının daha etkin değerlendirilmesine yardımcı olmakta, diğer taraftan ise gelecekte 

benzer konularda yapılacak çalışmalara yol göstermektedir.  Yapılan çalışmanın sınırlılıkları 

ve bulgularından hareketle sunulan öneriler şunlardır: 

 Verilerin yarışma etkinlik sürecinde toplanıldığı benzer çalışmalarda daha güvenilir 

sonuçların elde edilebileceği düşünülmektedir.  

 Yemek yarışmaları konusunda yapılacak çalışmalarda deneyim ve öz yeterlilik gibi farklı 

değişkenlerin etkisinin incelenmesi önemlidir.  

 Yemek yarışmalarına katılımın öğrencilerin akademik başarısına ve mesleki bağlılıklarına 

etkisinin inceleneceği çalışmalarda yapılabilir. 

 Yemek yarışmalarının etkisinin sadece katılımcılar ya da öğrenciler açısından değil 

katılımcı ve düzenleyici kurumlar, yerel ya da merkezi yönetimler ve turizm potansiyeli 

açısından olmak üzere farklı paydaşlar özelinde değerlendirilmesi mümkündür.  
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Özet 

İnsanlar yaşadıkları çevreden ve kültürden etkilenmektedir. Bu durum, o bölgede yaşayan 

yerel halka ait yemek kültürünü ve beslenme biçimini de şekillendirmektedir ve ürün 

çeşitliliğini artırmaktadır. Bu ürünlerin yerel ve kendine has özelliklerinin korunarak, 

sürdürülebilirliklerinin sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması, gastronomi turizmi 

bağlamında ziyaretçilere tanıtılması ve sunulması bir destinasyonun gelişimi açısından 

oldukça önemlidir. Bir başka ifadeyle, yerel gastronomi ürünlerinin farklı, özgün ve 

sürdürülebilir olması, o destinasyonu daha çekici hale getirerek, rakiplerinden daha üstün 

konuma taşıyabilecektir. Ayrıca, yerel ürünlerin o destinasyonu ziyaret eden turistlere 

pazarlanması ile yerel halka ekonomik katkı sağlayacaktır. Bu araştırmada, yerel gastronomik 

ürünlerin gastronomi turizmi açısından önemi ve sürdürülebilirliğe katkıları, Nevşehir ilinin 

üzüm şırasından elde edilen yerel bir ürünü olan köftür özelinde ele alınmaktadır. 

Araştırmada, nitel araştırma yöntemi olarak, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 

uygulanmıştır. Görüşme soruları açık uçlu hazırlanmış ancak gerek duyulduğunda ek sorular 

da yöneltilmiştir. Çalışma, Nevşehir ili sınırları içerisinde yer alan Avanos, Uçhisar, Ürgüp ve 

Çavuşin’de yaşayan 13 kişi ile görüşerek oluşturulmuştur.  Katılımcılar yerel üretici olan 

ve/veya ürün satışı yapan kişiler arasından seçilmiştir. Araştırma sonucunda,  gastronomi 

turizmini konu alan bilimsel çalışmalarda köftür genellikle bir yan ürün olarak yer alınmakta 

ve bu nedenle de yeterince ön plana çıkarılamamaktadır. Bu nedenle, köftürün gasttronomik 

ürün olarak değerlendirilmesi önem arz etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Gastronomi Turizmi, Sürdürülebilirlik, Yerel Ürünler, Köftür, Nevşehir 

 

Highlighting Local Products in the Context of Sustainable 

Gastronomy Tourism: A Study on Köftür 
 

Abstract 

People are affected by the environment and culture they live in. This situation also shapes the 

food culture and diet of the local people living in that region and increases the product variety. 

Preserving the local and unique characteristics of these products, ensuring their sustainability 

and transferring them to future generations, introducing and presenting them to the visitors in 

the context of gastronomic tourism are very important for the development of a destination. In 

other words, the fact that local gastronomy products are different, original and sustainable will 

make that destination more attractive and will be superior to its competitors. In this research, 

the importance of local gastronomic products in terms of gastronomic tourism and their 

contribution to sustainability are discussed in particular, köftür, a local product obtained from 

grape juice of Nevşehir province. In the research, semi-structured interview technique was 

used as a qualitative research method. The interview questions were open-ended, but 

additional questions were asked when necessary. The study was created by interviewing 13 

people living in Avanos, Uçhisar, Ürgüp and Çavuşin, which are located within the borders of 

Nevşehir province. Participants were selected from among local producers and/or product 

sellers. As a result of the research, köftür is generally included as a by-product in scientific 
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studies on gastronomic tourism and therefore cannot be brought to the fore enough. For this 

reason, it is important to evaluate köftür as a gastronomic product. 

Keywords: Gastronomy Tourism, Sustainability, Local Products, Köftür, Nevşehir 

 

Giriş 
Nevşehir yöresinde tarihsel ve kültürel birikimin önemli bir seviyede olduğu ve bunun 

yaşanılan coğrafyanın da etkisi ile birlikte yöresel gastronomiye yansıdığı görülmektedir. 

Coğrafya ve iklim koşulları o yörede yaşayan insanların yaşam biçimlerini, kültürünü 

biçimlendirmekle beraber yeme içme kültürünü de etkilemektedir (Yolcu, 2018). Yerel 

ürünler içerisinde yer alan köftürün geçmişte olduğu gibi yaygın üretiminin yapılmadığı ve 

gelecek nesillere aktarılması konusunda zorluklar yaşandığı düşünülmektedir. Ayrıca, köftür 

ile ilgili özellikle gastronomi turizmi ve sürdürülebilirlik bağlamında yeteri kadar kaynak 

olmadığı yapılan literatür incelemesinde tespit edilmiştir. Bu noktada belirtmek gerekir ki, 

yöresel ve geleneksel ürünlerden olan köftür hakkındaki bilgilerin düzenli olarak bir araya 

getirilmesi ve korunması sağlanarak gelecek nesillere aktarılarak yaşatılabilmesi, 

sürdürülebilirlik bağlamında önemlidir.   

 

Ayrıca, Yurtseven (2011)’ in de belirttiği gibi, yerel gastronomi turizmi, turistin o bölge halkı 

ile kültürel bağının güçlenmesini sağlayabilmektedir. Öte yandan, yerel mutfak ürünleri 

çevreye duyarlı ve sağlıklı olmanın yanı sıra, hazırlanma sürecinden sunum sürecine kadar her 

aşamada özgün olma özellikleri nedeniyle seyahat motivasyonu açısından çekici bir faktör 

olarak karşımıza çıkabilmektedir (Çekal ve Doğan, 2022). Bir başka ifadeyle, geçmişin 

bilgeliğini taşıyan, yapay katkı maddeleri içermeyen bu geleneksel ürünleri bulabilmek, 

özgünlüğünden emin olarak satın almak ve tüketmek günümüzde, özellikle seyahat edenler 

için önemlidir.  Yerel gastronomi ürünlerinin sahip olduğu kendine özgü hazırlama, pişirme 

ve sunum yöntemlerine sadık kalınarak gelecek nesillere aktarılması, o yörenin gastronomik 

kültürünün yaygınlaşarak gelişmesini, kırsal kalkınmanın sağlanmasını, dolaylı olarak 

çevrenin korunmasını ve sosyo-kültürel ilişkilerin geliştirilmesini sağlayacaktır (Süzer ve 

Doğdubay, 2022). Yine, Aydoğdu ve Mızrak (2017)’de yaptıkları çalışmada, yöresel 

ürünlerin standart reçeteler oluşturularak, kayıt altına alınması  gerektiğinin altını çizmekte ve 

yerel yiyecek ve içeceklerin kültürel mirasa konu olma özellikleri göz önüne alınarak, 

özgünlüğü bozulmadan sonraki kuşaklara taşınması gerekliliğini vurgulamaktadırlar. Yerel 

gastronomi ürünlerinin yaşatılması, sürdürülebilirlik açısından önemli olduğu kadar rekabet 

üstünlüğü açısından da önemlidir  (Özkan ve Aydın 2018). Bir başka ifadeyle,  destinasyona 

özgü yerel ve dolayısıyla geleneksel mutfak ürünleri, o destinasyonu rakiplerinden farklı ve 

üstün kılabilme potansiyeli taşımaktadır. 

 

Bu çalışmanın amacı, Nevşehir yöresine özgü yerel ürünlerden olan köftürün bilinirliği, 

kullanılan üzüm türü, yapım aşamaları ve köftürün sürdürülebilirlik bağlamında gelecek 

nesillere nasıl aktarılabileceğinin nitel yöntemle araştırılmasıdır. Çalışma kapsamında, ayrıca, 

Nevşehir yöresini ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerin köftür hakkında yeterince 

bilgilerinin olup olmadığı ve tanıtım amaçlı bir çalışmanın olup olmadığı yerel halk ile 

yapılan görüşmelerde ele alınmıştır. 

   

Ulusal literatür incelendiğinde köftür ile ilgili kısıtlı sayıda çalışma olduğu görülmektedir. 

Yerel ürünler ve sürdürülebilirlik ilişkisini ele alan çalışmalar mevcuttur ancak köftür ve 

sürdürülebilirlik bağlamını ele alan, gastronomi turizmi disiplinine ait herhangi bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. 

 

Kavramsal Çerçeve 
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Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi  

Sürdürülebilirlik kavramı, günümüz ihtiyaç ve beklentileri karşılanırken, gelecek nesillerin 

ihtiyaç ve beklentilerinin de ödün vermeksizin karşılanması olgusu ile ön plana çıkmaktadır. 

Çekal ve Doğan (2021)’de yaptığı çalışmada, yerel ürünlerin tanıtımının, tescil edilmesinin ve 

turistik bir ürüne dönüştürülmesinin önemini; yerel gastronomik ürünün coğrafi işaret ile 

tescil almasının hem o yöreye ait ürünün korunmasının sağlanmakta olduğunu hem de o 

ürünün unutulmasını önleyerek, gelecek nesillere aktarılmasını ve böylelikle 

sürdürülebilirliğinin sağlandığını vurgulamaktadırlar. Yine, Eren ve Sezgin (2021)’de yaptığı 

çalışmada, tescilli ürünlerin gastronomi destinasyonu üzerinde pozitif bir algı oluşturduğu, 

Kapadokya Bölgesi’nin sahip olduğu diğer yöresel ürünler için de coğrafi işaret tescil 

başvuruları yapılarak,  coğrafi işaretli yöresel ürünlerin çoğalmasının bölgelerin ve ülke 

turizminin gelişmesine katkı sağlayabileceği belirtmişlerdir. Sürdürülebilir gastronominin 

devamı için temel ekolojik süreçlerin ve bitki örtüsünün korunmasının yanı sıra, biyolojik 

çeşitliliğin flora ve faunanın zarar görmemesi ve devamlılığının sağlanması esas alınmalıdır 

(Çekal ve Doğan, 2022). Destinasyonu ziyaret eden yerli ve yabancı misafirler o bölgedeki 

yerel kültürü, tarihi ve doğal kaynakları görmenin yanı sıra yöresel ürünleri de tatmak isterler. 

Nevşehir ili hem özgün coğrafi yapısı hem de yerel ürünleri ile turizm potansiyeli her geçen 

gün artan bir turistik çekim merkezlerine sahip bir ildir (Buyruk ve Kalay, 2013). Günden, 

Büyükkuru ve Eren (2021)’ de yaptığı çalışmada, gastronomi turizminin yerel ekonomiyi, 

yılın on iki ayı desteklemesi nedeniyle bölgenin kalkınmasında önemli bir role sahip 

olduğunu belirtmektedirler. Yöresel mutfak ürünlerinin bölge ile sembolleşmesi ve 

markalaşması o bölgeyi rakiplerinden farklılaştırarak, ürün kalitesinin artmasını sağlamakta, 

böylelikle hem ziyaretçilerin beklentisini karşılayarak, hem de ekonomik bir gelir sağlayarak 

bölgenin kalkınmasına yardımcı olabilmektedir (Ak, 2020).  Çevreye uyumlu üretimi ve 

hazırlanması sağlanan, yüksek besin değerli, yerel ve otantik, insan sağlığına faydalı yiyecek 

ve içeceklerin seyahat etmede bir motivasyon unsuru olduğu bilinmektedir (Yurtseven, 2011). 

Bir başka çalışmaya göre ise, turistlerin esas seyahat motivasyonlarını o destinasyonların 

doğal, kültürel ve gastronomik ürünleri oluşturmaktadır (Çokal ve Yılmaz, 2019). Çetinsöz ve 

Polat (2018)’de yaptıkları çalışmada, destinasyonun çekiciliğini ve farklığını desteklemek için 

sürdürülebilir yerel gastronomi kaynaklarının olması gerektiğini vurgulamaktadır. Çalışmada, 

böylece, bölge halkının kültürel boyutları ile destinasyon arasındaki bağın daha güçlü hale 

geleceği belirtilmektedir. Destinasyonlardaki gastronomik yerel ürünlerin rehberler 

aracılığıyla tanıtılması, o yerel ürünün pazarının canlanması, üretimindeki artışı sağlayarak, 

bölge halkına katkı sağlayabilmektedir (Keskin, Yetiş ve Yorgancı, 2020).  Yerel ürünler, ait 

olduğu bölgeyi ve yerel halkı temsil etmesiyle ziyaretçiler açısından çekicilik unsuru 

oluşturmaktadır (Polat, 2020; Keskin ve Sezen, 2022). Sürdürülebilir gastronomi turizmi, 

gastronomi turizmi kapsamında oluşturulan bir çekicilik unsurunu değil, gastronomi turizmi 

kapsamında tarımsal yiyeceklere, yöresel ve geleneksel gastronomik unsurlara ve kırsal alana 

yönelişi ifade eden bir kavramdır (Özkaya, Sünnetçioğlu ve Can, 2013). Gastronomi turisti 

seyahatleri esnasında ziyaret ettiği destinasyonlarda bulunan yerel ürünleri tatmanın yanı sıra, 

yerel ürünlerin üretim, işleme ve servis aşamalarını deneyimleme isteği taşımaktadır ve bu 

durum turistin o destinasyonda kalış süresini artırmakta ve destinasyonun reklam ve 

pazarlanmasında da katkıda bulunmaktadır (Çavuş ve Eker, 2022). Sürdürülebilir gastronomi 

o destinasyona ait unsurların gelişmesine katkı sağlayarak, destinasyonun çekiciliğinin 

artmasına neden olacaktır (Yurtseven ve Kaya, 2010). Katlav, Eren ve Tuna (2019)’ da 

yaptığı Kapadokya’yı konu alan çalışmada, bağcılık ve türevleri ile gastronomi turizmi 

arasında güçlü bir bağ bulunduğunu, bu bağın da hem ekonomik kalkınmayı desteklediğini 

hem de sürdürülebilirlik açısından önemini belirtmişlerdir.  Bir başka çalışmaya göre, yine 

Nevşehir Bölgesi’ndeki turizm faaliyetlerinin gelişmesiyle birlikte yerel mimari yapıdaki 
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evler otellere dönüştürülmüş, bu süreçte şırahanelerin (üzüm suyu çıkarılan yer) otantikliğini 

korunarak, geçmişin doğal ortamının sergilenmesi sağlanmıştır (Yeşil, 2020). Bu sayede 

ziyaretçilerin yöresel kültür ile temas etmeleri ve deneyimlemeleri mümkün alabilmektedir. 

Öte yandan, bu durum, yerel ürünlerin tanıtımına ve pazarlanmasına katkıda bulunmaktadır. 

 

Sürdürülebilir Gastronomide Standart Reçete  

Turistik amaçla ziyaret edilen bölgelerde sunulan yerel ürünler, o bölgeleri farklılaştırmada 

etkin bir rol oynamaktadır. Bu ürünlerin başarılı bir biçimde öne çıkarılmasıyla birlikte, bölge 

ulusal bir marka haline bile dönüşebilmektedir. Bu noktada geleneksel ve aslına uygun 

(orijinal)  reçetelere sadık kalınarak yapılmayan ürünler, yörenin yiyecek kültürünü istendiği 

gibi yansıtmamaktadır. Bu sebeple yerel ürünlerin aslına uygun olarak hazırlanması önemlidir 

(Aslan, Güneren ve Çoban, 2014). Yemek tariflerinin belli şartlar içerisinde yapılan 

çalışmalar sonucu oluşturulmasına “standart reçeteler” denmektedir. Standart reçeteler, aşçıya 

rehberlik eden kılavuzlardır. Standart reçeteler hazırlanırken izlenecek adımlar ise şöyledir 

(Aksoy, 2019); İlk önce, kaynaklar incelenerek, ürünün hazırlanmasında ve pişirilmesinde 

kullanılacak ekipman, araçlar ve gereçler temin edilir. Sonra küçük sayıdaki porsiyon 

denemeleri ile onaylama süreci uygulanır. Porsiyon sayıları artırılarak tekrar onaylama 

yapılır. En son süreçte ise, hazırlanan standart reçeteler, kurallar dâhilinde yazılarak kayıt 

altına alınmış olur.  Standart reçetelendirme ile yerel ürünlerin gelecek nesillere aktarılması 

bu sayede gerçekleştirilmiş olacaktır. Gastronomide sürdürülebilirliği sağlamak için standart 

reçeteler geliştirilerek zaman içerisinde kaybolmasını engellemek ve gelecek nesillere 

aktarılmasını sağlamak önem arz etmektedir.  

 

Ayrıca yöresel yemek kültürlerinin yaşatılması, korunması ve unutulmaması için yerel 

yönetimlerle işbirliğine gidilerek, unutulmaya yüz tutmuş yemeklerin ve yöresel içeceklerin 

envanterleri hazırlanmalıdır (Gül ve Akman, 2018). Çekal ve Doğan (2022)’de yaptığı 

çalışmada, yemek kültürünün, toplumsal, ekolojik ve kültürel nedenlerle kuşaklararası 

aktarıldığını belirmektedir. Ancak, zaman içerisinde, yemek tarifleri değişik sebeplere bağlı 

olarak unutulmakta ve gelecek nesillere aktarılamamaktadır. Perçin, Örgün, Erol ve Keskin 

(2019)’ da yaptıkları çalışmada, Nevşehir mutfağına ait ürünlerin bilinirliğinin yeterli düzeyde 

olmadığını ve yöresel ürünlerin belirlenerek, yerel reçetelerin uygulanması ve öğretilmesinin 

önemine değinmişlerdir.   

 

Köftür  

Üzüm, tarihi çok eskilere dayanan ve birçok toplumunda mutfak kültüründe yer alan bir 

üründür. Farklı yöntemler ile çeşitli yiyecekler ve içecekler elde edilen üzüm,   Anadolu 

coğrafyasında da çokça kullanılmaktadır (Erol ve Çontu, 2019). 

Köftür, Orta Anadolu'da tüketilen üzüm bazlı ürünlerden biridir. Üzüm çeşitli bölgelerde 

yetiştirilse de Türkiye'de köftür ağırlıklı olarak Nevşehir ili sınırları içerisinde üretilmektedir. 

Gıda bilimi köftürü, geleneksel yöntemlerle üretilen, yüksek kalorisi ve besin değeri 

nedeniyle genellikle kış tatlısı olarak bilinse de yıl boyunca tüketimi yapılan, cevizle tüketilen 

tatlı bir atıştırmalık (Aktaş ve Gerçekaslan, 2020) olarak tanımlamaktadır. Yine, gıda bilimi 

köftürü meyve bazlı tatlılar sınıfında incelemektedir (Gerçekaslan ve Aktaş, 2020). 

Genellikle, üzüm hasat dönemi olan Ekim/Kasım ayı içerinde üretilmektedir. Köftür 

yapımında, şıra oranı yüksek ve açık renkli olması nedeniyle yöreye ait üzümlerden Göğcek 

üzümünün daha çok tercih edildiği (Becerikli, 2015) belirtilmektedir.  

 

Köftür yapımında, üzüm suyu, üzüm suyunun asitliğinin giderilmesi için pekmez toprağı, un, 

nişasta ve yumurta kullanılmaktadır.  Köftür yapımında un veya nişasta tercih 

edilebilmektedir. Nişasta kullanımının daha çok tercih edilme sebebi olarak ise nişasta ile 
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yapılan köftürün un ile yapılanlara göre daha yumuşak olması (Göncü vd., 2010) 

gösterilmektedir. Köftür üretim aşamaları şöyle sıralanmaktadır (Becerikli, 2015);  

 

 Üzüm suyu çıkarma: Üzüm geleneksel yöntemlerle şıra havuzlarında ayaklarla 

ezilerek patlatılır (üzüm suyu çıkarılır). Daha sonra topraklama (üzüm suyuna beyaz 

pekmez toprağı katılması) yöntemi ile tortu ve asit oranı (ph) düzenlenir. Topraklama 

yapmadan da yapanlar vardır. Dinlemeye (şekerlemeye) alınır. 

 Kaynatma: Şıra kaynarken ayrı bir kapta un ve nişastaya biraz şıra karıştırılarak cıvık 

bir hamur yapılır. Koyu bir kıvama gelinceye kadar karıştırılarak şıraya ilave edilir. 

 Özleştirme: Göz göz patlayıp baloncuklar oluşuncaya kadar pişirilir. Kıvamını 

anlamak için bir kâseye su konup, kaşığın ucu ile köftür damlatılır. Şıranın yüzü 

buruşmaya başladığında pişmiş demektir, ocaktan alınır. 

 Kalıplama: Direkt güneş almayan ama sıcak ve aydınlık bir yere konur. Bu biçimde 1 

ya da 2 gün süre ile bekletilir. Bu süre hava sıcaklığına, ortam nemine göre değişiklik 

gösterebilir. 

 Kurutma: Dinlendirilmesi ve donması biten köftür peltesi, yayvan bir kap içerisinde 

istenilen şeklinde dilimlenerek düzgün bir tahta ya da temiz bezlere alınır ve 3 gün bir 

yüzü 3 gün diğer tarafı güneş altında gün kurutulduktan sonra saklama kaplarına 

koyulur, ağızları kapatılarak serin bir yerde saklanır. 

 Sunum: Dinlendirilmesi ve donması biten köftür peltesi, yayvan bir kap içerisinde 

istenilen şeklinde dilimlenerek düzgün bir tahta ya da temiz bezlere alınır ve güneş 

altında birkaç gün kurutulduktan sonra saklama kaplarına koyulur, ağızları kapatılarak 

serin bir yerde saklanır. Ara sıra tekrar elden geçirilerek çok şekerlenmesi engellenir.  

 

Yöntem 

 

Araştırmanın Amacı ve Önemi  

Bu araştırmada, yerel gastronomik ürünlerin gastronomi turizmi açısından önemi ve 

sürdürülebilirliğe katkıları, Nevşehir ilinin üzüm şırasından elde edilen yerel bir ürünü olan 

köftür özelinde ele alınmaktadır.  

Araştırmada,  yöresel bir gastronomik ürün olan köftürün hazırlanışı, özellikleri ve 

bilinirliğine dair, tespit amaçlı nitel bir çalışma yapılmıştır. Ayrıca, yöresel yiyecek olarak 

köftürün sürdürülebilirlik bağlamında gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinilmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla aşağıdaki görüşme soruları hazırlanmıştır.  

 

 Görüşme Soruları 

 S.1: Köftür hazırlıkları ne zaman yapılmaktadır? Üzümler nerden temin edilmektedir? 

Köftürü ailede kimler yapmaktadır? 

 S.2: Köftür hazırlık, pişirme ve dinlendirme sürecinde dikkat edilmesi gereken 

hususlar nelerdir? 

 S.3: Köftür yapımını gelecek nesillere aktarmak için evinizde ya da çevrenizde 

yaşayan gençlere öğretiyor musunuz? Köftür yeterince biliniyor mu? Tanıtım için 

yeterince materyaller var mı? Gelecek nesillere aktarılması için neler yapılmaktadır? 

 

 

Araştırma Veri Toplama Yöntemi 

Araştırmada, nitel araştırma yöntemi olarak, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 

uygulanmıştır. Görüşme soruları açık uçlu hazırlanmış ancak gerek duyulduğunda ek sorular 

da yöneltilmiştir. Görüşme, gözlem yöntemi ve doküman analizi nitel veri toplama yöntemleri 

kullanarak algı ve olayların doğal ortamda incelendiği bir araştırma biçimidir ( Yıldırım ve 
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Şimşek, 2006). Bireylerin deneyimleri, tutumları, görüşleri ile ilgili bilgi toplamak görüşme 

tekniğinin uygulandığı bir yöntemdir (Yüksel, Mil ve Bilim, 2007).  

 

Bulgular  

Çalışma, Nevşehir ili sınırları içerisinde yer alan Avanos, Uçhisar, Ürgüp ve Çavuşin’de 

yaşayan 13 kişi ile görüşerek oluşturulmuştur.  Katılımcılar yerel üretici olan ve/veya ürün 

satışı yapan kişiler arasından seçilmiştir. Katılımcılardan 6 kişi erkek, 7 kişi kadındır ve 33 ile 

64 yaş aralığındadırlar. 

   

 

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri 

Sayı Katılımcıların Adı 

Soyadı  

Cinsiyet Memleketi                   Yaşı  

1 A.A. Erkek Avanos                         57 

2 S.Ö. Kadın Uçhisar                          39 

3  İ.Y. Kadın  Ürgüp                            49   

4 İ.Ö. Erkek Avanos/Çavuşin            52 

5 M.D. Erkek  Avanos/Çavuşin            47 

6 Y.Y. Erkek Uçhisar                          62 

7 N.O. Kadın Ürgüp                            46 

8  H.U. Kadın Ürgüp                            58 

9 N.G. Kadın Ürgüp                            53 

10 Y.Ü. Erkek Uçhisar                          51 

11 Z.A. Kadın Uçhisar                          64 

12 M.O. Erkek Uçhisar                          33      

13 Y.Y. Kadın Avanos                          36 

 

Görüşme yapılan katılımcıların isimleri kodlanmış şekilde Tablo 1’de gösterilmiştir. Ayrıca 

tabloda katılımcıların cinsiyetleri, yaşadıkları yerler ve yaşları da yer almaktadır. Görüldüğü 

gibi, araştırmaya dahil olan katılımcılar Nevşehir ili sınırı içerisinde bulunan ilçe ve köylerde 

ikamet etmektedir. Katılımcılar köftür üretimi ve/veya satış yapanlardan oluşmaktadır.  

 

Köftür hazırlıkları ne zaman yapılmaktadır? Sorusuna, ortak cevap olarak Eylül ayı, Ekim ayı 

ve Kasım’ın ilk haftası olarak cevap verilmiştir. Üzümlerin temini için genellikle kendi üzüm 

bağlarını işaret etmişlerdir. Katılımcılar, beyaz üzümün tercih nedeni olduğunu  ama siyah 

üzümün de kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Aşağıda bu soruya alınan cevaplar 

verilmektedir. 

 

M.D. (47). “Bağ ve bahçelerimiz var hasat zamanı (Eylül, Ekim) üzümleri oradan alıyoruz 

daha sonra üzüm suyunu hazırlayıp biz kaynatıyoruz.” 
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İ.Y. (49). “Üzümlerin olgunlaştığı zaman yapılır. Beyaz üzümden yapılır. Köftür siyah 

üzümden çok esmer olduğu için beyaz üzüm tercih ederiz.” 

Y.Y. (62). ““Köftür Eylül – Ekim aylarında yapılır.”  

H.U (58), “Köftürün renginin parlak olması için beyaz üzüm veya parmak üzüm kullanırız. 

Eylül- Ekim gibi yaparız. Şirenin parlak olması önemlidir.” 

 N.G. (53). ““Kendi bağımızdan gelen parmak üzüm veya beyaz üzüm kullanırız. Üzümler, 

Ayvalı köyünden gelir.” 

Y.Y (36). “Kendi bağımızdan gelen Emir üzümü kullanıyoruz. Yine toprak bizim kendi 

bağımızdan gelmektedir.” 

Z.A. (64). “Beyaz üzüm kullanırız, daha beyaz düşer. Siyah üzüm kullanmayız.” 

M.O. (33). “Pekmezin koyulaştırılmış hali ve un ile yapılır. Sadece üzüm hasat zamanında 3 

ay (Eylül-Ekim-Kasım) yapılır. Sadece pekmez kullanılır.” 

 

Köftürü ailede kimler yapmaktadır? Sorusuna cevap olarak; aile büyüklerinden öğrenildiği 

ifade edilmiştir.  Anneanne, kayınvalide ve anneler kaynak olarak gösterilmiştir. Bu durumda, 

ailenin kadın üyelerinin ağırlıklı olduğu görülmektedir. Aşağıda bu soruya alınan cevaplar 

verilmektedir.  

 

S.Ö. (39). “Köftürü kayınvalidemler ile beraber yapıyoruz.” 

 İ.Y. (49). “Annemin kaynatırken görüyoruz onlar vefat edince de bize kalıyor.” 

 Y.Y. (62).  “Aileden öğreniyoruz.” 

N.O. (46), “Ben kayınvalidemden öğrendim.”  

H.U. (58). “Annelerimizden öğrendik onlarda kendi annelerinden öğrenmişler.” 

N.G. (53). “Annemden öğrendim.” 

Y.Y. (36). “Çocukluktan beri ailemizden gelen bir kültür, babaannemden öğrendim.” 

Y.Ü.(51). “Ailenin en büyükleri tarif eder, oranlarını, tadının uygunluğunu söyler, gençler 

yapar.” 

Z.A. (64), “Kaynanamdan öğrendim. Çocuklara da öğretiyoruz. Burada herkes bilir. 

Büyüklerden ne gördüysek onu yapıyoruz.”  

M.O. (33). “Ailelerimizden öğreniriz. 60 yaş üstü daha çok bilir. Biz gelen misafirlerimize 

ikram ediyoruz.” 

 

Köftürün hazırlık, pişirme ve dinlendirme sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar 

nelerdir? Sorusuna cevap olarak; genellikle beyaz üzüm şırası ama arada bir siyah üzüm şırası 

kullanıldığı, üzüm şırasının iyi dinlendirilmesi, arındırılması, pişirme yapılırken un ve nişasta 

kullanım oranları, dinlendirme sırasında köftürün iki yanını kurutma zamanlamasının, nem 

oranının iyi ayarlanması, şekerlenme oranının ve güneş görme süresinin göz önüne alındığı 

vurgulanmaktadır. Aşağıda bu soruya alınan cevaplar verilmektedir. 

 

M.D. (47), “Üzüm şırasını ateş ocaklarında koyulaştırılarak tepsilere dökülüp biraz 

kurulduktan sonra kesip güneşte kurutuyoruz. Kurudukça da dışına beyazı şekerleme yapıyor 

şekerlendiği zamanla daha lezzetli bir hale dönüşüyor.”  

S.Ö. (39). “Öncelikle üzüm çiğnenip şerbet tatlandırıyor daha sonra içerisine nişasta ve arpa 

unu kullanılıyor.  Ölçüsü 9/1 olarak konuluyor karıştırılarak elde ediliyor Öncelikle tepsilere 

dökülen köftür kesiliyor tahtalara seriliyor 3 gün bir yüzü 3 gün diğer yüzü kurutuluyor. 

Sonra cam kavanozlara konulup şekerlenmesi bekleniyor ara sıra tabii ki bunu karıştırılıyor 

soğuk bir yerde muhafaza ediliyor.” 
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İ.Y. (49), “Üzümleri  çiğneriz, toprak çalarız onunla tatlandırır toprakla tatlandıktan sonra 

durulmaya bırakırız. Durulan şireyi (şırayı) ileğenlere (leğen) koyar kaynatırız koyulaştırırız. 

Sonra bir müddet sonra indiririz onu soğumaya bırakırız. Soğuduktan sonra 10 tane saplı tas 

ile şire bir tas un ile yoğunlaştırırız. Biz genelde nişasta koyuyoruz. Yarısı nişastadan yarısı 

undan yapıyoruz. Tokat unu var yani böyle ne bileyim normal bir un kullanılıyor. 10 birim 

şireye 1 birim un konulup öyle ölçüyoruz sonra onu karıştırıp tekrar kaynatıyoruz karıştıra 

karıştıra koyulaştırılıyor. Tepsilere döküyoruz. Dilimliyoruz, bir hafta bir tarafını bir hafta 

bir tarafını kurutuyoruz sonra çarşafların üzerini ya da bir örtülerin  üzerine koyuyoruz 

terletmeyen bırakıyoruz. Terletme işlemi birkaç kez tekrarlanıyor, sonra küplere 

kaldırıyoruz. Terletmenin sebebi yumuşak olmasını sağlamaktır. Yoksa sert olur, yenmez.”  

Y.Y. (62), beyaz üzüm şiresi kullanılır, un kullanılır ve miktara göre kullanılır. Kurutma 

önemlidir.  

N. O. (46). “Köftür buranın (Ürgüp) geleneksel lokumu, tatlısıdır. Kışın enerji verir. Burada 

hangi eve giderseniz size sunarlar. Ceviz ve bademle çok güzel olur. Yumuşak olur, sonra 

şekerlenir tam kıvamıdır, çok kurursa tereyağı ile yumuşatılır yenir. Genellikle beyaz üzüm 

kullanıyoruz ama bazen siyah ve hevenk üzümü ile de karıştırılıyor. Toprağın temiz olması 

gerekir. Un daha yumuşak olur nişasta daha parlak olmasını sağlar.” 

H.U. (58). “Ölçülere dikkat ederiz. Temiz bir yerde kuruturuz. Eskiden biz hiç nişasta 

kullanmazdık. Şimdi parlak olsun diye koyuyorlar. Taş değirmende çekilen kepekli unlar çok 

daha güzeldi. Hemen sertleşmezdi. Bir yıl yerdik. Geleneksel çoğu evde bulunur. Çerezle 

yenilir.”  

 

N.G. (53). “En önce temizliğine, toprağına dikkat ederiz.” 

Y.Y. (36). “Arındırma işlemi çok önemli, biz babaannemden gördüğüm sadece un 

kullanıyoruz.” 

Y.Ü. (51). “Köftür, üzümün şırasından yapılır, önce pekmez gibi kaynatılır, sonra şıra 

miktarına kadar un katılır, nişasta eklenir katılaşması için, yoğunlaşan karışım bezlerin 

üzerine ya da ekmek tahtalarına üzerine dökülür veya altı ıslanan tepsilere dökülür. Daha 

düzgün dilimlenmesi için şerbete batırılmış bıçakla kesilir. Bez keselere konularak saklanır.” 

Z.A.(64). “Nişasta kullanırız. Un ile şire karıştırılır, kıvamını bulmak önemlidir. Temizlik, 

titizlik çok önemlidir.” 

 

Köftür yapımını gelecek nesillere aktarmak için evinizde ya da çevrenizde yaşayan gençlere 

öğretiyor musunuz? Köftür yeterince biliniyor mu? Tanıtım için yeterince materyal var mı? 

Sorularına cevap olarak; köftür öğretiminin aile büyükleri tarafından gençlere uygulamalı 

olarak aktarıldığı,  köftürün yeterince bilinmediği,  yazılı ve görsel kaynakların çok olmadığı 

katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Aşağıda bu soruya alınan cevaplar verilmektedir. 

 

M:D: (47), Köftür yapan pek kalmadı.  Köyde 150 veya 200 haneli bir yerleşim yerinde en 

fazla 20- 25 aile yapıyor. Pek ileriye gidecek gibi de gözükmüyor.” 

Y.Y. (62). “Şu an çok az yapılıyor, kültür kaybediliyor. Yabancı misafirler bilmiyor, üzüm 

sucukları biraz daha iyi biliyorlar.”  

A.A. (57), “Genellikle yerli müşterilerimizden daha fazla talep olmaktadır. Satışlarımızda 

yabancılar köftürü çok bilmemektedir. Köftürün  yumuşak olmasına ve rengine  bakıyorlar. 

Yani bu hoşlarına gidiyor. Yerli bilen misafirler daha çok alıyorlar. Genellikle bizim burada 

yakından alıyoruz, köy halkından (Uçhisar) köylüler kendileri için yapmış olduğu köftürleri 

bizim firmamıza da satıyorlar.” 
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Gelecek nesillere aktarılması için neler yapılmaktadır? Sorusuna cevap olarak; gelecek 

nesillere aktarılması konusunda sıkıntı yaşandığı, uygulamalı eğitimin olmasının iyi olacağı, 

yazılı kaynak kullanılmadığı, göz kararı malzeme kullanıldığı, tariflerin daha standart olması 

gerekliliği vurgulanmıştır. Aşağıda bu soruya alınan cevaplar verilmektedir. 

 

S.Ö. (39),  “ Aileden yeni yetişen nesillere aktarılıyor görsellikle akılda kalan bir yöntem 

uygulanıyor.” 

İ.Y. (49). “Kızı olan aileler öğretiyor ama benim kızım yok öğretemiyorum.” 

Y.Y. (62). “Tanıtmak için çaba sarf edilmelidir.” 

N.O. (46). “Kızım İngilizce ödev olarak yazdı. Rehberler yabancılara bilgi veriyor. Toprak 

katmak ilginç geliyor. Buranın toprağı çok özel olduğu için tadı farklı oluyor.”  

H.U. (58). “Uygulamalı öğretmek daha güzel olur.”   

N.G.  (53),  “ Uygulamalı öğretmek çok daha iyi olur.”  

Y.Y. (36), “Yazılı kaynak kullanmıyoruz. İsteyenlere tariflerini veriyorum.” 

Y.Ü. (51), “Yeni nesil çok yapmıyor. Kaynak yok genellikle göz kararı yapılıyor.” 

M.O. (33), “Rehberler genellikle biliyorlar ve gelmeden bilgilendirme yapıyorlar.” 

İ.O. (52), “Yöresel ürünleri hazırladığımız işletmemiz var. Anadolu tatlısı diye geçermiş 

eskiden lokumun bir önceki versiyonuna derler. Genelde köylerde pekmezle yapılıyor. Mesela 

bizde annem de hala yapıyor. Fabrikasyon tarzında üretim yok. Bizim sattıklarımız köylülerin 

yaptığıdır. Bilinmesi ve önem verilmesi gereken bir tatlı atıştırmalıktır. Yaptırmak ta biraz 

sıkıntı çekiyoruz. Çünkü yeni nesil bunu bilmiyor yapanlar genellikle belli bir yaş üzeri yani 

60 yaş üzeri biliyor. Köftürü gittiğimiz yerlerde tanıtım alanlarına götürüp sunabiliriz. Yeni 

jenerasyon artık çok bilmiyor. Anadolu kültüründe büyük köy yerlerinde kazanlarda 

kaynatılıyor böyle ortamlarda kalmadı artık. Daha doğrusu şehirlerde yöresel ürün üretmekte 

sıkıntı yaşanıyor.” 

 

 

Sonuç ve Öneriler  
Bu araştırmada, yerel bir gastronomik ürün olan köftürün gastronomi turizmi açısından önemi 

ve sürdürülebilirliği ele alınmıştır. Araştırmada, ikincil veriler incelenmiş ve yarı 

yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır.  Görüşmecilere yöneltilen sorularda köftürün ne 

zaman yapıldığı, hangi üzüm çeşitlerinin kullanıldığı, nasıl öğrenildiği, gelecek nesillere nasıl 

aktarıldığı, köftürün yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından bilinirliği üzerinde durulmuştur. 

Katılımcılar ile yapılan görüşmelerde elde edilen bilgiler aşağıda sunulmuştur.     

 

Araştırmada, köftürün üzüm hasat zamanı olan Eylül, Ekim ve Kasım aylarında yapıldığı 

tespit edilmiştir. Katılımcılarımızın kendi bağlarında ürettikleri üzümleri ve tercihen beyaz 

üzüm çeşitlerini kullandıkları, çok az da olsa siyah ve diğer üzüm çeşitleri kullandıklarını 

belirtmişlerdir. Yumuşak olması için un, parlaklık vermesi için nişasta kullanıldığı ifade 

edilmektedir. Yapım esnasında temizlik önem arz etmektedir. Kurutma esnasında bez, tahta 

veya tepsiler kullanılmaktadır. Katılımcılar karışım miktarı ve doğru kıvamın tutturulmasının 

önemine değinilmişlerdir. Yıl boyunca tüketildiği ve başka ürünlerle de kullanıldığını 

görülmektedir. Yine yazılı kaynaktan ziyade ailenin büyüklerinden görsel ve uygulamalı 

olarak aktarıldığı belirtilmektedir. Yerel halkın, köftürü, değişen çalışma ve yaşam koşulları, 

gençlerin köyden ayrılması, maaşlı işlerde çalışmaları, alternatif atıştırmalıkların kolay 

ulaşılabilir olması nedeniyle yeni nesillere yeterince aktaramadığı katılımcılar tarafından ifade 

edilmektedir. Kapadokya Bölgesi’ne gelen yabancı ziyaretçilerin, yerli misafirlere göre, 

yöresel ürünler konusunda yeterince bilgisi olmadığı yerel ürünler satan katılımcılar 

tarafından belirtilmiştir.  
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Sonuç olarak, ilgili literatür incelemesi ve katılımcılardan elde edilen görüşlerden yola 

çıkılarak denilebilir ki gastronomi turizmini konu alan bilimsel çalışmalarda köftür genellikle 

bir yan ürün olarak yer alınmakta ve bu nedenle de yeterince ön plana çıkarılamamaktadır. Bu 

açıdan bakıldığında, köftür hakkında bilimsel kaynak oluşturulması ve standart reçetenin 

hazırlanması önem taşımaktadır. Böylelikle hem köftürün bilinirliği sağlanarak, 

yaygınlaştırılabilecek ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılabilecektir. Bu amaçla 

ayrıca, bölgede faaliyet gösteren üniversitelerin yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde olarak 

yerel mutfak ürünlerine yönelik araştırma yapan birimler oluşturması önerilebilir. Böylelikle 

yerel mutfak ürünlerinin geçmişten günümüze ve geleceğe taşınması sağlanarak, 

sürdürülebilirlik hedefine katkıda bulunulabilecektir. 

Köftür üretiminde kadınların çoğunlukta olduğu görülmektedir. Bu bilgiye dayanarak 

denilebilir ki, köftür ve diğer geleneksel mutfak ürünlerinin standart reçetelerinin 

hazırlanması, aslına uygun üretimi ve satışında kadınlara daha fazla sorumluluk ve görev 

verilmelidir. Bu durum kırsal kalkınma ve sürdürülebilirlik açısından da önemli katkılar 

sağlayacaktır. Örneğin, kadınlara yerel yönetimler tarafından finansal destek sağlanması ile 

hem bölgedeki dar gelirli ailelerin ek gelir elde etmesi sağlanabilir hem de aslına uygun 

üretilmiş köftür ve diğer yerel ürünler aracılığıyla destinasyonun turistik çekiciliği artırılabilir.  

 

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, yerel yönetimler ve KAP-HİB (Kapadokya Turizm Bölgesi 

Altyapı Hizmet Birliği)  işbirliği ile düzenlenecek atölye çalışmaları ile bölge rehberlerine 

köftür ve diğer yerel mutfak ürünlerinin özgün üretim araç gereçleri, aşamaları, reçeteleri 

konularında bilgiler verilebilir. Böylelikle, köftür ve diğer yerel ürünlerin üretim yerlerine 

ziyaret turları düzenlenerek, bölgenin gastronomik kimliğine, imajına ve rekabetçiliğine 

katkıda bulunulabilecektir. Hatta küçük tadımlık tanıtım paketler hazırlanarak bölgeye geliş 

noktalarında ziyaretçilere hoş geldin ikramı şeklinde tadım yaptırılabilir. Ayrıca, bölgede 

bulunan yiyecek içecek işletmelerinde köftürün ve diğer yerel ürünlerin servis öncesi, sonrası 

veya servis sırasında tadımlık olarak sunulması, bu ürünlerin tanıtımına ve perakende satışına 

katkı sağlayabilir.  

 

Büyükkuru, Günden ve Eren (2021)’deki çalışmasında, yerel ürünlerin tanıtımı ve turistik bir 

ürüne dönüştürülmesinde ürün tescilinin önemine değinmişlerdir.  Ayrıca, Nevşehir ili 

sınırlarında birçok yöreye özgü bulunmasına rağmen bunların çok azı tescil edilmiş ve 

turizmdeki potansiyelinin yeterince kullanılmadığını ifade etmektedirler. Köftür yapımı için 

standart bir reçete oluşturulmalıdır. Nevşehir iline ve dolayısıyla destinasyona ait bir ürün 

olduğu tescillenmelidir. Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, 02.11.2021 tarihinde  ‘692734’ 

sayı numarası ile coğrafi işaret tescili için başvuru yapmıştır. Bu süreç takip edilmelidir. 

Destinasyon markalaşması açısından bakıldığında ise köftür ve diğer yerel mutfak ürünlerinin 

bilinirliğinin artması ile destinasyonun imajı olumlu yönde gelişecektir denilebilir. Böylesi bir 

durum bölgenin turizmden elde ettiği gelirde artış ile sonuçlanacaktır. Bu noktada dijital 

pazarlama kanallarının kullanımı da ihmal edilmemelidir. Markalaşma ile birlikte yerli ve 

yabancı dillerde genç nesilin aşina olduğu iletişim kanalları (instagram, twitter, facebook)  

kullanılarak, etkin tanıtım süreci hızlandırılmalıdır. 
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Abstract 

Gentrification is a black phenomenon of tourism that affects any destination due to the 

harmful changes it causes. The turistification of places and the consequent inflation of 

property prices leads to the disinvestment and economic decline of the region, to subsequently 

revitalize itself in an adulterated way but decorsing the tradition and culture of spaces. This 

phenomenon causes the devirtualization of the destination, since it 'expels' the usual residents 

of the historical and typical center of the cities, giving way to the 'colonization' of people with 

greater economic power, foreign to the region and the culture of local community. Lisbon 

spaces such as Mouraria, Alfama, Bairro Alto and Baixa-Chiado, or Ribeira and Clérigos in 

the center of Porto are examples of this gentrification. In the same sense, the dining spaces 

that used to serve traditional Portuguese dishes are now reinventing themselves, both in 

service and in the usual menus, and the typical 'petiscos' (snacks) are changed by 'tapas' and 

new delicacies with sophisticated denominations. These transformations, which have caused 

the loss of Portuguese tradition and the increase in prices, provide a false gastronomic 

experience and the consequent dissatisfaction of the visitor. This article aims to analyze and 

understand the reaction of consumers to this reality of 'gentrification of the palate', through 

the application of a questionnaire survey in an exploratory investigation.  We noticed that our 

respondents do not react negatively to changes in traditional Portuguese cuisine. 

Keywords: Gastronomy, Tradition, Gentrification 
 

Introduction 

As researchers in the field of Tourism we have been observing closely what has been 

happening around us, given that reality as well as the current phenomena and state of the 

world are our laboratory. When we started our research the Tourism industry was in a time of 

great growth - being one of the most important economic activities at a global level - but at a 

wink of an eye, with the appearance of the COVID-19 pandemic, the paradigm changed 

radically introducing new issues and also limiting our study not only in the research 

methodology (preventing personal interviews from taking place) but also in a regional scale, 

as Portugal and specifically Lisbon is the focus of this research. 

According to the Dictionary of Applied Geography (2015) gentrification is the process of 

urban transformation through which the existing real estate assets are revalued by 

increasing the price of land (Cravidão and Santos, 2013, p.120) and replacing the resident 

population in an urban area with one of higher social class. In Portugal, mainly in the urban 

territories that are tourist destinations, places like the historical neighbourhoods that used 

to have typical Portuguese  'food', are now renovating old restaurants and 'tascas', as well 

as their daily menu, replacing traditional food with 'tapas' and 'reinventions' of popular 

Portuguese  gastronomy dishes. All these changes could provide a false experience of 

Portuguese gastronomy and the consequent increase in the prices of delicacies.  

 

Purpose of the investigation 

When we talk about gastronomy, it is important to know how and where we can find the 

unique and authentic experience at a fair price in the direct relationship with the quality 

that is offered to the consumer. To what extent has the gentrification of territories, with the 

increase in rents and the renovation and rehabilitation of catering spaces, led to an increase 
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in menus, giving rise to what we call gentrification of the palate? Will the 'specialties' 

served in these 'new places' be authentic? This work is the beginning of an investigation 

that aims to obtain answers to these questions. 

 

Problematic  

José Luis Lavrador in an opinion article in the Diário de Coimbra of 1st June, about the 

National Gastronomy Day writes "(...) leafing through the work of Eça de Queiroz, one reads 

somewhere in his Archaeological Kitchen that cooking is one of the most interesting 

manifestations of civilization precisely because it reveals the "genius of a race" [...] The 

culinary recipes of a people, which this day evokes, are a cultural asset as or more valuable, 

from an anthropological point of view, than a literary work, a musical piece, an ancient 

monument or a golden museum object. A delicacy with a strong identity motivates long 

journeys, because it sharpens the taste for knowledge, since gastronomy has never been and 

will never be simply a food act in itself, but a discursive act of cultural, creative and dynamic 

scope, which feeds the physical and disposes well the spirit" . 

 

Despite the turbulent times we live in today's Tourism, concepts such as 'unique experience' 

and 'authenticity' are part of the lexicon not only of researchers but also of travellers. In this 

context, gastronomy as a people's intangible heritage is one of the factors that travellers’ value 

most when choosing a holiday destination, both long or short term breaks. 

 

From the point of view of Tourism Geography, Portugal is part of the Mediterranean countries 

and its gastronomy is part of the Mediterranean Diet - Intangible Heritage of Humanity since 

2013. 

 

The traveller’s constant quest for the pleasure of experiencing something unique and exciting, 

which he then shares with his friends on live social networks (seen in the thousands of photos 

that are taken and shared every day to the food that is 'tasted' on the trips) thus giving the 

author a certain status, not only strengthens the idea of two types of travellers, the so-called 

Social Capital Seekers and the Reward Hunters, but can often be frustrating, for the 

extravagant price to pay for a 'typical' product, but also, for the 'status' associated with the 

place of consumption in 'tourist' territories. Often this excess of demand and consumerism 

gives rise to the phenomenon of gentrification of places and the consequent increase in food 

prices. 

 

According to Krippendorf (1989), tourists are often invaders who seek only immediate 

pleasure, without worrying about the impacts caused to the place, whether socio-cultural or 

environmental, because the only purpose of these visitors is to make use of people and local 

resources for their entertainment. According to Silva (2018),  

 

(…) in Lisbon, the successive neoliberal policies […] and an unprecedented surge in foreign 

arrivals have originated a deep social problem within its local communities. Unaffordable 

housing prices, a strict eviction law and the sole investment in the tourism sector, in detriment 

of other economic sectors, have been driving an accelerated process of gentrification […] In 

the particular case of the portuguese  capital, the gentrification has been driven by a strong 

touristification process, that started developing shortly after the financial crisis of 2008-2009”. 

 

This phenomenon of gentrification directly linked to a certain touristification and the excess 

of demand mainly in cities such as Lisbon and Oporto, has led not only to the 

disterritorialization of historic city centres, this being "(...) precisely the break in the control of 
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each individual, community or company over their territory: in the specific case of 

populations, this implies a break in ties, a loss of territory, a remoteness from their respective 

spaces of material and/or immaterial, functional and/or symbolic affirmation" (Fernandes, 

2008), but also the bankruptcy of traditional commerce. In our case, the tenants of spaces 

known as 'tascas' or 'casas de pasto', guardians of traditional and popular Portuguese  cuisine, 

unable to bear the price of rents when these were updated, often found themselves 'forced' to 

sell the spaces to investors who transformed them into 'places of fashion'. 

 

There are also situations where 'the voice of money' spoke louder, and the owners of the 

spaces sold them together with the 'firm' in a similar process. The entire Historic Area of 

Lisbon and Oporto, went through this gentrification process not only in restaurants, but also in 

hospitality, as the well-known Airbnb phenomenon. 

 

Palate Gentrification 

 

The phenomena referred to in the previous chapters has had an influence not only on the 

increase in the price of leases and the sale of catering spaces but also directly on the price of 

menus. Despite the existence of a tourist menu, usually available at lunchtime, it is in the 

after-hours and dinner period that prices increase substantially. 

 

What our observation and experience in the field over the years tells us is that in territories 

like the whole historical area of Lisbon (from Baixa to Belém) and in the old hull of Porto 

(going from Ribeira to Clérigos), there are few traditional spaces left, where every morning 

the working class or the poor would break the fast by ‘killing the bug’ (name given to 

breakfast) and in the afternoon snacked something traditional and simple, usually 

accompanied by a glass of wine. Now the typical ‘Tasca', either disappeared or became trendy 

and expensive (see the example of the taverns linked to the 'Chefs da Moda'). The popular 

treats have disappeared and have given way to the international 'Tapa' which, being Spanish, 

has nothing portuguese (neither in the bread, in the filling, nor in the format). 

 

Traditional portuguese cuisine and 'appetizers' are now gourmet products. The traditional and 

authentic codfish pastry is now filled with ‘Queijo da Serra’ cheese and announced as an old 

recipe in fashionable places in downtown Lisbon. The famous portuguese custard tart the 

‘Pastel de Nata’ has filling versions of chocolate, cherry and other atrocities known as 'Chef's 

signature re-creations’ and sold at caviar prices. The traditional boiled eggs served on a salt-

based plate with a salt, over the counter and eaten by hand have disappeared from the tourist 

areas and have given way to 'scrambled eggs with flour or asparagus'. The typical portuguese 

‘Caldo Verde’, accompanied by a slice ‘Broa de milho’ and traditionally eaten in clay mugs 

called ‘malgas’, is now served in Vista Alegre dishes. The simple coal grilled sardine sold on 

top of a slice of bread, in the evenings of traditional Santos Populares feasts in popular 

neighbourhoods such as Alfama and Mouraria will now cost up to £5 a unit. Like these there 

are dozens of other cases throughout the country.  

 

However, this phenomenon of gentrification of the palate, which we can classify as the other 

side of the coin of gentrification of the price of soils through tourism, is not an exclusive 

phenomenon of Portugal, as studies by authors from the United States of America like Sbicca 

(2018), from the example of Barcelona, tell us that “(…) tourism in cities throughout Spain 

also speaks to the use of food for gentrification. State-led tourism through retail gentrification 

that taps into symbolism coding certain neighborhoods as cosmopolitan destinations for 

culturally rich experiences like fine dining permeate Spanish cities […] the Example and 
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Ciutat Vella districts of Barcelona, they are now overrun with tourists from around the world. 

This is due in part to the “Barcelona Model” of development, which focuses on making the 

city a magnet for wealthy tourists […] Of note is the fact that elite restaurants cater to wealthy 

visitors and provide an incentive to stay or visit the area.” 

 

Authenticity in the Gastronomic Experience 

 

For Gálvez et al (2017a) the relationship between tourists and their attitude towards food is a 

variable that takes into account the choice of destination and tourism experience. It can also 

be considered that there is a direct relationship between this attitude and spending (Gálvez et 

al., 2017b). Authenticity in the restaurant is not just about the food that is served, according to 

Lechner & Paul (2019), customers understand the positive emotions (smile) of the service 

employees as authentic, regardless of their “authenticity” benchmark. In other words, the 

employee-client relationship also promotes a feeling of authenticity, so typical portuguese 

restaurants can benefit from this discovery and in the creation of service design. 

 

Souza et al (2019) argues that the tourist's attachment to the place is influenced by 

“authenticity”, which goes through the dimension of the relationship and interaction, which 

will influence the “feeling”. 

 

As such, it is important to note that “gastronomy is a complex concept and that the social 

representation of chefs and consumers is related to traditional and human aspects, sensory 

characteristics of food, in addition to techniques, methods, and forms of food preparation” 

(Rojas- Rivas, et al, 2020, p.4). 

 

The gastronomy of the Mediterranean diet as intangible cultural heritage assumes itself as a 

gastronomic experience that differentiates destinations (Sotiriadis, 2017). However, for this to 

be possible, it is necessary that traditional agri-food products are promoted in order to 

motivate tourists, which on the other hand from the social point of view reverses the trend 

towards impoverishment and depopulation of more inland areas, in this sense it makes It is 

vital that there is an investment in the promotion of these gastronomic products (Cafiero, 

2019). 

 

As Portugal is a country of Mediterranean cuisine, it is important to note that from the point 

of view of Mediterranean cuisine, the quality of food and traditional cuisine in the study by 

Akdag et al, (2018) was considered by tourists a crucial factors for satisfying consumption 

overcoming the effects of price, facilities and the atmosphere. However, service, hospitality, 

innovation, and new flavors in the dishes are the significant factors, although they vary 

depending on the destinations. In this sense, a local development strategy must be centered on 

traditional food products, since they provide the “stories” that are behind these places and 

products (Palladino, 2020). According to Fernández-Ferrín et al (2019) tourists understand 

what products are made locally, which tends to refer that when tourists decide to consume 

products without being local, this is a conscious choice at the level of their origin. 

 

We are facing a new paradigm since restaurants and Chefs to improve the experience in the 

luxury segment, resort to creativity and develop new gastronomic concepts (Otero, 2018), 

which is in line with the new use by chefs of elements of local gastronomy but in a gourmet 

version not only in cities like Lisbon but also in Alentejo, as defended by Duarte & Felizardo 

(2019). 
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Methodology 

 

The main objective of this research is to understand the reaction of consumers to a reality that 

constitutes a "gentrification of the palate" and the possible falsification of a false experience 

in portuguese cuisine and the consequent increase in prices on the menu. In this context, 

specific objectives were defined: i) to characterize the profile of the sample's constituents (Q0, 

Q1, Q2, Q3, Q4, Q4.1, Q5); ii) measure the importance given to tourism in Portugal as a 

national citizen (Q6); iii) to identify gastronomic consumptions in daily life and their reasons 

(Q7, Q7.1); ); iv) measure the importance given to traditional Portuguese  cuisine as a national 

citizen (Q8, Q9); 

 

Due to the nature of the methodology chosen for this investigation, an online questionnaire 

was applied to collect primary data, structured with 9 closed questions of quantitative genesis 

according to the research questions, in order to categorize the relationship between the 

dependent and independent variable of the study, in order to understand the reaction of 

consumers to the reality of the "gentrification of taste", the rise in prices and the consequent 

falsification of the gastronomic experience in Portugal. 

 

In this context, data collection was carried out during the month of May 2020, with an online 

distribution, collecting 233 valid questionnaires. The researchers opted for this instrument 

because it has numerous advantages, such as: its elaboration, the control over the sample, the 

variety of questions, the elasticity and suitability of the process, the reduction of costs, the 

ease of monitoring, the size and sample size, data study and general administration of subject 

participation in the study (Evans & Mathur, 2005). This instrument was composed of 9 

multiple choice questions in a closed fan (Q2, Q4, Q4.1, Q5, Q7) and multiple choice in an 

open fan (Q1, Q3, Q7.1, Q9), in which we guided the participants in a precise way for our 

study hypotheses, also an open answer question (Q0) concerning the city of residence. To 

obtain psychometric responses with assessment of the respondents' degree of agreement 

regarding the indicative variables and demonstrators of personal position (Joshi & Pal, 2015), 

we also defined two evaluation or estimation questions, on a Likert scale (Q6, Q8). 

 

A pre-test was applied to this questionnaire with the participation of 9 participants, chosen at 

random, such as the study sample, to gather decisive assessments of the effectiveness of the 

structure, texts, and interpretation of the questionnaire, which would allow us to change the 

anomalies detected to improve the instrument. Thus, we obtained two valid opinions on the 

introductory text, three response points, and two common expressions, which led us to correct 

and adapt the instrument more to continue the study. Moreover, all participants praised the 

complete instructions and the language applied throughout the survey, stating that reading and 

filling out were very accessible. They also indicated that they liked the document.  

 

The questionnaire proved to be fundamental in the collection of primary data essential to the 

investigation since the opinions of its participants were extremely quantitative and 

argumentative in the overall results of the study. 

 

The article was based on the non-random sampling method, according to the convenience 

sampling method, also called non-random sampling, which consists of a wide-ranging 

methodological procedure in quantitative research (Etikan, Musa & Alkassim, 2016). Due to 

the mandatory confinement caused by covid-19 that we were forced during the second quarter 

of 2020, even knowing its limitations, we selected this method because it is available to 

researchers and for being the most appropriate to the context. 
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Our study is composed of a sample of 233 individuals, equally distributed in terms of sex 

(female (47.6%); male (51.5%)), dispersed across the country in terms of residence, classified 

in the age groups 45-54 (28.6%) 18-24 (26.8%), 35-44 (19%), 55-64 (13.9%), 25-34 (9.1%) 

and> 65 ( 2.6%), with different academic qualifications although the predominance is 

distributed by degree (38.5%), secondary education (up to 12th grade) (25.1%), master's 

degree (16, 5%) and CET / CTESP (8.2%). 

 

The researchers defined a coherent path in this investigation through exploratory readings that 

helped to overcome possible prejudices and to determine working hypotheses, which we 

present below in correspondence with the research objectives: 

 

H1 - The Portuguese consider tourism essential for the country - Objective ii) 

H2 - The Portuguese do not consume traditional Portuguese cuisine whenever they eat in 

restaurants - Objective iii) 

H3 - The Portuguese do not consume traditional Portuguese cuisine whenever they eat in 

restaurants due to the price factor - Goals iii), iv) and v) 

H4 - The Portuguese attach great importance to traditional Portuguese cuisine - Objectives iv) 

 

Results 

 

It is intended, at this point, to present the main results of a descriptive analysis of data, 

through tables of distribution of absolute and relative frequencies collected through the 233 

surveys per questionnaire. Descriptive statistics was the basic procedure in this study. 

 

In order to characterize the profile of our respondents, we began by asking how many times 

our participants do tourism within the country during normal periods, and the answers were 

expressive and very informative. 121 (51.9%) individuals responded 1 to 2 times and 66 

(28.3%) said they toured Portugal 3 to 4 times. With less regularity, 7.3% of the subjects 

declared to make 5 or more annual tourist visits in the national territory, 8.6% (20) more than 

6 times and only 9 (3.9%) respondents said they did not do tourism 'here inside'. In the same 

way, we wanted to know how long on average our respondents take to visit a city or town, 

when they do tourism within the country and the inclination of most of the subjects (40.3%) 

fell for 3 or 4 nights, 25, 3% answered 1 to 2 nights, 18% chose 5 to 6 nights and 16.3% made 

their holidays in Portugal more than 6 nights. When we asked our participants about the 

portuguese region they visit most often, we found that the ‘More than one’ option picked up 

the preference of our individuals, with 31.8% of responses. In the continuation, the Algarve 

collected 24.9% of the choices of our respondents, the Alentejo soon after with 15.5%, Porto 

and the North of Portugal with 12%, the Center Region with 8.6%, the Region of Lisbon with 

4.7%, the Azores with 1.7% and Madeira with 0.9%. 

 

It was important for this study to recognize whether its participants felt that tourism would 

contribute to price inflation in general in the region and 84.5% ("I totally agree": 37.3%; "I 

agree": 47.2%) revealed agreement with the statement, which coincides a lot with the answers 

of the inverted assertion that we exposed later on “I believe that tourism contributes to the 

reduction of prices in general”, where we registered 85% of disagreements. However, when 

asked the respondents whether they considered that tourism contributed to the adulteration of 

portuguese culture in general, the majority, although modest, of 53.6% ("Totally disagree": 

9%; "Disagree": 44.6% %) did not agree. Nevertheless, it will be worrying to see the 42% of 



 

64 

 

ITCC'22 

I. INTERNATIONAL TOURISM AND CULINARY CONFERENCE 

27-28 OCTOBER 2022 

AMASYA-TÜRKİYE 

votes in agreement. It will not be worrying to interpret the results of the question: "I believe 

that tourism contributes to the adulteration of traditional portuguese cuisine.", Since 113 

(42%) of the respondents disagree and 31 (13%) disagree completely. Even so, it is important 

to reflect on the 34.3% of responses that agree with this statement. More encouraging are the 

opinions of the study subjects, when they argue that tourism contributes to the protection and 

promotion of Portuguese  culture in general, registering 86.3% of Agreements ("I totally 

agree": 30.5%; "I agree": 55 , 8%), as well as a large majority (“I totally agree”: 27.9%; “I 

agree”: 46.7%) that tourism contributes to the protection and promotion of traditional 

Portuguese  cuisine. 

 

We also questioned our participants about the usual preferences in terms of restaurants they 

enjoy on a daily basis and found that the most chosen option was' Depends on context and 

mood ', with 48.7%, immediately followed by the option' Restaurants typical of traditional 

portuguese gastronomy ', with 46.2%. Only 12 respondents (5%) mentioned ‘Fast food 

restaurants’. These data reveal that half of the surveyed population is very versatile and 

eclectic in terms of preferences regarding catering establishments. 

 

The purpose of this article was to assess the importance that our respondents attach to 

traditional portuguese cuisine and the results were very clear, as we can see in the following 

figure. In the statement “I am a big consumer of traditional Portuguese cuisine away from 

home.” we registered 83.3% (“I totally agree”: 37.3%; “I agree”: 45.9%), which clearly 

demonstrates the tastes of our respondents for typical national cuisine. We also wanted to 

know if the study participants would be major consumers of typical portuguese restaurants 

and we found that 78.5% (“I totally agree”: 31.3%; “I agree”: 47.2%) agreed to this question 

and revealed to be customers this type of establishment. When we asked whether, on a daily 

basis, they preferred restaurants with traditional portuguese cuisine, 74.7% (“I totally agree”: 

26.6%; “I agree”: 48.1%) also agreed, showing a greater tendency for traditional food over 

another delicacy. In order to assess the validity of this answer, we asked in contrast to our 

sample whether on a daily basis they preferred 'fast food' restaurants and the result was that 

74.5% of the participants in the questionnaire disagreed ("Totally disagree": 35%; "Disagree": 

39.5%). 

 

Regarding the questions we asked to evaluate / estimate the opinion of our subjects about how 

they prefer traditional Portuguese cuisine, whether made in the original (or similar) form or 

the same typical cuisine but reinvented / recreated and the result did not allow us to conclude 

safely, since the number of concordants and dissenters is distributed too much. What does not 

leave us with great doubts are the following questions where we asked i) if the individual felt 

that traditional Portuguese  cuisine is usually more expensive than the rest or ii) if he did not 

eat more products of traditional portuguese cuisine because of the price; in both approaches, 

the answers were evident, with 69% of the respondents disagreeing ("I totally disagree": 

14.6%; "I disagree": 54.5%), in the first case, and 63.5% ("I totally disagree" ”: 9.2%;“ 

Disagree ”: 54.5%) in the second situation. In the same register comes the question "I 

consume a lot of traditional portuguese cuisine for reasons of status", that is, 80% of the 

sample answered that they disagreed. The last question in this question leaves no room for 

any uncertainty, given that 94.4% (“I totally agree”: 63.1%; “I agree”: 31.3%) of our 

respondents considers traditional portuguese cuisine to be a national heritage. 

We then wanted to end our questionnaire by identifying the amount that our respondent would 

be willing to pay in a typical restaurant for a traditional portuguese meal and what we note is 

that 59% of our sample is unanimous in saying '11€ -20€' , demonstrating a certain 

moderation, perhaps legitimate, with 23.5% not attaching great value to these meals by 
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choosing the answer option '5€ -10€'. A small slice of the subjects in this study (9.8%) would 

spend between 21€ and 30€ and 5.6% between 31€ and 40€. The number of participants who 

selected the extreme options (0€ -4€ and> 40€) is residual. 

 

Conclusions 

 

The main objective of this investigation was to understand the reaction of consumers to a 

reality that constitutes a "gentrification of the palate" and the possible falsification of a false 

experience in portuguese cuisine and the consequent increase in prices in the menu. In order 

to achieve our general objective, we outlined an intense and transversal documentary analysis 

and the application of a questionnaire survey. We are confident that the vast majority of 

responses were clear, contributing to a set of evident results without much scope for 

discussion. However, it is important to note that the conclusions drawn from this study run the 

risk of being hasty, taking into account the context of instability that we are experiencing 

today and all the uncertainty that exists in terms of tourist consumption. 

 

In view of what is exposed throughout the article, we can highlight the main conclusions of 

this study: 

 52% of individuals replied that they did tourism in Portugal 1 to 2 times and 28.3% said 

3 to 4 times, so we are faced with a group of respondent’s adept and practitioners of 

tourist trips; 

 75% of participants do tourism within the country for at least 3 or more nights, which 

proves the touristic experience of our sample and how they are knowledgeable of the 

national territory; 

 great diversity in preferences for the portuguese tourist regions most visited by our 

participants, noting that the option 'More than one' was the most selected (31.8%), 

which demonstrates the multiplicity of preferences of our participants. 

 using an estimation scale referring to the various statements we presented, the results 

were clearly overwhelming: 80% agreed that tourism is very important for the country; 

98% like to have tourism in Portugal; 84% consider tourism as essential to revitalize 

degraded areas; 

 86% argue that tourism contributes to the protection and promotion of portuguese 

culture in general; 75% say that tourism contributes to the protection and promotion of 

traditional Portuguese cuisine. 

 with more modest results, although favorable, we noted that 54% argue that tourism 

does not contribute to the adulteration of portuguese  culture in general, however it is 

important to analyze the 42% of concordant votes. In the same vein, we found that 55% 

consider that tourism has nothing to do with the adulteration of traditional portuguese  

cuisine. Even so, it is important to reflect on the 34% of concordant responses. 

 in a less positive perspective, it was found that 85% of respondents feel that tourism 

contributes to price inflation in general in the region; 

 83% of participants are characterized as major consumers of traditional portuguese 

cuisine outside the home, which clearly demonstrates the tastes of our respondents for 

typical national cuisine; 

 79% are large consumers of typical portuguese restaurants and 75% stated that on a 

daily basis they prefer traditional gastronomy restaurants over other delicacies. In order 

to assess the validity of this answer, we asked in contrast to our sample whether on a 

daily basis they preferred fast food restaurants and also 75% disagreed. 
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 69% of the individuals in the study disagree that traditional portuguese cuisine is 

usually more expensive than the rest and 64% deny not eating more products of 

traditional portuguese cuisine because of the price; 

 80% of respondents denied consuming traditional portuguese cuisine as a matter of 

status; 

 94% of our respondents consider traditional portuguese cuisine to be a national heritage. 

 

Based on the working hypotheses that we developed for the course of this investigation, we 

have now seen to validate them. Thus, considering hypothesis 1 - The portuguese consider 

tourism to be fundamental for the country -, which corresponded to the second objective, it 

was clear that the vast majority of our respondents agree with this hypothesis, so we can 

confirm it based on the results obtained, also validating the achievement of goal 2. Regarding 

hypothesis 2 - The portuguese do not consume traditional Portuguese cuisine whenever they 

eat in restaurants -, which corresponded to the third objective, we do not naturally have to 

guarantee this certainty, but the results show that a large majority prefers typical cuisine when 

having lunch or dinner outside the home. Therefore, we cannot confirm or fail to confirm this 

hypothesis or objective. Regarding hypothesis three - the portuguese do not consume 

traditional portuguese cuisine whenever they eat in restaurants due to the price factor -, 

corresponding to objectives three, four and five, it is safe to say that this hypothesis is not 

confirmed since the study subjects replied that the price factor does not influence their 

gastronomic choices. Finally, as far as the last hypothesis is concerned - the portuguese place 

great importance on traditional Portuguese cuisine -, which corresponds to the fourth 

objective, we are certain that this hypothetical statement is confirmed since all the results 

demonstrate the high regard, they have for the portuguesegastronomic heritage, although the 

answer option most chosen in terms of everyday restaurants was 'It depends on the context 

and the mood' (49%). The last objective - to measure the importance given to traditional 

Portuguese cuisine as a national citizen - was also achieved. 

 

Regarding the central objective of this work - to understand the reaction of consumers to a 

reality that configures a "gentrification of the palate" and the possible falsification of a false 

experience in Portuguese  cuisine and the consequent increase in menu prices -, we believe 

that despite our participants being regular consumers of traditional portuguese cuisine did not 

manifest clear reactions about how they prefer it, whether made in the original (or similar) 

form or the same typical cuisine but reinvented / recreated. In this sense, it was not possible 

for us to clearly identify the degree of understanding of consumers in the face of a possible 

falsification of an experience in portuguese cuisine, but it allowed us to realize that our 

sample does not associate typical national cuisine with price inflation. We can thus assert that 

we managed to answer part of the objective, leaving the rest for future work. 

 

It is important to emphasize that this study had some limitations, namely in terms of 

collecting primary and secondary data, since it was developed in the middle of a pandemic 

period preventing researchers from having the necessary freedom of mobility, to access 

institutional or academic libraries, as well as the distribution and collection of questionnaires. 

 

Preserving the scientific rigor necessary for our study, we are aware that something remains to 

be analyzed although we feel that this introductory work on the topic makes an important 

contribution to future studies. When analyzing the final work, the authors plan to develop in 

the short and medium term the same theme under cross-cutting approaches, with the 

application of new procedures and parametric tests to analyze the differences between 

samples, correlate the variables under study, measure the statistically significant differences 
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and to confirm in a safer way all the hypotheses of the study, as well as to carry out a more 

extensive work in terms of number of respondents, choosing a more homogeneous and easily 

workable sample, which allows us to advance more and better recommendations that help to 

avoid "gentrification of the palate "and the possible falsification of experiences in Portuguese  

gastronomy and the consequent increase in prices. 
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Özet 

Toplumların tarihsel süreç içerisinde oluşturmuş oldukları maddi ve manevi unsurlar, yaşam 

tarzı, gelenek ve görenekler kültürü meydana getirmektedir. Fizyolojik bir ihtiyaç olan 

yiyecek içecek faaliyetleri toplumların mutfak kültürünü oluşturmaktadır. Mutfak kültürü 

içerisinde yiyecek ve içeceklerin hazırlanması, pişirilmesi, sunulması, yemek yenen yer ve bu 

faaliyetlerde kullanılan mutfak araç gereçleri yer almaktadır. Toplumların içerisinde yaşadığı 

coğrafya, iklim, bitki örtüsü, toprak yapısı, dini inanış, yetiştirilen hayvan türü, bitkiler, diğer 

milletlerle etkileşim ve göç gibi bazı toplumsal olaylar mutfak kültürünün şekillenmesinde 

etkili olmaktadır. Karaman, M.Ö.8000 yıllarında yerleşik iskâna sahip olup, tarih boyunca 

önemli bir ticaret, kültür merkezi ve yerleşim bölgesi olduğu bilinmektedir. Karaman bazı 

dönemlerde dış göç almıştır. Bu göçlerle bir kısım Tatar Türkleri bölgeye yerleşmiştir. 

Çalışma ile Karaman’da yapılan, Tatarlara ait olduğu bilinen, Göbede böreğinin yapılışı ve 

diğer unsurları hakkında bilgi toplanması ve kayıt altına alınması amaçlanmıştır. Bu amaçla, 

Karaman’da yaşayan, amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiş, belirli bir yaşın üzerindeki 10 

kişi ile yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucuna göre, Göbede böreğinin 

Karaman’da yapılmaya devam ettiği, Tatarlardan gelmesine rağmen, Karaman mutfağına da 

dahil olduğu, bunun yanında Karaman mutfağı ve Tatar mutfağının farklı yönlerden de 

etkileştiği tespit edilmiştir. Göbede böreğine “Göbete, Kömbe ve Tatar böreği” de denildiği, 

ayrıca “çiğ börek” denilen farklı bir böreğin ve “Tatar ekmeği”nin de Karaman’da yapıldığı 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Göbede böreği, Karaman mutfağı, Tatar mutfağı, Yöresel mutfak, 

Mutfak kültürü. 

 

A Research On Karaman Cuisine: Göbede Böreği 
 

Abstract 

The material and spiritual elements, lifestyles, traditions and customs that societies have 

created in the historical process create culture. Food and beverage activities, which are a 

physiological need, constitute the culinary culture of societies. Culinary culture includes the 

preparation, cooking, presentation of food and beverages, the place to eat and the kitchen 

utensils used in these activities. Some social events such as the geography, climate, 

vegetation, soil structure, religious belief, breed of animals, plants, interaction with other 

nations and migration are effective in shaping the culinary culture. Karaman was settled in 

8000 BC and is known to have been an important trade, cultural center and settlement area 

throughout history. Karaman has received external migration in some periods. With these 

migrations, some Tatar Turks settled in the region. The aim of the study is to collect and 

record information about the preparation of Göbede pastry and other elements, known to 

belong to the Tatars, made in Karaman. For this purpose, face-to-face interviews were 

conducted with 10 people over a certain age, who were selected by purposive sampling 

method, living in Karaman. According to the results of the research, it has been determined 
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that Göbede pastry continues to be made in Karaman, although it comes from the Tatars, it is 

included in the Karaman cuisine, as well as the Karaman cuisine and Tatar cuisine interact in 

different ways. It has been determined that Göbede börek-pastry is also called “Göbete, 

Kömbe and Tatar böreği-pastry”, and a different pastry called "çiğ börek-pastry” and "Tatar 

bread" are made in Karaman. 

Key Words: Göbede böreği, Karaman cuisine, Tatar cuisine, Local cuisine, Culinary culture. 

 

Giriş 

 

Mutfak kültürü, insanlığın varoluşundan beri gelişim ve değişim gösteren önemli bir 

toplumsal olgudur. Birçok faktörden etkilenen toplumun bu yönü, hayatının en önemli kısmı 

olup beslenme olmadan hayatın devam etmeyeceği aşikârdır. Toplumların içerisinde yaşadığı 

coğrafya, iklim, bitki örtüsü, toprak yapısı, dini inanış, yetiştirilen hayvan türü, bitkiler, diğer 

milletlerle etkileşim ve göç gibi bazı toplumsal olaylar mutfak kültürünün şekillenmesinde de 

etkili olmaktadır. 

 

Türkiye'de, Osmanlı döneminden bu yana alınan zorunlu göçler nedeniyle değişik 

milletlerden insanlar bulunmaktadır. Bu göçler; ülkenin batısından, Balkanlardan olduğu gibi 

doğusundan ve kuzeyinden de olmuştur. Osmanlı Devletinin hakimiyetinde olan yerlere, 

1783-1922 yılları arasında 1,8 milyon kadar Kırım Tatarı göçtüğü ifade edilmektedir. 

Kırım’dan göçen Türk-Tatarlar, Türkiye’de İstanbul’a ve Anadolu’nun bazı şehirlerine 

(ağırlıklı Eskişehir ve Kütahya’ya olmak üzere) yerleştirilmiştir (Saçılık, Çevik ve Toptaş, 

2018, s. 306; Ülküsal, 1980, s. 142). Bu göçlerin bir kısmı da Karaman’a yapılmıştır (K. 

Sağnak, kişisel görüşme, 15 Mart 2022; https://kirimdernegi.org.tr/temel-bilgiler/kirim-dan-

turkiye-ye-kirim-tatar-gocleri, 2022; Kırımlı, 2012, s. 423). Dış göçler ile gelen Tatarların 

mutfak kültürü de Karaman mutfağına zamanla karışmıştır. Karaman’a 1903 yılında gelen 

göç ile Ayrancı ilçesi (ilk adı Osmaniye olarak) kurulmuş, 900-1000 kişi / 210 hane buraya 

yerleştirilmiştir. Karaman’a daha önceki tarihlerde de gelenlerin olduğu bilinmektedir 

(Karaman Belediyesi, 2017, s. 431; Uysal, 1995, s. 36; Uysal vd., 1992, s. 190-191).  

 

Karaman, M.Ö.8000 yıllarında yerleşik iskâna sahip olup, tarih boyunca önemli bir ticaret, 

kültür merkezi ve yerleşim bölgesi olduğu bilinmektedir  Civarda bulunan Pınarbaşı Höyüğü 

ve Çatalhöyük devamı niteliğinde olduğu ifade edilen Canhasan I Höyüğü en eski yerleşim 

yerlerindendir (Topal, 2005, s. 2-3; Topal, 2002, s. 12; Kurt, 2009, s. 173). Anadolu’nun 

uğrak noktalarından sayılabilecek günümüz İç Anadolu’nun bir şehri olan Karaman, 1256 

yılında Karamanoğulları’nın başkenti olmuştur (https://www.karaman.bel.tr/tarihce, 2022). 

Tarihi zamanlarda Karaman civarında yaşayan Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar, Persler ve 

Bizans İmparatorluğu (Cengiz, 2014, s. 13) gibi birçok milletin uzun süren kültürel etkileşimi 

neticesinde mutfak kültürü oluşumu ve şekillenmesi ile günümüze kadar zenginleşerek 

gelmiştir. 

 

Bu çalışma ile İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Karaman ilinin mutfak kültürü ve Türk-Tatar 

mutfağına ait bir lezzet olan Göbede Böreği hakkında bilgi edinebilmek için araştırma 

yapılmış ve elde edilen veriler işlenerek literatüre kazandırılması amaçlanmıştır.                                              

 

Yöntem 

 

Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin 

kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya 

konmasına yönelik bir sürecin izlendiği araştırma türü olduğu belirtilmektedir. Fen 
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bilimlerinde laboratuvar analizleri ile bir sonuca ulaşılırken, sosyal bilimlerde insan 

faktöründen dolayı veriler rakamlarla ifade edilememekte, bu sebeple gözlem, görüşme ve 

dokuman inceleme gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır (Aydın, 2018, s. 62). Bu çalışmada 

veri toplama yöntemi olarak görüşme tekniği kullanılmıştır. Örneklem büyüklüğünün 5-25 

kişi arasında olması yeterli görülen bu tip bir araştırmada, katılımcıların izni ile ses veya 

görüntü kaydı alınmış, sorular sağlıklı cevap alınabilecek 30-45 dakika süre içerinde 

sorulmuş, konuya hakim olduğu düşünülen, gönüllü katılımcılarla yüz yüze görüşme 

gerçekleştirilmiştir. Görüşme yapılanlar 41-70 yaş aralığındaki kadın katılımcılardır. 

Katılımcılar Karaman Merkezde ikamet eden kişilerden, amaçlı örnekleme yöntemiyle 

seçilerek, Mart 2022 tarihinde görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan sorular, 

daha önce yapılmış benzer bir çalışmadan alınmıştır (Badem, 2021). Çalışma ile Karaman-

Tatar mutfağında bulunan Göbede böreğinin geçmişi ve yapım özellikleri hakkında veri 

toplanmış, elde edilen veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Bu çalışmada kullanılan verileri 

toplamak için gerekli olan etik kurul izin belgesi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Etik 

Kurulu'ndan 26.04.2021 tarih ve 36 sayılı kararla alınmıştır.                                  
 

Bulgular  

 

Çalışma için görüşme gerçekleştirilen kişilere ait demografik bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Göbede Böreği Görüşmesi Yapılan Katılımcıların Demografik Özellikleri. 

KK Adı 

Soyadı 

Doğum 

yılı 

 Doğum yeri Cinsiyet Eğitim 

Durumu 

Mesleği 

1 S.T. 1950 Karaman Kadın İlkokul Ev Hanımı 

2 G.V. 1974 Karaman Kadın Lise Ev Hanımı 

3 G.Ö. 1981 Konya/Sarayönü            Kadın Üniversite Öğretmen 

4 R.Ö. 1974 Karaman Kadın Ortaokul Ev Hanımı 

5 H.S. 1954 Karaman/Mandason Kadın İlkokul Ev Hanımı 

6 M.D. 1976 Konya/Ereğli Kadın Üniversite Güvenlik Görevlisi 

7 K.M. 1953 Konya Kadın Ortaokul Ev Hanımı 

8 A.K. 1972 Adana/Ceyhan Kadın İlkokul Ev Hanımı 

9 A.D. 1971 Konya Kadın Ortaokul Ev Hanımı 

10 F.A. 1954 Karaman Kadın İlkokul Ev Hanımı 

 

Araştırma sonucu elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir: 

 

Kaç yıldır Göbede böreği yapıyorsunuz? Sorusuna katılımcılar “72 yıldır” (KK1), “40-50 

yıldır” (KK2, 4, 5, 10), “35 yıldır” (KK7), “16 yıldır” (KK3), “5-6 yıldır” (KK9), “2-3 yıldır” 

(KK6, 8) Göbede böreği yapıyorum, cevabını vermiştir. 

 

Ne kadar sıklıkla Göbede böreğini yapıyorsunuz? Sorusuna katılımcılar “Evvel zamanda çok 

sık yapılırdı. Haftada 2 kere yaptığımız bile olurdu ancak şimdilerde yılda 1 kez ancak ya 
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yapıyoruz ya yapmıyoruz.” (KK1), “Yılda 2-3 kere yapıyoruz.” (KK2),  “Yılda 1 kez” (KK3),  

“2-3 yılda bir yapıyoruz.” (KK4), “Ayda bir” (KK5,10), “Fazla yapmam ayda yılda bir kez 

yaparım.” (KK6), “Bayramdan bayrama” (KK7), “Denk geldiğinde” (KK8),  “Öğrendiğimden 

beri 3-4 kez yaptım.” (KK9) cevabını vermiştir. 

 

Göbede böreğini hangi dönemde yaparsınız? Bu dönemin bir özelliği var mıdır? Sorusuna 

katılımcılar “Özel bir günü yoktur. Bir misafir geldiğinde ya da canımız istediğinde 

yapardık.” (KK1, 2, 4, 9), “Kayınvalidem istediği zaman” (KK3), “Torunlarım, kızlarım 

geldiğinde yaparım.” (KK5), “Bayramlarda” (KK6, 7), “Denk geldiğinde” (KK8), 

“Sevdiğimiz bir börek olunca, önemli günleri beklemeyiz, canımız isteyince yaparız.” (KK10) 

cevabını vermiştir. 

 

Göbede böreğinin tarihi hakkında bilginiz var mıdır? Sorusuna katılımcılar “Kırımdayken 

büyükannemin yaptığını söylerlerdi, Türkiye’ye geldikten sonra da devam etti. Yaklaşık 

olarak 1900’lü yıllardan beri yapılır.” (KK1), “Babamın büyükannesinin yaptığını biliyorum. 

Biz o zamanlar çok küçüktük tabi ama yediğimiz güzel tatları unutmak ne mümkün. 1900’lü 

yıllardan beri yapılıyor.” (KK2), “Hayır, gelin geldiğim ailede kayınvalidem yapıyordu. 

Bende yapmasını ondan öğrendim.” (KK3), “Hayır, annem yapardı bende zaten ondan 

öğrendim.” (KK4), “Kırımdan gelme olduğunu biliyorum.” (KK5), “1940’lı yıllardan önce” 

(KK6, 7), “1900’lü yıllardan beri yapıldığını okumuştum.” (KK8), “1950’li yıllardan beri 

yapıldığını duymuştum.” (KK9), “Biz, yani dedelerimiz Kırım’dan 1903 yılında göç etmişler. 

Orada yapılıyormuş, geldiklerinden beri burada da yapılıyor.” (KK10) cevabını vermiştir. 

 

Göbede böreğini hazırlarken belli bir reçeteye (tarife) uyuyor musunuz? Sorusuna 

katılımcılar  “Evet” (KK1, 3, 4, 6, 8, 10), “Hayır” (KK2, 5), “Hayır, göz kararı yaparım.” 

(KK7, 9) cevabını vermiştir. 

 

 Göbede böreğinin yapılışını kimden/nerden öğrendiniz? Sorusuna katılımcılar  

“Büyükannemden”  (KK1, 2), “Kayınvalidemden” (KK3, 5, 6),  “Annemden” (KK4, 7, 10), 

“Sosyal medyada gezerken gördüm, denedim. Hoşuma gidince bir kaç kere daha yaptım.” 

(KK8), “Komşumdan” (KK9) cevabını vermiştir. 

 

Göbede böreği yapımında kullanılan araç gereçler nelerdir? Sorusuna katılımcılar 

“Alüminyum tepsi, mayalı oklavası, toprak fırın” (KK1), “Alüminyum tepsi, toprak fırın” 

(KK2), “Fırın tepsisi” (KK3), “Önceden toprak fırında yapardık ama artık elektrikli fırınlarda 

yapıyoruz” (KK4), “Oklava, ceyranlı (elektrikli) fırın” (KK5), “Leğen, oklava, tepsi” (KK6), 

“Oklava, tepsi, fırın, hamur açma tahtası” (KK7, 9), “Alüminyum tepsi, oklava” (KK8), 

“Alüminyum tepsi (bakır tepsi), oklava, fırın” (KK10) cevabını vermiştir. 

 

Göbede böreği yapımında hangi malzemeleri kullanırsınız? Malzemelerin ölçüsü hakkında 

bilgi verir misiniz? Sorusuna katılımcılar; “Hamuru için; 11 su bardağı un-aldığı kadar su- 

tuz, İç harcı için; patates-tavuk eti-soğan-salça” (KK1), “Hamuru için; un-su-tuz-yoğurt-yağ, 

Harcı için; patates-tavuk eti-soğan–salça. Malzemeleri biz göz ölçüsü ile ayarlarız.” (KK2, 4), 

“Hamuru için; 13 su bardağı un- 6-7 bardak su-1 tatlı kaşığı tuz, İç harcı için; patates-tavuk-

soğan- salça, hepsini göz kararı ekleriz.” (KK3), “Hamur için; 1 bardak yoğurt- 1/2 çay 

bardağı yağ-1 kaşık sirke-kabartma tozu-tuz-aldığı kadar un, Harcı için; tavuk-patates-salça-

soğan-yağ-tuz-karabiber”(KK5), “Hamur için; un–tuz-sirke-ılık su. Harcı için; tavuk–pirinç-

soğan-patates-domates (rendelenmiş)-tuz-karabiber-yağ.” (KK7), “Hamuru için; 6-7 su 

bardağı un -2 yemek kaşığı yoğurt -2 bardak su -yarım su bardağı sıvıyağ -1 yemek kaşığı 

sirke-1 tatlı kaşığı tuz. İç harcı; yarım su bardağı pirinç-yarım kilo kıyma-1 tutam tuz-1 çay 
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kaşığı karabiber-2 bardak sıcak su-yarım çay bardağı sıvı yağ-1 çay kaşığı pul biber, Ara 

katlara sürmek için; sıvı yağ.” (KK8), “9 bardak un-1 yemek kaşığı tuz-1 tatlı kaşığı sirke- 

1,5-2 su bardağı ılık su, İç Harcı; 2 adet tavuk but-yarım su bardağı pirinç-2 adet soğan-2 adet 

rendelenmiş domates-tuz-karabiber-ayçiçeği yağı.” (KK9), “Hamuru için; 1 su bardağı süt-1 

su bardağı su- ½ su bardağı sıvı yağ-1 çorba kaşığı şeker-1 tatlı kaşığı tuz-1 tatlı kaşığı sirke-1 

kabartma tozu-aldığı kadar un. İç harcı; yarım kilo kıyma-2 soğan- 4-5 patates- 1 çay kaşığı 

karabiber-tuz-1 kaşık tereyağı, Ara katlara sürmek için; 1 çay bardağı sıvı yağ-2 çorba kaşığı 

eritilmiş tereyağı” (KK10) cevabını vermiştir. 

 

Göbede böreği yapmak için kullandığınız malzemelerin kendine özgü özellikleri var mı? 

Sorusuna katılımcılar “Genelde evde kendi öğüttüğümüz un olurdu. Kendi yetiştirdiğimiz 

tavukları kesip haşlardık.” (KK1), “Kendi beslediğimiz tavuğu keser haşlardık” (KK2, 7, 9), 

“Hayır” (KK3-5, 8, 10), “Ev yapımı salça, kendi yetiştirdiğimiz tavuklar” (KK6)  cevabını 

vermiştir. 

 

Göbede böreğinin yapım aşamalarını anlatır mısınız? Sorusuna katılımcılar  “Hamuru için; 

Un, tuz, su sert olmayacak şekilde yoğrulur. İç harcı için; Soğan ve yuvarlak doğrayarak 

haşladığımız patatesler kavrulur. Biraz salça ekledikten sonra haşlanan tavuk etinde atıp hafif 

pişirin, patatesler ezilmesin. Tavuk suyu ekleyip pişirmeye devam edin. Tavuk suyu az gelirse 

normal su ekleyebilirsiniz. Daha sonra süzerek harcı kullanılabilir hale getirilir. Suyu ise 

yanına servis edilmek için ayrılır. Birleştirmesi; Alt ve üst olmak üzere 13 beze yapılır. 7 tane 

beze alt için ayrılır, 6 tanesi ise üst kapak için ayrılır. Hamurun 7 bezesini teker teker açıp her 

beze arasına yağ sürerek üst üste konur. Hepsi konulunca rulo şeklinde sarılır. Daha sonra gül 

böreği gibi katlandıktan sonra tepsinin kenarlarına gelecek şekilde mayalı oklavası ile açılır. 

İçine harcı eşit şekilde yaydıktan sonra kalan 6 bezeye de aynı işlem uygulanır. Onu da harcın 

üzerine kapatılır. Kenarlarını güzelce katladıktan sonra üzerine tekrar yağ sürüp fırına verilir. 

Piştikten sonra kesip kapağını açarız. Börekten kopartarak ister suya batırarak ister kaşıkla 

suyunu yanında içerek yiyebilirsiniz” (KK1), “Hamuru için tüm malzemeleri karıştırır, 

yoğururuz. Hamuru 17 bezeye bölüp dinlenmeye bırakılır. Harcı için öncelikle tavuk haşlanır. 

Daha sonra soğan ve patates kavrulur, salça atılır, kavrulmaya devam eder. Tavuk suyu 

eklenir, eksikse normal su eklenir sulu patates gibi pişirilir. Ocaktan alıp süzülür. Suyu 

böreğin üzerine dökmek için ayrılır. Patatesleri tavukla karıştırıp baharatları ilave edilir. 

Hazırladığımız bezelerin 9 tanesini üst üste koyup tepsi büyüklüğünde açılır. İçine 

hazırladığımız harcı iyice yayarız. Üzerine kalan 8 bezeyi üst üste koyarak açarız ve üst kapak 

olarak kapatıp kenarlarını katlarız. Fırında iyice kızardıktan sonra havalandırıp üst kapaklarını 

açıp ayırdığımız suyu dökerek servis ederiz.” (KK2), “Hamurun tüm malzemelerini ekleyip, 

yoğururuz, 11 bezeye böleriz. Hamuru dinlenmeye bırakırız. Harcı için tavuğu başlarız. Önce 

soğanı kavururuz. Daha sonra salçayı ekler kavurmaya devam ederiz. En son patatesi de 

ekleyince tavuğun suyunu ekler, sulu yemek gibi pişiririz. Suyunu süzeriz. Dinlenen bezeleri 

6 tanesini altı için tek tek tepsi büyüklüğünde açarız, arasına yağ sürer tepsiye sereriz. Arasına 

harcı koyduktan sonra 5 bezeyi açar üzerini kapatırız. Kenarlarını katlar fırına veririz. 

Piştikten sonra dilimleyip çayla servis ederiz” (KK3), “Hamurun malzemelerini yoğurun, 16 

bezeye ayırın ve dinlendirin. Harcı için patates, soğan ve salçayı kavurun. Haşladığımız 

tavuğun suyundan koyup pişirin, sonra süzün. Süzdüğünüz patatesleri tavuğu ekleyip 

karıştırın. Dinlenen 9 bezeyi küçük küçük açın, arasına yağ sürerek kat kat çıkın, en sonunda 

tepsi büyüklüğü açın. İçine hazırlanan harcı koyup üzerine 7 bezeyi alt kata yapıldığı gibi 

yaparak üst katını oluşturun. Üzerini kapatıp yağ sürüp fırına verin. Pişen börekleri keserek 

tabaklara alın, yanına bir kase içerisinde süzülen suyunu koyarak ikram edin.” (KK4), 

“Hamur için; Tüm malzemeleri karıştırılıp yoğurun. Harcı için; Soğanı ve salçayı yağda 

kavurun. Üzerine patatesleri doğrayıp sulu patates yemeği gibi pişirin. Suyunu süzüp patatesle 



 

74 

 

ITCC'22 

I. INTERNATIONAL TOURISM AND CULINARY CONFERENCE 

27-28 OCTOBER 2022 

AMASYA-TÜRKİYE 

tavuğu birleştirin. Tuzunu karabiberini döküp harmanlayın. Birleştirmesi; Hamuru 21 bezeye 

ayırın. 11 altına 10 tane üstüne olarak ayırın, dinlendirmeye bırakın. Dinlendirdikten sonra tek 

tek küçük mayalı gibi açarak aralarına yağ sürün. 11 tane yaptıktan sonra büyük tepsi 

büyüklüğünde yazın. Üzerine hazırladığımız harcı koyun. Kalan 10 tane bezeyi de tepsi 

büyüklüğünde açtıktan sonra harcın üzerine kapatın. Kenarlarını katlayın. Üzerine yağ sürün 

ve fırına verin. Piştikten sonra kapakları açılarak harcındaki süzdüğümüz suyu böreğe 

dökerek servis edin.” (KK5), “Tavukları bir tencerede haşlayıp üzerine tuz ilave ederek 

soğumaya bırakılır. Bir tencereye yağı koyulur, yağı biraz kızarttıktan sonra doğradığınız 

soğanlar kavrulur. Domatesler kabukları soyularak rendelenir. Ardından soğana ilave ederek 

kavrulur. Tavuklar didilir, patatesler dilim dilim kesilir. Tavuklar ve yıkanan pirinç, soğan ve 

domates ilave edilir. Haşlama suyundan bir bardak üzerine dökülür. Tuz ve karabiberi 

konulup pişirilir, suyunu tam çekmeden altı kapatılır. Hazırlanan iç harç soğumaya bırakılır. 

Hamur kulak memesinden daha sert olacak şekilde yoğrulur. Eşit 30 bezeye ayrılır ve 15 

dakika dinlendirilir. Bezeler küçük küçük açılıp üst üste konulup açılır.” (KK7), “Öncelikle 

hamur yoğurmaya başlanır. 5 bardak un ve tuz eklenip karıştırılır.  Daha sonra diğer 

malzemeler eklenir ve su azar azar eklenir. Eğer gerekirse biraz daha un eklenir, kulak 

memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edilir. Hamurun üzerine bir bez örtüp 30-40 

dakika bekletilir.  Pirinç güzelce yıkanıp, suyu süzülür. Tavaya sıvı yağı alıp az bir şey 

kızdırıp kıymayı ekleyip iyice kavrulur. Üzerine pirinç ve baharatlar eklenir. Su eklenip 

kapağı kapatılıp suyunu çekene kadar pişirilir. Hamur önce ikiye bölünüp uzun rulolar yapılır. 

Toplamda en az 30 beze çıkacak şekilde küçük bezelere bölünür. Alta 17, üste 13 beze olacak 

şekilde ayarlanır. Her bezeyi küçük tabak büyüklüğünde merdane yardımıyla yuvarlak olarak 

açılır. Tereyağı eritilir. Bir tepsiye 17 tane açılan hamurun her birinin üzerine fırça yardımıyla 

tereyağı sürülür. En üsteki hamura sürülmez. Diğer hamurlar da aralarına tereyağı sürülerek 

üst üste dizilir, 13 tane hamur. 15 dakika kadar dinlendirdikten sonra alt kattan başlayarak 

hamur kümesi yağlı tezgâhta tepsi büyüklüğünde açılır. Hamur tepsinin içine alınır, açılıp 

kenarlarından sarkacak şekilde yayılır. İç harcını eşit yayıp ikinci hamurları da aynı şekilde 

açılır, harcın üzerine yayılır. Kenarlarını alttakini üsttekinin üzerine kıvrılarak sararak 

katlanır. Artan tereyağı üzerine sürülür. Keskin bir bıçak ile çok derin olmayacak şekilde 

dilimlenir börek. 180⁰C’de üzeri nar gibi kızarana kadar pişirilir. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra 

sıcak veya ılık şekilde yenilir.” (KK8), “Tavuklar bir tencerede haşlanıp üzerine tuz ilave 

ederek soğumaya bırakılır. Bir tencereye yağ konulup biraz kızarttıktan sonra doğranan 

soğanlar kavrulur. Domateslerin kabukları soyarak rendelenir. Ardından soğana ilave edilerek 

kavrulur. Tavuklar didilir. Tavukları ve yıkanan pirinç, soğan ve domatese ilave edilir. 

Haşlama suyundan bir bardak konulur. Tuz ve karabiberi de ilave edilip, suyunu tam 

çekmeden altı kapatılır. Hazırlanan iç harç soğumaya bırakılır. Hamur kulak memesinden 

daha sert olacak şekilde yoğrulur. Eşit 30 bezeye ayrılır ve 15 dakika dinlendirilir. Bezeler 

küçük küçük açılıp üst üste konulup açılır. Alta 17 beze üstü için 13 beze olacak şekilde 

ayarlanır. Tepsi boyundan birazcık büyük olacak şekilde açılır. Kenarlarından kıvrılacak 

şekilde olmalıdır. Ortasına iç harcı konulur. Diğer 13 beze üzerine konulur ve kenarları 

kıvrılır. Hamurun üstüne sıvı yağ sürüp üzeri kızarana kadar 170⁰C fırında pişirilir.” (KK9), 

“Süt, su, sıvıyağ, şeker, tuz, sirke, kabartma tozu ve un ile hamur yapılır. Hamur dinlenirken, 

kıyma ve ince doğranmış soğanlar yağda kavrulur. Tuz ve karabiber eklenir. Patatesler 

soyulur, çiğ olarak ince halka şeklinde doğranır. Hamur bezeleri açılır, yağlanır. En son 

onlarla 2 büyük hamur açılır. Arasına kıyma döşenir. Üzerine çiğ, doğranmış patatesler dizilir. 

Hamurun diğer yarısı üzerine kapatılır. Kenarları örgü şeklinde kıvrılır, üzerine yağ sürülür. 

Fırında 160⁰C’de kızarıncaya kadar pişirilir.  Pasta dilimi gibi üçgen kesilerek servis yapılır.” 

(KK10) cevabını vermiştir. 
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Göbede böreği yapılırken istenilen renk, tat ve lezzet gibi özelliklerin sağlanabilmesi için 

nelere dikkat edilmesi gerekir? Sorusuna katılımcılar “Börek alt üst kıpkırmızı oluncaya kadar 

kızartılır.” (KK1, 2, 3, 4, 8), “Kızarmasına, tuzu ve karabiberine önem verilir.” (KK5), 

“Gevrek olması için içine mutlaka sirke konulmalıdır. Yoğurt ve sıvı yağ karıştırıldığı zaman 

üzeri daha kızarık olur.” (KK6), “Hamurun sert olması” (KK7, 9), “160⁰C’de pişirip, çıkınca 

üzerine sadece bez örtülürse, çıtırlığı kaybolmaz.” (KK10) cevabını vermiştir. 

 

Göbede böreğini nasıl servis edersiniz? Kendine özgü bir servis şekli var mı? Sorusuna 

katılımcılar “Börekten kopartarak ister suya batırarak ister kaşıkla suyunu yanında içerek 

yiyebilirsiniz” (KK1), “Yanında, harcından süzdüğümüz suyuna batırarak yeriz” (KK4), 

“Börek tepsiyle ortaya konur yada dilimlenip üst kapakları açılır, suyu üzerine dökülür, 

kaşıkla yenir.” (KK2, 3, 5), “Normal börek olarak kesilir ve tabağa koyup servis edilir. Ayran 

ile birlikte lezzetli olur.” (KK6, 8), “Çay ile birlikte yeriz.” (KK7, 9), “İstediğimiz içecekle 

tüketebiliriz. Eskiden hoşaf kaynatılırdı”. (KK10) cevabını vermiştir. 

 

Göbede böreği muhafaza edilmeye uygun mudur? Nasıl muhafaza edilmelidir? Sorusuna 

katılımcılar “Difrizde muhafaza edilebilir. Çıkardıktan sonra fırında ısıtarak tekrar börek gibi 

servis edebilirsiniz. Dışarıda saklanması uygun değildir. Patatesler bozulur.” (KK1, 2), 

“Difrizine kaldırılırsa muhafaza edilebilir. Aylarca orada durabilir.” (KK3, 4), “Patates 

olduğu için saklanmaya çok uygun değildir.” (KK5), “Buzdolabında 1 haftaya kadar 

muhafaza edilir.” (KK6, 7, 8, 9), “Buzdolabında 2-3 gün, derin dondurucuda daha uzun süre 

saklanabilir.” (KK10) cevabını vermiştir. 

 

Göbede böreğinin sizin yörenizde yöresel adı/başka bir adı var mı? Göbede böreğinin bir 

hikâyesi/şiiri/manisi var mı? Sorusuna katılımcılar “Göbete/Göbede denir. Bildiğim kadarıyla 

herhangi bir mani vb. yok.” (KK1), “Bildiğim başka bir adı, manisi veya hikâyesi yok.” 

(KK2, 3, 4, 10), “Bilmiyorum.” (KK5, 8), “Kömbe-Bildiğim kadarıyla yok.” (KK6),  “Tatar 

Böreği-Bildiğim kadarıyla yok.” (KK7,9) cevabını vermiştir. 

 

Göbede böreği gibi yörenizde yapılan başka ekmek, börek, çörek var mı? Nelerdir? 

Bildiğinizin özelliklerini – yapılışını anlatabilir misiniz? Sorusuna katılımcıların verdiği 

cevaplardan elden edilen tarifler aşağıda verilmiştir: 

 

Ekşi mayalı somun ekmek: “Un, su, ekşi maya ve tuz ile çok sert olmayacak şekilde bir hamur 

yoğrulur. Dikdörtgen tavalara koyarak toprak fırında saç ayağı üzerinde pişirilir.” (KK1). 

 

Mayalı ekmeği: “Un, su, tuz, kuru maya, sıvı yağ kullanılır. Yapılışı: Tüm malzemeleri 

birleştirip, yoğurun. Mayasının gelmesi için sıcak yerde bekletin. (Battaniyeye sararak veya 

sobanın yanına koyarak olabilir.) Mayası gelince bezelere ayırıp pasta tabağı büyüklüğünde 

açın. Sacın üzerine koyup iki taraflı pişirin.” (KK2). 

 

Ispanaklı saç böreği: “Hamur için; un, tuz, su. Harcı için; ıspanak, kıyma, soğan, tuz, 

karabiber, kırmızıbiber. Yapılışı: Hamuru yoğurun. Harcı için, soğan ve kıymayı kavurun. 

Önceden doğradığınız ıspanakları içine atın, kavurmaya devam edin. Kırmızıbiber, tuz ve 

karabiberi ekleyip karıştırın. Hamuru yemek tabağı büyüklüğünde açın, içine harcı koyup 

ikiye katlayıp kenarlarını sıkılaştırın. Sacın üzerinde iki taraflı pişirin.” (KK3).  

 

Mantı: “Un, su, tuz, yumurta kullanılır. İçi için; kıyma kullanılır. Yapılışı: Tüm malzemeleri 

birleştirip yoğurun. 15 dakika kadar dinlendirin. Daha sonra eşit bezelere ayırıp, büyükçe 

açın. Küçük kareler halinde kesin. İçlerine kıymasını koyduğunuz hamuru dört köşeden 
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birleştirin. Hepsini yaptıktan sonra haşlayıp üzerine yoğurt dökün ve yakılmış yağı üzerine 

gezdirin.” (KK4).   

 

Salma: “Un, su, tuz, yumurta kullanılır. Yapılışı: Tüm malzemeler karıştırılıp, yoğrulur. Eşit 

bezelere ayrılır. Büyük açılır, küçük karelere kesilir. İki köşesinden birleştirilir.  Haşladıktan 

sonra yoğurt ve yakılan yağ ile yenilebilir.” (KK4).  

 

Sarık burma böreği: “Hamur için; un, su, tuz kullanılır. Harç için; patates, maydanoz, kırmızı 

pul biber, karabiber, zeytinyağı, tuz kullanılır. Yapılışı: Hamur için; tüm malzemeleri 

karıştırıp, yoğurun. Harç için; patatesleri haşlayın. Haşlanan patatesleri ezerek tüm 

malzemeler ile karıştırın. Birleştirilmesi; Hamuru büyük açın, içerisine yağ sürüp patatesi 

kenardan başlayarak 1 parmak kalınlığında koyun. Böreği sarın ve tepsiye koyarken gül 

böreği gibi dolayarak koyun. Tüm tepsi dolduğunda üzerine yağ sürüp fırına verin.” (KK5). 

 

Çiğ börek: “Hamuru için; un, su, tuz kullanılır. Harç için; Rendelenmiş patates, kıyma, soğan, 

tuz kullanılır. Yapılışı: Hamurun tüm malzemelerini birleştirip, yoğurun. Harç için; tüm 

malzemeleri karıştırın.  Hamuru yemek tabağı büyüklüğünde açıp içine harcı koyup 

kenarlarını güzelce kapatın. Daha sonra yağda kızartın.” (KK5). 

 

Tatar ekmeği: “Un hariç diğer malzemeleri karıştırın. Unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan 

sert bir hamur yoğurun. Hamuru 15–20 dakika dinlendirin ve tepsinin boyunda elle açın. 

Üzerine 1 yumurta sarısını sürüp kaşık yardımı ile üzerine çizikler atın. 180⁰C’de fırında üzeri 

kızarana kadar pişirin. Dilimlenip kahvaltıda yenilir ya da tereyağı ile misafire ikram 

edilebilir.” (KK6). 

 

Kavurma börek: “Üç beze üst üste konulup açılır. İçine patatesli kıymalı harç konulur ve 

poğaça gibi şekil verilir.” (KK7, 9). 

 

Çiğ börek: “Un, su, tuz ile hamur elde edilir. Hamur içine; çiğ kıyma, çiğ ince kıyılmış soğan, 

isteyen çiğden 1 tane rendelenmiş çiğ patates, tuz, karabiber, yarım çay bardağı su ile 

karıştırılır. Tabak büyüklüğünde bezeler açılır. İçerisine kıyma karışımdan bir miktar konur, 

kapatılır. Yarım daire yapılır. Yağda kızartılır.” (KK10). 

 

Göbede Böreği Yapımı: Göbede böreğinin yapımı ile ilgili fotoğraflar Şekil 1.1. - 1.3.’te 

verilmiştir. 

 

Tartışma   

 

Karaman yöresine ait 200’ün üzerinde yemek çeşidi olduğu ifade edilmektedir. Karaman’a ait 

başlıca yemekler; “Ecir Ücür, Lakişe, Ölemeç, Arabaşı, Maş Çorbası, Cilbirti, Kolaç, Nahni, 

Göbede, Tiritli Karaman Paçası, Bullumbuş, Sulu Pilav, Fırın Kebap, Çullama-Saçaklı Köfte, 

Papara, Kara Erik Kavurması, Topalak, Zülbiye, Üzümlü Pancar, Akıtma, Çiğleme, Gılan 

Böreği, Domalan (mantar) Böreği, Lokur, Guymak, Bıldırcın Dolması, Töğmeken, Batırık, 

İlisıra Dolması, Siresir, Etliekmek, Şebit pilav, Nohutlu yahni, Kuzu tandır, Calla, Guymak 

(kuymak), Ermenek Pekmez Helvası, Zerde ve Palize Tatlısı” olarak sıralanabilir (Duru, 

2021, s. 190; Duru, 2020, s. 130). Görüldüğü üzere yakın tarihli hazırlanan bu kaynağa göre 

Göbede böreği de listede bulunmaktadır. Göbede böreğinin Tatarlar tarafından Karaman 

mutfağına dâhil edildiği yapılan çalışma ile tespit edilmiş olup, Karaman halkının Göbede 

Böreğini benimseyip sahiplendiği ifade edilebilir. Bunun yanında göçmenlerin de Karaman 

mutfağından bazı yemekleri kendi mutfaklarına dâhil ettikleri görülmektedir. Türkiye’de, 
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diğer yörelerde yaşayan Tatarların mutfağı da Türk Mutfağı ile özdeşleştiği ve birbirine 

geçişlerin olduğu belirtilmektedir (Berkok ve Toygar, 1994). 

 

Karaman mutfağının zenginleşmesinde eskiden beri yörede yaşayan Ermeniler ve Rumlar 

yanında, göçler ile bölgeye gelen Muhacir, Tatar ve Çerkez toplulukların etkisi olduğu (Duru, 

2021: 190) bunun da somut bir örneğinin Göbede böreği olduğu ifade edilebilir. Karaman’a 

geniş çaplı Tatar göçünün 1903 yılında ve önceden gelenlerin olduğu bilinmektedir. Karaman 

Merkez’de 1905 yılından itibaren Tatarların görüldüğü ve Tatarların Karaman’a gelişi ile bağ, 

bahçe ve tarımda yeniliklerin uygulanmaya başlandığı (Duru, 2020, s. 130), Karaman halkı ile 

göçmenlerin karşılıklı etkileşimi söz konusudur.  

 

Tatarların özellikle salma aşı, tögrek ve göbede böreği olmak üzere üç yemeğe önem verdiği 

belirtilmektedir (Duru, 2020, s. 131). Günümüzde Tatarların Karaman’da ekşi mayalı somun 

ekmek, mayalı ekmeği, ıspanaklı saç böreği, mantı, salma, sarık burma böreği, çiğ börek, 

Tatar ekmeği ve kavurma börek yaptığı da çalışma ile belirlenmiştir.  

 

 

  

1 2 

  

3 4 

Şekil 1.1. Hamurun hazırlanması (Fotoğraf: Nisa Teber ve Sevgi Kıratlı). 
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1 

  

2 3 

Şekil 1.2. İç malzemelerinin karıştırılması ve hamurun birleştirilmesi (Fotoğraf: Nisa Teber 

ve Sevgi Kıratlı). 

 

  

1 2 

 

3 

Şekil 1.3. Böreğin pişirilmesi ve sunumu (Fotoğraf: Nisa Teber ve Sevgi Kıratlı). 
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Göbede böreği, Karaman’daki Tatarlar arasında “Göbete”, “Kömbe” ve “Tatar böreği” olarak 

da bilindiği, yapılan malzemelerin değişiklik gösterebildiği görülmüştür. Göbede böreğinin 

malzemeleri listelenecek olursa; hamur ve iç malzemelerinde pirinç, tavuk, soğan, domates, 

tuz, karabiber, yağ, un, tuz, sirke, tuz yoğurt, sirke, kabartma tozu, patates, salça, soğan 

kullanılabilmektedir. Göbede böreğini özel kılan unsurlar “böreğin alt ve üzerinin iyi 

kızartılması ve yapımında kullanılan baharatların çeşidi ve oranının dengeli olması” olduğu 

ifade edilebilir. Türk mutfağında, yufka börekleri içerisinde gruplandırılabilecek olan su 

böreği, tepsi böreği ve sigara böreği gibi börekler ile Göbede böreğinin yapımı ve dış 

görünüşü benzerlik göstermektedir. Göbede böreğinin muhafaza edilmeye çok uygun bir ürün 

olmadığı, standart mutfak malzemeleri ile yapılabileceği, geleneksel Türk mutfağı unsurları 

olan çay, ayran ve hoşafla birlikte yenilmesi yanında, hamur içi hazırlanırken haşlanan patates 

ve tavuk suyu börekten bir parça koparılarak banılması için yanında servis edilerek yenildiği 

sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Sonuç ve Öneriler 

 

Göbede böreği ile ilgili gerçekleştirilen bu çalışmada, Tatar mutfağı ve Göbede böreği 

konusunda bilgisi olan katılımcılar ile yapılan görüşme ile kullanılan malzemeler, araç 

gereçler, hazırlama, pişirme süreci, muhafaza koşulları, servis şekli vb. konularında veri elde 

edilmiştir. Araştırmaya göre, Göbede böreğinin Karamana özgün bir ürün olmadığı ancak 

Karaman Mutfağı tarafından benimsenip yapıldığı tespit edilmiştir. Tatarlara özgü olduğu 

bilinen Göbede böreğinin çok sevilen ve Tatarlar arasında yaygın yapılan bir börek olduğu 

görülmüştür. Ülkemiz özellikle 1900’lü yıllar öncesinden beri göçler almakta ve gelen 

milletler ile geldiği yöre etkileşmektedir. Göbede böreği bu etkileşimin güzel bir örneği olarak 

verilebilir. Yine etkileşimin sadece mutfakla kalmayıp tarım, teknik, giyim kuşam, adetler, 

gelenek ve görenek gibi birbirine geçmektedir. Tatarlara özgü Göbede böreği gibi 

Karaman’da yapılan ama çok bilinmeyen çiğ börek, sarık burma böreği, ıspanaklı saç böreği, 

patatesli saç böreği, kavurma börek gibi diğer börek çeşitlerinin de Karaman’da yapıldığı 

belirlenmiştir.  

 

Yerel kültüre ait yemeklerin restoranlarda kullanılması, gelen turistlere tanıtılması ve evlerde 

daha sık yapılarak gelecek nesillere aktarılması ile mümkün olabilecektir. Bu konularda 

yetkili kuruluşların ve eğitimcilerin bilinç oluşturması gerektiği aşikârdır. Geleneksel 

beslenme ile daha sağlıklı diyet oluşturulması, kültüre sahip çıkılması adına olumlu katkı da 

bulunacaktır. 
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Özet 

 

Bu araştırmada, İstanbul-Beyoğlu ilçesinde faaliyet gösteren Türk mutfağı restoranları ele 

alınarak bu işletmelere ait Tripadvisor platformunda yapılan çevrimiçi yabancı tüketici 

yorumları incelenmiştir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi, 

nitel araştırmalarda kullanılan birçok yöntemden biridir. Verilerin elde edilmesi için bu 

çalışmada da içerik analizi tekniği uygulanmıştır. Tripadvisor web sitesi üzerinde yer alan 

toplam yorum sayısını elde etmek için 2021-2022 yılları arasında en çok ziyaretçi yorumu 

alan restoranlardan, en az yorum alanlara doğru bir sıralama takip edilmiştir. Verilerin güncel 

ve değerlendirilebilir olması için özellikle pandemi sonrası yorumlar incelenmiştir. Araştırma 

sonucunda Türk mutfağı restoranlarına ait son bir yılda (2021-2022) toplam 3455 adet olumlu 

yorum elde edilmiştir. Bu olumlu yorumlar önem sırasına göre;  lezzet, servis, fiyat, menü, 

kalite, lokasyon ve misafirperverlik başlıkları altında toplanmıştır. Bu sonuçlar aynı zamanda, 

yabancı ziyaretçilerin en fazla  “lezzet ve servis” ifadelerine odaklandıklarını ortaya 

koymuştur. 

Anahtar kelimeler: İstanbul, Çevrimiçi Yorumlar, Yabancı Ziyaretçiler, Türk Mutfağı, 

Tripadvisor. 

 

Evaluation of Foreign Visitors' Turkish Cuisine Experiences on 

TripAdvisor, an Online Platform: The Case of Istanbul-Beyoğlu 
 

Abstract 

In this study, Tripadvisor online foreign people reviews of Turkish cuisine in İstanbul-

Beyoğlu have been analyzed. A qualitative research method was used in this study. Content 

analysis is one of many methods used in qualitative research. In order to obtain the data, the 

content analysis technique was also applied in this study. The total reviews count on the 

TripAdvisor website has been computed between 2021 and 2022. Also, foreign visitors' 

reviews have been ordered from top-rated to descending. Post-pandemic studies have been 

analyzed to have more reliable and up-to-date data. As result, it is understood that there are 

3455 positive reviews between 2021 and 2022 for Turkish restaurants. The order of 

importance of these positive comments is; taste, service, price, menu, quality, location, and 

hospitality. These results also show that foreign visitors are more focused on “taste and 

“service” key items. 

Keywords: Istanbul, Online Reviews, Foreign Visitors, Turkish Cuisine, Tripadvisor 
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Giriş 

 

İnsan, ilk varoluşundan günümüze kadar olan süreçte yaşamını sürdürebilmek için beslenmek 

zorunda olmuştur. İnsanoğlu sosyalleşmeye başladıkça küçük topluluklar oluşturmuştur ve 

beslenme ihtiyacı giderek artmaya başlamıştır. Böylece yeni arayışlar ortaya çıkmış ve bu 

arayışların sonucunda insanoğlu tarım ve kendisine ait mutfak kültürlerini oluşturmaya 

başlamıştır. Oluşan mutfak kültürleri gelişerek ve değişerek günümüze kadar gelmiştir. 

Büyüyen ve gelişen dünyada insanların artan beslenme ihtiyacının karşılanması amacıyla gıda 

endüstrisi ortaya çıkmıştır (Doğan ve Demirtaş, 2021). Oluşan bu endüstri sonucunda restoran 

işletmeleri kurulmuştur. 

 

Restoran işletmeciliğine baktığımızda, ilk etapta insanların temel beslenme ihtiyaçlarını 

karşılamasının yanı sıra zaman içinde gelişmiştir. İnsanların birbirleri ile vakit geçirmesini 

sağlama, eğlendirme, yeni deneyimler kazandırma, farklı tatlar sunma ve ayrıca sosyalleşme 

imkanı sağlamak gibi birçok işlevi de bulunmaktadır (İbiş, 2021). Günümüz dünyasında 

restoranların başarılarını ve faaliyetlerini devam ettirmeleri için müşterilerin ihtiyaç ve 

isteklerini karşılayabilmeli, ürünler geliştirebilmeli ve hizmetlerini etkin bir şekilde 

pazarlamalıdırlar. Yoğun rekabet ortamında işletmelerin faaliyetlerini başarılı şekilde devam 

ettirmeleri aynı zamanda internet araçlarını etkin şekilde kullanabilmelerine bağlıdır (Alonso 

vd., 2013). Yaygınlaşan internet ve internet kanalları kullanımı ile birlikte tüketicilerin 

restoran tercihleri de değişmektedir. Bu durumda işletmenin internet kanallarını ve sosyal 

medya araçlarını iyi kullanması müşteri ile arasındaki iletişimin iyi bir şekilde 

sürdürülebilirliği açısından önem kazanmaktadır (İbiş, 2021).  

 

Gün geçtikte gelişen ve rekabet ortamının arttığı restoran sektörü, sadık müşteri oluşturma 

çabası içerisine girmiştir ve müşteri sayısını arttırmaya çalışmıştır (Gürsoy vd., 2003: 26; Lin 

ve Mattila, 2006: 3; Namkung vd., 2011: 495; Doğan ve Demirtaş, 2021). Bu çabanın sonucu, 

ancak tüketici tatmin olduğunda mümkündür. Tüketici memnuniyeti, müşterilerin restoranlara 

tekrar gelme isteğinin temel bir bileşenidir ve yemek, bu memnuniyeti oluşturmanın en temel 

faktörlerinden biridir (Namkung ve Jang, 2007: 387). Tüketicilerin restoran tercihlerine 

baktığımızda; yemeklerin sağlıklı olup olmaması, kalitesi, menü çeşitliliği, menü fiyat 

oranları, alınan hizmetin kalitesi, çalışanların davranış biçimleri, işletmenin imajı, çocuklu 

müşteriler için çocuk opsiyonunun olup olmaması, servis hızı, çalışma saatleri gibi faktör 

bulunmaktadır (Albayrak, 2014). 

Her sektörde olduğu gibi gıda sektöründe de sosyal medya ve web siteleri önemini 

göstermektedir. Web siteleri, yemek seçiminde ve gezi öncesi karar vermede önemli bir rol 

oynamaktadır (Amaro ve Duarte 2017). İnsanlar sosyal medya aracılığıyla gittikleri 

restoranlarda beğendikleri, lezzetli buldukları yemekleri, içtikleri içecekleri kolay bir şekilde 

paylaşabilmektedir. İşletme ile ilgili düşüncelerini sosyal medya üzerinden, sosyal medya 

kullanıcıları ile paylaşabilmekte Ve geniş kitlelere ulaşabilmektedir (Akkuş, 2019). 

 

Sosyal medyada kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikler, ziyaretçilerin işletmeler ve 

destinasyonlar hakkında bilgi edinmelerini sağlar. Seyahat destinasyonunun imajını etkileyen 

faktörlerden biri de sosyal medya ve kullanıcılarının oluşturduğu içeriklerdir (Eren ve Çelik, 

2017). Ayrıca, seyahat edilecek destinasyonda ürün satın alma süreci riskli olmaktadır bu 

nedenle ziyaretçiler seyahat öncesinde ön araştırma ihtiyacı duymaktadır (Huang, Basu ve 

Hsu, 2010). Bu nedenle, daha önceden o destinasyona giden kişilerin yapmış olduğu 

yorumları incelemek, satın alma da oluşacak riskleri en aza indirmektedir ve seyahatten önce 

destinasyonu gözümüzde canlandırma fırsatı oluşturmaktadır (Doğan ve Demirtaş, 2021; 

Bertan vd., 2015; Gretzel ve Yoo, 2008). 
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Diğer bir açıdan, seyahat edilecek destinasyonda yiyecek ve içecek alanındaki riskler, 

konaklama ve hizmet alanındaki risklere göre daha fazla olabilmektedir. Bazı koşullarda, kötü 

ve/veya yanlış tercih edilen oteli yada odayı değiştirme imkanı bulunmaktadır. Fakat sağlıksız 

ve kötü yemek yedikten sonra hastalanma durumunu hemen değiştirebilme imkânı 

bulunmamaktadır (Eren ve Çelik, 2017). Oluşacak sorunları en aza indirmenin en verimli ve 

basit yolu kullanımı yaygın olan internet sitelerindeki yorumları inceleyip, karar vermektir. 

(Doğan ve Demirtaş, 2021). 

 

Bu kapsamda çalışma da yabancı ziyaretçilerin Türk mutfağı üzerine deneyimlerinin (2021-

2022) yıllar içerisinde neler olduğu sorusuna yanıt aranmaktadır. Sosyal medya ve gastronomi 

imajını birlikte ele alan bu çalışma, Türkiye destinasyonunun çevrimiçi gastronomi imajını ve 

çevrimiçi gastronomi imajı içinde sıklıkla yer alan ana temaları, en çok yorum alan yabancı 

diller üzerinden belirlemeyi amaçlamaktadır.  

 

Ayrıca günümüze kadar yapılmış olan çevrimiçi değerlendirme çalışmaları incelendiğinde, 

daha önce İstanbul-Beyoğlu bölgesi özelinde, Türk Mutfağı restoranlarını olumlu ve olumsuz 

yönleri ile inceleyen kapsamlı bir araştırmanın olmaması bu çalışmanın önemini ortaya 

koymaktadır. İstanbul-Beyoğlu bölgesinde bulunan Türk restoranlarına ait yabancı ziyaretçi 

değerlendirmelerinin (2021-2022) Tripadvisor üzerinden, en çok yorum alan yedi farklı dil 

üzerinden incelenmesi araştırma sınırlılığını oluşturmaktadır. 

 

Sosyal Medya  

 

Sosyal medya, sanal topluluklar oluşturularak fotoğraf, müzik ve deneyimlerin paylaşıldığı 

uygulama olarak ifade edilmektedir (Kim vd., 2010: 216; Palmer ve Lewis, 2009: 165). Aynı 

zamanda fikirlerin paylaşıldığı, ilişkilerin kurulduğu, işletmelerin ürünlerine kolayca ve 

maliyet odaklı ulaşılabilirliğin sağlandığı bir platformdur (Solis, 2010:6-7). Sosyal medya , 

geleneksel medyadan farklı özelliklere sahiptir. Geleneksel medya da azdan çoğa doğru 

oluşan bir iletişim modeli varken sosyal medya da çoktan çoğa iletişim modeli vardır (Uluç ve 

Yarcı, 2017). En farklı ve önemli özgünlüğü ise kullanıcıların sosyal medya içeriğini kendi 

istediği gibi oluşturabilmesi, yorum yapabilmesidir (Solmaz vd, 2013; Scott, 2010:38). Bu 

yönüyle tüketiciler yiyecek ve içecek hizmeti veren işletmelerin ürün ve hizmet kaliteleri 

konusunda fikir edinmek, bilgi sahibi olmak amacıyla sosyal medyadan faydalanmaktadır. 

 

İlgili literatür incelemesi yapıldığında, sosyal medyanın farklı kişiler tarafından farklı 

sayılarda kategorize edildiği ortaya çıkmaktadır. Mayfield (2007), ilk kez  sosyal medyayı 7 

kategoriye ayırmıştır. Bunlar bloglar, podcastlar (İtunes, Apple), wikiler, sosyal ağlar 

(Myspace, Facebook), forumlar, mikrobloglar ve içerik topluluklarıdır (YouTube, Flickr) 

(Aymankuy vd., 2013). Ardından, 2010 yılında yapılan başka bir çalışmada ise sosyal 

medyanın farklı kategorileri belirlenmiştir (Kaplan ve Haenlein, 2010). Aynı yılda yapılan 

başka çalışmalarda ise sosyal medyanın 6 farklı kategoriye ayrıldığı görülmüştür. Bunlar, 

müşteri yorum siteleri (TripAdvisor, InsiderPages), sosyal ağ siteleri (Facebook, MySpace), 

online topluluk siteleri (LonelyPlanet, IgoUgo), medya paylaşım siteleri (YouTube, Flickr), 

kişisel/toplu bloglar (blogspot.com gibi) ve diğerleri olmuştur (Xiang ve Gratzel, 2010: 

183).Günümüzde ise sosyal medya, mekan ve zaman sınırı olmayan gerçek dünya sahnesinde 

yer edinen fikirleri, kaynak, hedef, mesaj ve içerikleri paylaşma ve tartışma ortamı sağlayan 

geniş teknolojik tabanlı iletişim biçimi olarak kabul edilmektedir (Bayazıt ve Biçer, 2019). 

Sosyal medya müşteriler ile işletmeler arasında etkileşim kurmaya, hizmetler hakkında oluşan  

fikir ve düşüncelerin öğrenilmesini sağlamaktadır (Hvass ve Munar, 2012: 93). Bu nedenle 

üretimin ve tüketimin bir arada olduğu restoran işletmelerinde hizmetler hakkındaki fikirlerin 
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öğrenilmesi için sosyal medya büyük önem taşımaktadır (Baş vd., 2013). Günümüzde de 

sosyal medyanın müşteri memnuniyetini arttırmak, ürün ve hizmet kalitelerini tanıtmak, 

bilinirliliği arttırmak için araç olduğu kabul edildiğinden, sosyal medya ve araçlarında müşteri 

ilişkilerini geliştirmek işletmeler için zorunluluk haline gelmektedir (Kozak ve Çeltek, 2013). 

 

Ayrıca, gelişen sosyal medya araçları ile ürünlerin öznel olarak değerlendirilmesi, tüketiciler 

tarafından oluşan tecrübelerin paylaşılması, tavsiyelerde bulunulması tüketiciler için daha 

güvenilir hale gelmiştir (Eröz ve Doğdubay, 2012). Bu sebeple, restoranlara ait yapılacak 

araştırmalarda TripAdvisor gibi tüketici yorumlarının bulunduğu sosyal medya sitelerinin 

kullanılmasının daha güvenilir sonuçlar elde ettireceği düşünülmektedir (Aydın, 2016). 

 

Çevrimiçi ziyaretçi yorumları ve Tripadvisor platformu 

 

Çevrimiçi platform sitesi olan Tripadvisor 2000 yılında kurulmuştur. Kuruluşundaki ilk amaç 

kullanıcıların seyahatleri ve deneyimleri hakkındaki değerlendirmelerini, yorumlarını, video 

ve fotoğraf gibi unsurlarını bir arada toplayıp, bünyesindeki  kullanıcılarına güvenilir bilgi 

aktarabilmek ve sağlamaktır (O’Connor, 2010). Bünyesinde 4.9 milyon yiyecek ve içecek 

işletmesi, 1.4 milyon konaklama işletmesi ve 1 milyonun üzerinde deneyim sunucu ile 

seyahat aktivitesi bulunan Tripadvisor tüketicilerin tercihlerinde önemli rol oynamaktadır 

(Tripadvisor Bilanço, 2018; Gökdemir ve Eren, 2020). Tripadvisor web sitesi kullanıcıları 

genellikle sık sık seyahat eden, deneyimlediği turizm ve seyahat hizmetleri hakkında 

fikirlerini ve yorumlarını açık bir şekilde ifade eden kişilerdir (Yoo ve purifoy, 2007: 67). 

Bilgilerin çoğu deneyimleri sonucu kullanıcılar tarafından oluşturulmakta ve 

yayınlanmaktadır (Miguens vd., 2008: 2). 

 

Kullanıcılar, Tripadvisor web sitesinde istedikleri işletmelerin fotoğraflarını, bilgilerini, 

konumunu, kimler tarafından tercih edildiğini, memnuniyet oranını, fiyat-hizmet 

değerlendirmelerini ve belli kriterlere bağlı olmadan yazılan kişisel yorumlara 

ulaşabilmektedirler. Bu sebeple,  her geçen gün işletmeler için Tripadvisor platformunun 

önemi daha da artmaktadır. Kullanıcıların sosyal medya platformu üzerinden bilgi yağmuruna 

tutulduğu bu dönemde, tüketicilere fikir ve karar verme amacıyla bu çalışmada da Tripadvisor 

web sitesi veri toplama alanı olarak seçilmiştir. 

  

Yapılan araştırmalar sonucunda kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerin, işletmelerin 

resmi web sitelerinden daha güvenilir olduğu ortaya koyulmuştur (Fotis vd., 2012). Bu tarz 

yeme-içme platformları arasında en geniş veri tabanına sahip site olması, uluslararası alanda 

49 farklı pazarda, 28 dilde hizmet veriyor olması Tripadvisor platformunu daha fazla ön plana 

çıkarmaktadır (Tripadvisor, t.y.). 

 

Türk Mutfağı 

 

Toplumların oluşturduğu kültürel değerler zaman içinde toplumların yeme içme 

alışkanlıklarını da etkilemiştir (Kızıldemir vd., 2014: 196). Türk yeme içme kültürü 

incelemeye alındığında  köklerin 10. ve 11. Yüzyıl  Türk devletlerine kadar uzandığı 

görülmektedir. Türk toplumunun Anadolu topraklarına yerleşmesiyle birlikte Orta Asya 

mutfağı ile Anadolu mutfağını sentezledikleri görülmektedir (Cömert ve Özkaya, 2014; 

Baysal, 1993, s.12). Asya ve Anadolu topraklarındaki ürün çeşitliliği ile birlikte başka 

kültürlerle yaşanan etkileşimler, Mezopotamya’da gelişen Anadolu mutfağı, Selçuklu ve 

Osmanlı Saray mutfağında oluşan tatlar ve göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçiş gibi 

birçok etken Türk mutfağının farklılığını ve çeşitliliğini sağlayan unsurlar arasındadır (Girgin 
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vd., 2017; Güler, 2010: 24-25). Asya ve Avrupa kıtasını birleştiren konumda olan Türkiye 

birçok uygarlığın kesişim noktasıdır. Doğu bölgesinde Kafkasya ve İran, Kuzey  bölgesinde 

Slav ülkeleri ile, Güney bölgesinde Arap  dünyası,  Akdeniz ve Ege denizi ile birlikte Akdeniz 

bölge ülkeleri ile komşu olmuştur (Heper, 2015: 53). 

 

Orta Asya göçebelerinin et ve fermente süt ürünlerini, Güney Asya baharatları, Akdeniz 

sebzeleri/meyveleri ve Mezopotamya tahılları ile birleştirmeleri, çeşitli ve zengin Türk 

mutfağını oluşturmuştur (Önçel, 2015: 34; Baysal, 1993, s.12). Orta Asya döneminden sonra 

Selçuklu dönemi mutfağı incelendiğinde İslam anlayışının gelmesi ile israftan kaçınma ve 

sadeliğin ön plana çıktığı görülmektedir. Selçuklu mutfak kültürü, göç edilen Anadolu’nun 

kendine has mutfak kültürü, gelenekleri ve İslam dininin yemek konusundaki seçiciliği ile 

birlikte oldukça zenginleşmiştir. Zaman içerisinde, göçebe dönemde devam eden et ve süt 

ürünleri tüketimi, tahıllar, zengin sebze-meyve, şerbetler ve turşular Selçuklu mutfağının ana 

malzemelerini oluşturmuştur (Girgin vd., 2017). 

Osmanlı imparatorluğu dönemine gelindiğinde ise Türk yiyecek kültürü oldukça 

zenginleşmiştir.(Gürsoy, 2013: 89). Osmanlı imparatorluğunun coğrafi olarak genişlemesi ve 

hakimiyetinin artması sonucu farklı kültürle etkileşim yaşanmıştır. Türk mutfağı giderek 

zenginleşmiş ve gelişmeye başlamıştır (Çakıcı ve Eser, 2016: 217; Güler, 2010: 25). Osmanlı 

imparatorluğunda 15. yüzyıla geldiğinde mutfak kültüründe yemeklerin daha sade ve 

çeşitlerin az olduğu görülmektedir. 16. yüzyıla gelindiğinde ise mutfak kültürünün görkemli 

ve ihtişamlı dönemini yaşadığı ortaya çıkmaktadır.17. yüzyıl ve 18. yüzyılda bu şekilde 

devam eden mutfak kültürü, 19. yüzyıla itibari ile bambaşka bir durum almıştır. Osmanlı 

imparatorluğunun düşüş dönemini yaşaması, Türk mutfağı özelinde de hissedilmiştir (Güler, 

2010: 25).  

Osmanlı mutfağı günümüzde incelendiğinde çok çeşitli ve abartılı bir imaja sahip olsa da 

Roma dönemindeki gibi şölenli, müzikli ve eğlenceli bir süreç yaşamamıştır. Ayrıca, Osmanlı 

imparatorluğunda, sofrada yemek yeme kavramı Tanrıya şükretme amacı taşımıştır 

(Yerasimos, 2010: 42).  Cumhuriyet dönemi Türk yemek kültürü incelendiğinde  ise, geçmiş 

dönemlerin mutfağı ile şekillenmiş ve Osmanlı mutfak kültürü korunurken belli başlı 

değişimlere uğramıştır. Ardından, Türk mutfağı 20. Yüzyıl itibari ile geleneksel ve modern 

olmak üzere ikiye ayrılan mutfak kültürüne evrilmiştir (Solmaz ve Altıner, 2018; Samancı, 

2016). 

 

Ayrıca Türk mutfağı, Fransız mutfağı ve Çin mutfağı gibi dünyanın en zengin mutfakları 

olarak görülen üç mutfaktan biri olarak ifade edilmektedir (Çakıcı ve Eser, 2016: 216; 

Kızıldemir vd., 2014: 206; Ertaş ve Karadağ, 2013: 117; Özdemir ve Kınay, 2012: 5; Şanlıer, 

2005: 214). Geniş coğrafyalara yayılmış olan Türk toplumu zengin bir kültüre sahiptir. 

Zengin kültürünün içerisinde zengin yemek  kültürü her zaman yer almıştır. Türk mutfak 

kültürü Orta Asya’dan başlayarak Anadolu’ya kadar süren göçlerin, fethedilen toprakların 

mirası sonucu meydana gelmiştir (Albayrak, 2013).  

 

İstanbul-Beyoğlu İlçesi 

 

İstanbul'un coğrafi konumu itibariyle en belirgin özelliği, Avrupa ile Asya kıtasını birbirine 

bağlayan bir köprü görevi görmesidir. Aynı zamanda tarihi zenginliği nedeniyle birçok 

imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehirdir. İstanbul'un kültürel zenginliği göz önüne 

alındığında geçmişte ev sahipliği yaptığı imparatorluklar M.S. 330-395 Roma İmparatorluğu, 

M.S. 395-1204 Doğu Roma İmparatorluğu, M.S. 1204-1261 Latin İmparatorluğu, M.S. 1261-
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1453 Bizans İmparatorluğu, 1453'ten 1923'e kadar Osmanlı İmparatorluğudur.(Oğuz, 2011). 

İstanbul'un farklı kültürlere ve imparatorluklara ev sahipliği yapmış olması edebî eserlere 

defalarca damgasını vurmuştur. Geçmişten günümüze birçok edebî eser, karakterler ve 

yazarların seyahatnamelerinde bahsettikleri yerleri barındırma özelliğine sahiptir. (Karataş ve 

Kahraman, 2021). 

 

Kağıthane, Beşiktaş, Şişli, İstanbul Boğazı ve Haliç (şimdiki adıyla Beyoğlu) ile çevrili olan 

Eski adı ile Pera, İstanbul'un Avrupa yakasında yer alan ve tarihi miras açısından zengin bir 

semttir. İlçe 8.76 kilometrekarelik bir alanı kaplamakta ve 45 mahalleden oluşmaktadır. Orta 

Çağ'da, karşı yaka olarak kullanılan Yunanca kelime olan Pera olarak bilinmektedir. 

Etimolojik olarak bakıldığında Türklerin kullandığı 'Beyoğlu' isminin bölgedeki  beyin 

oğlunun köşkünden geldiği bilinmektedir. 1925'te Pera isminin kullanımı resmi yazışmalardan 

kaldırılarak Beyoğlu adı kullanılmaya başlanmıştır (Karataş ve Kahraman, 2021). Beyoğlu 

ilçesi günümüzde kültürel açıdan ve konum itibariyle de kültür semti olarak kabul 

görmektedir.Bugün ve geçmişte pek çok kültüre ve imparatorluğa ev sahipliği yapan Beyoğlu, 

kültürel zenginliği ve kozmopolit yapısıyla canlı ve dinamik bir şehir hayatına ev sahipliği 

yapmaktadır. 

 

Bölgenin  İstiklal Caddesi görsel, kültürel ve sosyal olarak bunu ortaya koymaktadır (Yaban 

vd., 2019; Ural, 2017).Tüm bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda, Beyoğlu’nun tarihi 

geçmişi, önemli bir turizm destinasyonu olması, Türk mutfağı yemekleri sunan farklı 

restoranlara ev sahipliği yapıyor olması yabancı turist davranışlarını olumlu yönde 

etkilediğini ortaya koymaktadır. 

 

Yöntem 

 

Araştırmada, yabancı ziyaretçilerin Türk mutfağı deneyimlerinin çevrimiçi bir platform olan 

Tripadvisor üzerinden değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, İstanbul 

İli Beyoğlu ilçesinde faaliyet gösteren ve Tripadvisor web sitesinde yer alan “Tarihi Türk 

restoranları, Esnaf lokantaları, Kebapçı/Pide/Ocakbaşı” konseptine sahip 82 farklı yemek 

işletmesi ele alınmıştır. 

 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Böylelikle, 

birbirine çok yakın verileri belirli kavram ve temalar altında bir araya getirilmiştir. Ayrıca 

bunları okuyucuların anlayacağı bir şekilde düzenleyerek yorumlanması sağlanmıştır. 

Böylelikle, tarafsız ve güvenilir sonuçlar ortaya çıkarılmıştır. 

 

Ele alınan işletmelere yönelik Tripadvisor.com internet sitesinde 15 Ekim 2022 tarihine kadar 

İngilizce, Rusça, Arapça, Almaca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca dillerinde yapılmış olan 

tüm yorumlar değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma verileri, Tripadvisor.com platformunda 

kullanımı en yaygın olan 7 farklı yabancı dilde, 2021-2022 yılları arasında yapılan olumlu 

yabancı ziyaretçi yorumları ile sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede değerlendirmeye alınan 

toplam yorum sayısı 3455 olmuştur. Türk Mutfağı çevrimiçi gastronomi imajı ve çevrimiçi 

gastronomi imajı içinde sıklıkla yer alan ana temalar, en çok yorum alan yabancı diller 

üzerinden belirlenmiştir.  

 

Bulgular 

Bu çalışma kapsamında, İstanbul-Beyoğlu ilçesinde Türk mutfağı hizmeti veren seksen iki 

restoran işletmesi ele alınmıştır. Tripadvisor web sitesinde, günümüze kadar yabancı 
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ziyaretçiler tarafından yapılan çevrimiçi yorum sayısının toplamda 15.867 olduğu 

görülmektedir. 
 

 

Tablo:1Yabancı Ziyaretçi Yorumlarının Dağılımı 

 

Trip Advisor Yabancı Ziyaretçi Yorumları 

2021-2022 Genel 

3455 15867 

 

Araştırma sınırlılığı kapsamında, Tripadvisor.com sitesinde 2021- 2022 yılları arasında yedi 

farklı dilde yapılmış olan (İngilizce, Rusça, Arapça, Almaca, Fransızca, İtalyanca ve 

İspanyolca) olumlu yorum sayısının toplamda 3455 olduğu ortaya çıkmaktadır. 

 

 
 

Grafik 1: 2021-2022 Yorum Sayısının- Tüm Yıllara Dağılımı 

 

 

Tablo 2’de yabancı ziyaretçi çevrimiçi yorum sayılarının genel dağılımı gösterilmektedir. 

Araştırmanın ilk basamağında, İstanbul- Beyoğlu ilçesinde Türk mutfağı hizmeti sağlayan 

seksen iki restoran işletmesi tespit edilmiştir. Fakat araştırma neticesinde, son bir yıla ait 

sadece altmışaltı restoran işletmesinin yorumlarına ulaşılabilmiştir. Geriye kalan restoran 

işletmelerinin son bir yıla ait yorumunun sistemde bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Güncel veri 

sağlayan altmışaltı restoran işletmesi üzerinden detaylı bir inceleme sağlanmıştır. 

 

Tablo 2: Çevrimiçi Olumlu Yorum Sayısının Genel Dağılımı 
 

Mekân Yorum Sayısı Mekân Yorum Sayısı 

F&B 1320 Safran Restoran 16 

Novas Hagiasophia 302 Köşkeroğlu Kebap  15 

Dürümzade 141 Beyoğlu Halk Döner  15 

Tomtom kebap  119 Selvi Restoran  15 

Galata Kitchen   116 Yirmibir Kebab 15 

Bab-ı Ali Cafe Bar  105 Canım ciğerim  14 

Güney Restaurant 97 Galata Kulesi  13 

[VALUE] 

[PERCENTA

GE] 

[VALUE] 

[PERCENTA

GE] 

Trip Advisor Ziyaretçi Yorum Sayılarının Yıllara Göre 
Karşılaştırılması  

Son 1 Yıl Tüm Zamanlar
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Pera Antakya  92 Yakup 2 Restaurant  13 

Rakofoli 81 Tarihi Cumhuriyet Meyhanesi  13 

Bilice Kebap  76 Şehzade Restaurant  13 

Salon Galata  59 Ehlitat Lokantası  13 

Hafız Mustafa Pera 58 Asmalı Mescit Dürümcüsü 13 

Hafız Mustafa 1864 57 Hacı Abdullah  12 

Zübeyir Ocakbaşı 56 Hayri Usta Ocakbaşı 7 

Karaköy Güllüoğlu 46 Beyoğlu Ocakbaşı 7 

Van kahvaltı evi  45 Armada Restaurant 7 

Babel Ocakbaşı Nevizade 36 Kevok Ocakbaşı 7 

The Souq İstanbul 36 Tekin kebap 6 

Yiğit Sofram Gözleme ve Kahvaltı  35 Ayla Tantuni 6 

Antakya Mutfağı  34 Huzur Restaurant 6 

Hafız Mustafa 1864 İstiklal  32 Maksat Ocakbaşı 6 

NO19 Dining  31 Nizam Pide Salonu 3 

Antakya Kebap Center  29 Elit Ocakbaşı 3 

Hatay Medeniyetler Sofrası 28 Şahin Lokantası 3 

Mahkeme Lokantası  26 Sabırtaşı Mantı 2 

Hayvore 21 Köfteci Hüseyin 2 

Konak Kebap 20 Lale Lokantası  1 

Lades Restaurant  20 Galata Rıhtım Köftecisi 1 

Otantik Anadolu Yemekleri  18 Pala Ocakbaşı 1 

Kenan Usta Ocakbaşı  17 Sohbet Ocakbası  1 

Avlu Ocakbaşı 17 Meşhur Sultanahmet Köftecisi 1 

The local grill by doğan chef 17 Datpınar Yemek Salonu 1 

Asmalı Cavit 16 Kör Agop Pera 1 

Total 3455   

 

Tablo 2’de verilen bilgiler, F&B isimli restoranın (1320) yorum sayısı ile son bir yıl içerisinde 

en çok yorum alan işletme olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sıralamayı ardından, Novas 

Hagiasophia (320), Dürümzade (141), Tomtom (119), Galata Kitchen (116) restoranları takip 

etmektedir. Son bir yıl içerisinde en az yorum alan olan restoran işletmeleri ise Galata Rıhtım 

Köftecisi (1), Pala Ocakbaşı (1),Sohbet Ocakbaşı (1), Meşhur Sultanahmet 

Köftecisi(1),Datpınar Yemek Salonu (1)ve Kör Agop Pera(1) olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 
Tablo 3: 2021-2022 Yılları Arasında Yapılan Olumlu Değerlendirmelerde Yer Alan İlk Yedi Ana 

Temanın Dağılımı 

 
Mekân Lezzetli Kalite Fiyat Lokasyon Menü  Misafirperverlik Servis 
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F&B 358 76 115 72 79 17 360 

Karaköy Güllüoğlu 13 2 8 3 0 0 4 

Zübeyir Ocakbaşı 11 5 12 0 1 1 17 

Güney Restaurant 26 4 19 10 4 1 32 

Novas Hagiasophia 107 18 22 6 16 4 105 

Dürümzade 14 1 8 0 1 0 5 

Hafız Mustafa 1864 14 2 2 2 3 4 12 

Bilice Kebap 26 2 13 4 7 0 0 

Van Kahvaltı Evi 19 1 10 0 2 0 12 

Galata Kitchen 14 0 5 1 1 1 4 

Bab-ı Ali Cafe Bar 33 4 16 12 12 5 17 

Rakofoli 23 7 16 0 14 1 25 

Tomtom Kebap 20 7 16 2 7 1 21 

Pera Antakya 10 8 11 2 8 2 24 

Salon Galata 18 5 7 3 5 0 18 

The Souq İstanbul 4 3 6 3 6 0 13 

Hafız Mustafa Pera 18 2 6 1 1 1 21 

OtantikAnadolu Yemekleri 2 1 2 0 1 0 4 

Babel Ocakbaşı Nevizade 13 2 3 0 0 1 7 

Antakya Kebap Center 6 1 11 0 0 0 5 

Hatay Medeniyetler Sofrası 7 2 5 1 4 0 5 

Hacı Abdullah 4 2 4 0 2 0 2 

NO19 Dining 8 2 5 3 3 2 3 

Hayvore 4 1 3 0 0 1 4 

Konak Kebap 2 0 4 1 3 0 3 

Total 774 158 329 126 180 42 723 

 

Tablo 3’te araştırmada yer alan tüm restoranlara yönelik yapılan olumlu yorumlarda en fazla 

kullanılan ilk yedi ana tema ve bu ana temaların kaç kez tekrarlandığı bilgisi yer almaktadır. 

Altmışaltı farklı restoran işletmesinin bütün detay bilgileri paylaşılmıştır. Bu tabloda, her bir 

restoran için yedi farklı ana temaya karşılık gelen tekrar sayıları gösterilmektedir. Açıklanan 

verilerden de anlaşıldığı gibi ilk sırada yer alan F&B restoranın (360) yorum sayısı ile 

“servis” temasına en fazla olumlu karşılık bulduğu ortaya çıkmaktadır. Ardından “lezzetli” ve 

“kalite” kelimelerinin sıralamayı takip ettiği görülmektedir. 
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Grafik 2: Çevrimiçi Olumlu Yorumlarda Ortaya Çıkan Ana Temaların Dağılımı 

 

Grafik 2’de,  TripAdvisor platformunda elde edilen olumlu yorumların toplam tekrar sayıları 

açıklanmaktadır. Veriler daha net açıklanabilmek için farklı bir şekilde görselleştirilmiştir. 

Elde edilen bilgiler, yabancı ziyaretçilerin Türk mutfağı beğenisinin (774 tekrar sayısı ile 

“lezzetli” kelimesinin özelinde gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Ardından bu sıralamayı 

sırayla “servis”(723) ve “fiyat”(329) kelimeleri takip etmektedir. Veriler, yabancı 

ziyaretçilerin memnuniyet sıralamasını (lezzetli, servis ve fiyat) ana temaları ile 

açıklamaktadır. “Menü, Kalite, Lokasyon ve Misafirperverlik” kelimelerinin daha az olumlu 

yorum sayısı ile sıralamayı takip ettiği görülmektedir.   

 

 

 

 
 

Grafik3: Çevrimiçi Olumlu Yorum Sayısı Sıralamasında -İlk Üç Restoran İşletmesi 

 

Grafik 3’te, İstanbul-Beyoğlu ilçesinde hizmet vermekte olan ve araştırma sonucu ile ilk üç 

sırada yer alan Türk mutfağı restoran işletmeleri değerlendirilmektedir. Bu analiz ile ilk üç 
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sırada yer alan restoran ziyaretçilerinin odaklandığı ana temalar tespit edilmiştir. Yorum 

analizlerinde en fazla tekrarlanan kelimeler F&B restoran için (360) tekrar kelime sayısı ile 

“servis”, (358) kelime sayısı ile “lezzetli” ifadelerini ön plana çıkarmıştır İkinci sırada yer 

alan Novas Hagiasophia restoranında yabancı ziyaretçilerin beğenileri (107) tekrar sayısı ile 

“lezzetli”  ve  (105) tekrar sayısı ile “servis” kelimeleriyle ifade edilmiştir. Son olarak, üçüncü 

sırada yer alan Güney Restaurant, ziyaretçi memnuniyetleri (32) tekrar sayısı ile “servis” ve 

(26) tekrar sayısı ile “lezzetli” ifadeleriyle ön plana çıkmıştır. 

 

 

 
Grafik 4:Çevrmiçi Yorumların Dillere Göre Dağılımı 

 

 

Grafik 4’te, 2021-2022 yılları içerisinde Türk mutfağı restoran işletmeleri üzerine yapılan 

olumlu yorumlar yedi farklı dile göre sınıflandırılmıştır. Yapılan yorumlar, İngilizce dilinin 

sıralamada ilk sırada yer aldığını göstermektedir. Tekrar kelime sayıları (602) “servis”, (437) 

“Lezzetli”, (171) “fiyat” olarak ifade edilmiştir. Bu durum aynı zamanda tüm diller içerisinde 

İngilizcenin yabancı ziyaretçilerin yorum yapmak için en sık kullandıkları yabancı dil 

olduğunu da ortaya koymaktadır. Ardından sıralama sonuçları, İspanyolcanın en çok yorum 

alan ikinci dil olduğunu göstermektedir. Son olarak, İngilizce ve İspanyolca dillerinden sonra 

en sık kullanılan yorum dilinin Rusça olduğunu görülmektedir. En az yorum alan dilin ise 

“Arapça” olarak tespit edilmiştir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

 

Bu çalışmada, Tripadvisor.com web sitesinde yer alan ve İstanbul-Beyoğlu semtinde faaliyet 

gösteren “Kebapçı, Pide, Oçakbaşı ve Esnaf lokantası” konseptine sahip,  82 farklı Türk 

mutfağı restoranına ait çevrimiçi yabancı tüketici yorumları incelenmiştir. Araştırma 

kapsamında, gerekli kaynak taraması yapılmış ve ana başlıklar halinde detaylı bilgiler 

paylaşılmıştır. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, 2021-2022 yıllarına ait 66 restoran 

işletmesinin yorumlarına ulaşılmıştır. Geriye kalan 16 restoran işletmesinin, Tripadvisor web 

sitesinde belirlenen yıllara ait yorumunun bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Tripadvisor 

platformundaki toplam yorum sayısını ölçmek ve güncel verilere ulaşabilmek için özellikle 

pandemi sonrası  (2021-2022 yılları arasında) en çok ziyaretçi yorumu alan restorandan en az 

yorum alan restorana doğru bir sıralama oluşturulmuştur. Güncel ve güvenilir araştırma 

verilerini elde etmek için son bir yıl sınırlılığına ek olarak, en fazla yorum yapılan yedi farklı 

yabancı dilde( İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca, İtalyanca ve Arapça) 

araştırmanın sınırlılıklarında biri olarak belirlenmiştir.  
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Bu bağlamda, ilk olarak Tripadvisor web sitesi üzerinde toplam 15867 adet genel yorum 

sayısına ulaşılmıştır. Fakat bu sonuç bütün yıllar içerisinde yer alan tüm dillerdeki toplam 

rakamı işaret etmektedir. Bu nedenle, araştırma sonucunda 2021-2022 yılına ait 3455 adet 

olumlu yorum sayısına ulaşılmıştır. Ardından, yabancı ziyaretçilerin yorum yapmak için en 

sık kullandıkları yabancı dilin İngilizce olduğu, en az kullanılan yabancı dilin ise Arapça 

olduğu tespit edilmiştir. Yabancı ziyaretçi yorumlarının özellikle “Lezzet, Kalite, Fiyat, 

Menü, Misafirperverlik, Servis ve Lokasyon” ana temaları kapsamında değerlendirdikleri 

ortaya çıkmıştır. Bu ana temaların dağılımı incelendiğinde ise yabancı ziyaretçilerin Türk 

mutfağı restoranlarını en çok “lezzet ve servis”, en az ise “misafirperverlik” açısından 

değerlendirdikleri tespit edilmiştir. Çevrimiçi olumlu yorum sayısı sıralamasında ilk üç sırayı 

alan restoran işletmeleri “F&B, Novas Hagiasophia ve Güney Restaurant” olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu restoranlarda yapılan ziyaretçi yorumlarının eşit beğeni sayısı ile “servis ve 

lezzet” odaklı olduğu görülmektedir. 

 

Çalışmadan elde edilen bilgilere göre, Türk mutfağı restoran ziyaretçilerinin 

memnuniyetlerini ifade etmek konusunda bir ortak bir tutumun var olduğu sonucuna 

varılmaktadır. Genel olarak değerlendirmelerini yemeklerin adını paylaşmadan, restoranları 

“lezzet ve servis” teması altında yorumladıkları görülmektedir. Yemekleri ismi ile ifade 

etmekten kaçındıkları ya da farklı kültürlerden gelen ziyaretçilerin isim bilgisine sahip 

olmadıkları için yorumlarda yer vermedikleri düşünülmektedir.  

 

Diğer bir şaşırtıcı araştırma sonucu ise “misafirperverlik ve kalite” temalarında restoran 

işletmelerinin kendilerini geliştirmeleri gerektiği konusudur.  Türk mutfağı misafirperverliği 

ve güler yüzü ile tanına toplumun oluşturduğu bir mutfak kültürüdür. Bu ana temanın daha 

fazla vurgulanması ve beğeni görmesi beklenilmektedir. Fakat araştırma sonucunda bu 

ifadenin çok geri sıralarda yer aldığı görülmektedir.   

 

Bundan sonraki yapılacak araştırmalarda, tüketicilerin hangi yemekleri tercih ettiklerini 

belirlemeye yönelik araştırma sorularının oluşturulabilir. Farklı bir yöntem ile yabancı 

ziyaretçilere ulaşıp (yüz yüze), lezzet vurgusu yapılan yemek isimlerine ulaşılması 

hedeflenebilir. Bu tarz bir çalışmaların yapılıp değerlendirmeye alınması ile hangi Türk 

mutfağı lezzetlerinin ön plana çıktığı daha rahat tespit edilebileceği düşünülmektedir. 

Böylelikle sürdürebilir bir mutfak kültür yapısının oluşması ve korunması sağlanacaktır. 
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Abstract 

Maslow’s Hierarchy of human needs identify food as a basic need for survival. In addition, 

culture forms part of the level senses of belonging. Thus, humans need food and a sense of 

belonging to some sort of social group (culture) to thrive. This justifies the importance of 

cultural and gastronomic tourism in the global tourism industry. Tourists visit destinations for 

different reasons. In addition, tourist demographic profile can also influence their travel 

behaviour. The aim of this study is to determine which of the demographic variables of a 

South African tourist will affect the destination selection process specifically, to countries that 

promote cultural and gastronomic tourism. The study adopted a quantitative research 

approach and a descriptive research design. The study had a total of 302 respondents. The 

inclusion criteria were that respondent had to be 18 years and older, be a South African citizen 

and must have travelled at least once abroad. The respondents were asked questions in 

relation to their travel preferences when traveling abroad (outside South Africa). Multiple 

Analysis of Variance was used to establish if significant mean differences exist among, 

cultural and gastronomic tourism and the respondent’s demographic profile. The post-hoc 

Scheffè test were done to identify if specific group variances were present while Cohen d tests 

were conducted to identify which of the specific group variances were of practical 

significance. Gastronomic tourism presented two statistically significant mean variances with 

marital status and number of children. Cultural tourism presented one statistically significant 

mean variance with the tourist profile variable number of children. These results indicate that 

only tourist profile variable relating to a family unit presented statistically significant mean 

variances. Indicating that destinations promoting cultural and gastronomic tourism should 

focus on family togetherness when marketing to SA tourists. 

Keywords: Culture, Destination Selection Process, Gastronomic, Tourism 

 

Introduction  

Food and a sense of belonging (culture) forms part of Maslow’s Hierarchy of Needs and 

therefore of utmost importance for people to survive (Hudson, 2008). Food and culture are 

thus closely associated to each other, as food is an integrate part of any culture. Travelling to a 

country with the main determination to explore a country’s culture and experience the local 

cuisine is considered a new trend in tourism (Smith et. al., 2010). Tourists partake in activities 

such as “visiting gastronomic regions, for recreational or entertainment purposes, which 

includes visits to primary and secondary producers of food, gastronomic festivals, food fairs, 

events, farmers’ markets, cooking shows or demonstrations and tastings of quality food 

products” (United Nations World Tourism Organisation, 2012:6). Producers of food, wine 

and gastronomic experts is becoming vital to getting a better understanding of cultures as they 

represent the local people’s taste (Lòpez & Martín, 2006). Each culture is unique and is based 

on the history of the people and their ‘customs, art and social practices (Collins-Kreiner & 

Sagi, 2011). Gastronomy has been widely studied in the context of anthropology, sociology, 

and cultural studies, but not much attention has been given to the concept in communication 

studies such as marketing (Chrzan & Brett, 2019). Ullah et. al. (2022) agrees and state that 

limited studies gas been conducted on gastronomy tourism. This highlights the importance of 

marketing, destinations that focuses on cultural and gastronomic tourism. 
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Tourists select holiday destinations for various reasons and the selection process is influenced 

by personal factors. Rasoolimanesh, Jaafar, Marzuki and Abdullah (2019) indicate that 

limited studies have been conducted to ascertain the influence of personal factors of tourist in 

destination selection. Nikjoo, Markwell, Nikbin and Hernández-Lara (2021) advise that a 

better understanding of demographic variables (personal factors) and its influence on tourist 

destination selection is needed. The aim of this study is to determine which of the 

demographic variables of a South African tourist will affect the destination selection process 

specifically, to countries that promote cultural and gastronomic tourism. 

 

Literature Review 

 

Cultural tourism 

Cultural tourism is professed to satisfy the needs of tourists who has a yearning to discover 

cultures different to their own (Liên, 2010). Cultural tourists can be identified by their 

fascination with different cultures around the world, these tourists seek activities where they 

can interact with the local people and learn about a country’s history, folklore, art, and 

traditional believes (Khunou et al. 2009). Cultural tourism is considered the oldest form of 

tourism, which still contributes a large number towards international tourist arrivals (Horaira 

& Devi, 2021:1).  

 

Cultural tourist destinations are largely depended on the authenticity and uniqueness of the 

attractions and activities on offer in the destination (Maitland, 2007). The attractions and 

activities at the destination should focus on their own unique customs, art and social practices 

which distinguish them from other cultural tourist destination (Leuschen et. al., 2020). 

Cultural variances are influential when it comes to destination selection, as tourists rarely visit 

destinations with the same culture as their own (Richards & Munsters, 2010). This is referred 

to as cultural distance – “cultural distance is the degree to which the culture of the originating 

region differs from that of the host region” (Richards, 2018). 

 

Cultural tourism has become the focus point of many developed and developing countries due 

to the economic benefits, as cultural tourist is perceived as educated high-yield tourists 

(Richards, 2018). In addition, cultural tourism contributes to job creation, cultural awareness, 

income generation and foreign currency generation (López & Arreola, 2019). The findings of 

a study by Zhang et al. (2022) indicate that cultural tourism can weaken the effects of 

seasonality at the tourist destination as cultural tourism is not reliant on seasonality. Cultural 

tourism is strongly linked to Paleo-tourism. Archaeological rich sites are perceived to attract 

visitors from around the world (Ho & Ap, 2009). 

 

Gastronomic tourism 

Gastronomic tourism is defined as “trips made to specific destinations where the local food 

and beverages are the main motivating factor and this type of tourism includes food- and 

drink-related activities in the formation of unforgettable experiences” (Kivela & Crotts, 

2006:355). Gastronomic tourism is more focused on personal growth, learning and expanding 

knowledge, tasting new and exotic food than escapism and relaxation (Balderas-Cejudo et. al., 

2019). In addition, gastronomic tourism provides an opportunity to make every tourist’s trip 

exclusive in its product offering. It can also demonstrate the symbolic meaning of food of 

each culture and not just a physiological human need (López et. al., 2019).  

 

The aim of gastronomic tourism is to ensure the well-being of tourists by providing nutritional 

food and beverages while ensuring that tourists are enjoying their culinary experience. In 
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addition, preparing food and beverages in a hygienic manner what will be palatable and 

visually pleasing to the tourist is of high importance (Sormaz et. al., 2016). Gastronomic 

tourism can strengthen the destinations’ local identity and culture. While also generate income 

to the local communities (Sormaz et. al., 2016). Due to this economic benefit, various 

destinations are now using local food and wine in there marketing material (Lin et al., 2011). 

 

Chatzopoulon (2018) asset that people are starting to feel separated from their roots due to the 

modern industrial civilization they currently live in, thus people are continuously seeking an 

identity in the food they consume. According to Clodoveo et. al. (2020), gastronomic tourists 

do not just go to restaurants to eat, but also engage in activities to experience all the senses 

and not just taste. Numerous motivational insights have been identified for engaging in 

gastronomic tourism these include “experiencing regional food, attending gastronomy events, 

and embarking on gastronomic tours” (Berbel-Pineda et. al., 2019:4). 

 

Methodology 

It must be noted that this paper forms part of a much larger study on the destination selection 

process. This study followed the positivistic research paradigm, thus quantitative in nature.  

To participate in the study, respondents had to be older than 18, be a South African citizen 

and have travelled at least once internationally. Respondents were recruited using 

convenience and snowball sampling. The questionnaire was first sent to friends and family 

and Facebook contacts and then these respondents were requested to kindly forward the 

questionnaire to their friends and family. In addition, the questionnaire was distributed by 

making use of the Nelson Mandela Bay Tourism (NMBT) database (e-mail sent out by the 

NMBT). The respondents were given the inclusion criteria (older than eighteen years, be a 

South African citizen and have travelled abroad at least once) and requested to return the 

questionnaires to a specific e-mail address that the researcher had created (so that the 

inclusion criteria could be verified). 

 

A new measuring scale was developed from literature as there was no existing questionnaire 

that could be used to measure the variables in this study from a South African perspective.   

Destination selection aspects were tested using a 5-point Likert scale varying from strongly 

agree (5) to strongly disagree (1).  After data cleaning, 302 questionnaires were statistically 

analysed using the statistical computer package STATISTICA 16. The measuring instrument 

was validated by conducting exploratory factor analysis (EFA), only considering factor 

loadings above 0.4 without evidence of cross loadings. Each variable must have at least three 

retained items to be considered valid. A Cronbach’s alpha cut-off point of 0.6 was regarded as 

confirming factor reliability (Taber, 2018).  Multiple Analysis of Variance (MANOVA) was 

calculated to examine whether significant variances exist between means (Veal, 2005:268) to 

determine whether gender and age as demographics can predict what tourists regard as 

favourable SA destination selection aspects.  To overcome the limitation of MANOVAs that 

only indicate that not all the population means are the same, the Post-hoc Tukey tests 

identified where the significant differences occurred between the different means (Lund 

Research, 2013:4). Cohen’s d values were also calculated to assess the practical significance 

of the mean scores. Cohen’s d values of 0.2 ˂ d < 0.5 were considered as a small' effect size; 

0.5 ˂ d < 0.8 as an average effect size and d > 0.8 as a large effect size (Cohen, 1988). 

 

Results  

 

Demographic information of respondents  
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Table 1 represents the demographic information of the 302 respondents. 

 

Table 1: Demographic information 

 

From Table 1 it is evident that most of the respondents were female (55%).  The most 

dominant group with regard to age was between the ages of 26 to 35 years (29%), followed by 

the age group 36 to 45 years (26%). Few respondents older than 66 years (4%) were surveyed. 

Over a quarter of the respondents are in possession of a diploma (29%) and 24% of the 

respondents have a post graduate qualification. Just over half of the respondents are married 

(51%), with 25% being unmarried, 10% divorced and 5% widowed. Over a third of the 

respondents indicated that they have no children (36%), while 31% of the respondents have 

two children. 

 

Variable Levels Percentage 

Gender  Male 45 

Female 55 

Age 18 – 25 9 

26 – 35 29 

36 – 45 26 

46 – 55 21 

56 – 65 11 

66 + 4 

Level of education  Grade 12 16 

Certificate 12 

Diploma 29 

Degree 19 

Post Graduate Degree/Diploma 24 

Marital status Unmarried 25 

Married 51 

Divorced 10 

Widowed 5 

Living together 9 

Number of children None 36 

1 19 

2 31 

3 12 

4 2 
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Validity and reliability testing 

In this section the results from the validity and reliability testing will be presented. Table 2 

will present the validity and reliability for gastronomy tourism, while Table 3 presents the 

validity and reliability for cultural tourism. 

 

Table 2: Validity and reliability for gastronomy tourism 
Items  Factor 

loadings 

Cronbach’s 

alpha 

Overall  

mean 

SD 

Taste new and exotic food 0.495 0.688 3.8 0.7 

Get to know the local people 0.658 

Broaden my experience in my hobbies 0.534 

Learn and expand my knowledge 0.734 

Experience the way of life of other cultures 0.727 

 

As can be seen from Table 2, the items had factor loadings between 0.459 and 0.734. The 

Cronbach’s alpha score was 0.688, which is above the 0.6 cut-off point. The overall mean was 

3.8 (tends to 4) and the standard deviation was 0.7, which indicate that the responses of the 

respondents where fairly similar. Based on the factor loading scores as well as the Cronbach’s 

alpha score, validity and reliability has been proven for gastronomy tourism. 

 

Table 3: Validity and reliability for cultural tourism 
Items Factor loadings Cronbach’s 

alpha 

Overall 

mean 

SD 

With many cultural attractions 0.579 0.825 3.2 0.8 

Rich in military history 0.540 

With a variety of heritage attractions 0.789 

Offering many different museums 0.818 

With a variety of art available 0.788 

That have archaeological remains 0.739 

 

As is evident from Table 3, the items had factor loadings between 0.540 and 0.818. The 

Cronbach’s alpha score was 0.825, which is above the 0.6 cut-off point adopted for this study. 

The overall mean was 3.2 (tends to 3) and the standard deviation was 0.8, which indicate that 

the responses of the respondents where fairly similar. Based on the factor loading scores as 

well as the Cronbach’s alpha score, validity and reliability has been proven for cultural 

tourism. 

 

Results from MANOVA tests 

This section will present the results for the MANOVA tests. Table 4 will present the 

MANOVA results for gastronomic tourism, while Table 5 for cultural tourism. 

 

Table 4: MANOVA results for gastronomic tourism and the demographic variables 
Tourist profile F-value p-value Outcome 

Gender 0.39 0.532 No affect 

Age  0.49 0.783 No affect 

Level of education 1.17 0.323 No affect 

Marital status 7.78  0.000* Affect 

Number of children 3.02  0.011* Affect 

 

It is evident from Table 4 that a significant positive relationship exists between Gastromic 

tourism and the demographic variable marital status (0.000; p <0.001). The post-hoc Scheffè 

test for the relationship between gastromic tourism and marital status was not powerful 

enough to detect any group differences.” Although, there was no practical significant 
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relationship for marital status. The statistical relationship result that marital status influence 

destinations selection is supported by Kattiyapornpong and Miller (2008) who assert that 

marital status has a strong affect on vacation destination selection.  

 

It is evident that a significant positive relationship exists between gastromic tourism and the 

demographic variable number of children (0.011; p <0.01). The significant difference 

indicates that individuals with one child (ẋ = 4.013) scored a higher mean score than 

individuals with two children (ẋ = 3.615).  The Cohen’s d-value was 0.65 which presents an 

average practical significance. Therefore, the results indicate that individuals with one child 

regard interpersonal motivators as more important than individuals with two children do. 

These results are supported by a study conducted by Kara and Mkwizu (2020) who found that 

family size has an effect on travel motivation and destination selection. Collins and Tisdell 

(2002) indicate that there are differences behaviour between families with children and 

families without children. 

 

Table 5: MANOVA results for cultural tourism and the demographic variable 
Tourist profile F-value p-value Outcome 

Gender 0.18 0.671 No affect 

Age  1.46 0.201 No affect 

Level of education 1.37 0.235 No affect 

Marital status 1.07         0.373 No affect 

Number of children 2.45   0.034** Affect 

 

From Table 5, it is evident that a significant positive relationship exists between the 

demographic variable number of children and cultural tourism (0.034; p <0.05). The post-hoc 

Scheffè test for the relationship between cultural tourism and number of children was not 

powerful enough to detect any group differences. Although, there was no practical significant 

relationship for number of children the finding is still noteworthy, as Ferreira et. al., (2015) 

findings confirm that the number of children in a family has an influence on destination 

selection.  

 

Conclusion and Recommendations 

The aim of this study was to determine which of the demographic variables of a South 

African tourist will affect the destination selection process specifically, to countries that 

promote cultural and gastronomic tourism The results indicate that marital status and number 

of children affect destination selection for gastronomic tourism destinations. While only 

number of children affect destination selection for cultural tourism destinations. Thus, gender, 

age and level of education do not affect South African outbound tourist when traveling to 

destinations that promote gastronomic and cultural tourism.  

 

Only demographic variables that are related to the family unit (marital status and number of 

children) has effects in selecting gastronomic and cultural tourism destinations for South 

African tourists. It is therefore recommended that DMO that markets to South African tourist 

have a strong focus on family togetherness and include family activities on itineraries. With 

Gastronomic tourism destinations should highlight that there will be opportunities to taste 

new and exotic food and meet the local people, but also the ability to learn and expand 

knowledge and broaden experience in hobbies. With Cultural tourism destinations should 

highlight different cultural and heritage attractions as well as art and museums, in addition 

any archaeological attractions should also be mentioned. Paleo Tourism is becoming popular 

in global tourism. 
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Özet 

Ekmek yapımın 4 temel bileşeni vardır; un, su, tuz ve maya. Ekmek yapımında kullanılan 

maya, ekmek hamura can veren en önemli unsurdur. Bir nevi ekmek için ruh sayılabilir. 

Maya; doğa ananın en bereketli hediyesidir. Maya dönüşümün ve bereketin en somut 

temsilidir. Halk arasında mayalandırmak dediğimiz süreç bir fermantasyon sürecidir. Ekmek 

yapımında kullanılan maya türleri; doğal maya ve ticari maya olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Doğal maya; atalık yöntem olarak ta bilinen ve dokuz bin yıllık geçmişe sahip olan bir 

tekniktir. Bu yöntem günümüzde hala kullanılmaktadır. Diğer bir yöntem ise ticari mayalar ile 

yapılan yöntemdir. Ticari mayaların geçmişi ekşi maya kadar uzun olmamakla beraber bir 

asırlık tarihe sahip ve teknolojinin gelişmesi ile karşımıza çıkmış bir yöntemdir. Fransız bilim 

insanları tarafından bin sekizyüzlü yıllarda yapılan çalışmalar ile bulunmuş bir maya türüdür. 

Günümüzde 3 tür endüstriyel maya olarak karşımıza çıkar. Yaş maya, kuru maya ve ınstant 

maya. Atalık maya dediğimiz “ekşi maya” sağlıklı ve katkısız ekmek yapımını için katkı 

sağlamaktadır. Bununla birlikte Anadolu’ da ev mayası denilen bir maya türü de vardır. Peki, 

“ev mayası” nedir. Ekşi maya ile aynı şey midir? Anadolu’da “gocuklama” sistemi de denilen 

ev mayası yapım tekniği ile ilgili sağlıklı olup olmadığı konusu halen bir tartışma konusudur. 

Bu çalışma kapsamında “ekşi maya” ve “ev mayası” kavramları karşılaştırılarak, yanlış 

bilinen bilgilerin güncellenmesi ve önemi yakın geleceğe kadar göz ardı edilen sağlıklı 

geleneksel mayalama yönteminin hatırlatılması amaçlanmıştır.  Bu amaç doğrultusunda 

doküman analizi yöntemi kullanılarak ikincil veri kaynakları değerlendirilmiş ve elde edilen 

veriler doğrultusunda derleme çalışması yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ekmek, Gocuklama, Ev Mayası, Ekşi Maya, Fonksiyonel Gıda 

 

The Effect of Bread Made With The "Cutting" Technique on 

Functional Food Formation in Anatolia 

Abstract 

Bread making has 4 basic components; flour, water, salt and yeast. Yeast used in bread 

making is the most important element that gives life to bread dough. It can be considered as a 

kind of soul for bread. Maya; nature is the most abundant gift of mother. Maya is the most 

concrete representation of transformation and fertility. The process we call fermentation is a 

fermentation process. Types of yeast used in bread making; It is divided into two as natural 

yeast and commercial yeast. Natural yeast; It is a technique that is also known as the ancestral 

method and has a history of nine thousand years. This method is still used today. Another 

method is the method made with commercial yeasts. Although the history of commercial 

yeasts is not as long as sourdough, it has a century-old history and is a method that has 

emerged with the development of technology. It is a type of yeast found by French scientists 

in the eighteenth century. Today, there are 3 types of industrial yeast. Fresh yeast, dry yeast 
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and instant yeast. Sourdough, which we call atalık yeast, contributes to the production of 

healthy and additive-free bread. However, there is also a type of yeast called home yeast in 

Anatolia. So, what is "home yeast"? Is it the same thing as sourdough? The issue of whether it 

is healthy or not is still a matter of debate regarding the homemade yeast production 

technique, which is also called the "gocuklama" system in Anatolia. Within the scope of this 

study, it is aimed to compare the concepts of "sourdough" and "home yeast", to update the 

misinformation and to remind the healthy traditional leavening method, the importance of 

which has been ignored until the near future. For this purpose, secondary data sources were 

evaluated using the document analysis method and a compilation study was carried out in line 

with the obtained data. 

Keywords: Bread, Yeast increase, Handmade Yeast, Sourdough, Functional Food 

 

Giriş 

12 bin yıllık bir tarihi hikâyesi olan ekmek, Anadolu mutfak kültüründe önemli bir besin 

maddesi olup, özel bir yere sahiptir (Ekmeksizoğlu, 2017). Tarihte ilk Türkçe sözlük olarak 

yazılan Dîvânu Lugâti't-Türk’te Kaşgarlı Mahmut tarafından Türk insanının çok eski 

çağlardan beri çeşitli tahıl türlerinden (buğday, arpa gibi) ekmek yaptığını ve tükettiğini 

belirtilmiştir (http://www.turkish-cuisine.org). Türk toplumunda önemli bir yere sahip olan 

ekmek, kutsal olarak görülmüş ve sofralarda her daim yerini almıştır . Ekmek olmadan doyum 

olmayacağı insanlar üzerinde yaygın olan kabul edilmiş olan bir inanış halini almıştır 

(Tezcan, 1982) . 

Türk toplumunda ekmek önemli bir besin maddesidir ve günlük enerji ihtiyacımız büyük bir 

kısmı ekmekten karşılamaktadır. Ekmeğin doyurucu özelliği, ekonomik oluşu ve her 

toplumdan insana hitap etmesinden dolayı tüketilme oranı çok yüksektir . Ekmek sadece 

karbonhidrat değil tüketicinin protein ihtiyacını da karşılamasına destek sağlamaktadır (Arlı 

ve Işık, 1995). Anadolu topraklarına yaşayan toplulukların günlük enerji ihtiyacının % 60'ını 

tahıl türevi besinlerden aldığı görülmekte ve bu besinler arasında en büyük pay ise ekmeğe ait 

olmaktadır. Ekmek tüketimi bölgeden bölgeye farklılar göstermekte ve sosyo - ekonomik 

durumda belirleyici olmaktadır. Gelir seviyesi düşük topluluklarda ekmek tüketim oranının 

fazla olduğu görülmektedir (Özdemir, 2013).  

Türk toplulukları tarihsel sürece bakıldığında ekmek konusunda temel hammaddesi, 

hazırlama tekniği, şekil verme ve pişirme yöntemleri açısından önemli bir çeşitliliğe sahiptir. 

Eksi dönemlerde her bölgede kendi fırınlarında yöresine özgü çeşitli ekmekler yapılırken, 

günümüzde endüstriyel fırınlar az çeşitlilikte çok sayıda ekmeğin üretildiği görülmektedir. 

Yaşam şartlarında meydana gelen değişmeye paralel olarak insanların beslenmesi, mutfak 

kültürü vb. gibi etkenlerin değişmesinde ekmekte etkilenmiş, atalık tohumlar ve atalık 

mayalama tekniklerin ekmekte kullanımı giderek azalmaktadır. Özellikle kırsal bölgelerde 

endüstriyel mayaların kullanımı çoğalmış ve bu bölgeler atalık mayalama tekniği olan ekşi 

maya kültürüne yatkın olduğu için, endüstriyel mayaları da bir atalık maya mantığında 

kullanarak ekmek yapmaya devam etmişlerdir. Bu çalışmada öncelikle ekmek hakkında 

bilgiler verilecek, daha maya kavramı anlatacak ve fonksiyonel gıda açıklanacaktır. Daha 

sonra "gocuklama tekniği de denilen ekmek hamurundan bir parça alıp, daha sonraki bir 

zaman yapılacak ekmeğin hamuruna katarak mayalandırılan ekmeğin yapım tekniği hakkında 

açıklayıcı bilgiler verilecektir. Günümde yanlış bilinen ve yanlış yapılan bu tekniğin nasıl 

olması gerektiği hakkında öneriler verilecektir.  

Ekmeğin Tarihsel Süreci  

http://www.turkish-cuisine.org/
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Ekmeğin tarihi insanoğlunun var oluş süreci kadar eski ve köklü bir kültüre sahip besin 

maddesidir. Ana malzeme olarak ekmek un, su , tuz ve mayanın birleştirilmesi ile elde edilen 

bir gıda maddesidir . 

Tarihsel süreci çok eski yıllara dayanan ekmeğin geçmişi neolitik çağlara kadar gitmektedir. 

Mısırlılar döneminde yaklaşık M.Ö. 10000'li yıllarda tahılın ezilip, su ile karıştırması ve 

pişirilmesi metodu ile yapılan ekmek, tüm dünyada da bu yapılış şekliyle tanınmıştır (Mondal 

ve Datta, 2008). Ekmek hamurunun mayalandırılması işlemi M.Ö. 6000 yıl kadar önce 

mısırda yaşayan bir bayan tarafında tesadüfen bulunduğu düşünülmektedir (Özkaya, 2019). 

"Bereketli hilal" olarak adlandırılan Mezopotamya topraklarında ekmek yapımına kullanılan 

unun ilk kez bu bölgelerde tarımsal faaliyet olarak ekilmeye başlanmıştır. İlerleyen süreçte 

Anadolu topraklarına yayılmıştır (Çetinkaya. Şimşek ve Yıldız, 2019). Hititler Anadolu’daki 

buğday ve arpanın tarımsal faaliyetini yapan ilk uygarlıklarındandır       (Çetinkaya 2020a). 

Orta Asya'da tahıl türevlerini yoğun bir şekilde kullanan Türkler Anadolu'ya geldikten sonra 

buğday ekmek yapımında yoğun bir şekilde kullanılmıştır            (Çetinkaya, Simsek ve 

Yıldız, 2019). Anadolu'da devam eden süreçte ekmek yapımında " dört büyükler olarak 

isimlendirilen arpa. buğday, yulaf ve çavdar unları kullanılmış, bunlara Selçuklular 

döneminde mısır ve darı tahılları da eklenmiştir Bu tahıl türlerinden elde edilen unlar ile 

ekmekler yapılmıştır. İlerleyen dönemlerde tandır, pide, fodula, yufka vb. ekmek türleri 

eklenerek çeşitler artmıştır (Çetinkaya, 2020b). 

Ekmek Yapımında Atalık Mayalama Tekniği  

Halk arasında maya adı ile bilinen madde özünde bir mikroorganizmadır. Yiyecek 

hazırlamakta kullanılan mikroorganizmalar faydalı mikroorganizmalardır ve bu 

mikroorganizmalara doğada da çok rastlanmaktadır.  

Maya; şekeri alkol ve CO2'e kadar indirgeyebilen ve tomurcuklanarak çoğalan tek hücreli bir 

mikroorganizmadır (Poitrenaud, 2004). Ekmek mayaları ise; hamurda şekeri parçalayarak 

fermantasyon olayını gerçekleştirmektedir. Fermantasyon bir maddenin bakteriler, mantarlar 

ve diğer mikroorganizmalar aracılığıyla, genellikle ısı vererek ve köpürerek kimyasal olarak 

çürümesi olayıdır. Bu etkisinden dolayı karbondioksit ile birlikte hamurda kabarmaya neden 

olur ve hazırlanan ürüne diğer malzemelerinde eklenmesiyle hamurun gelişmesine katkıda 

bulunmaktadır. Mayalar, fermentasyon sonucu ortaya çıkan ürünün tadının ve daha lezzetinin 

iyi olmasını sağlamaktadır. Ekmek yapımında Saccharomyces cerevisiae türü mayalar 

kullanılmaktadır ( Ali vd ., 2012 ) .  

Günümüzde mayasız ekmek elde etmenin yanı sıra fermantasyon işlemi ile mayalı ekmek 

yapım da oldukça yaygındır. Fermantasyon ve kullanılan maya çeşidi, ekmeğin içyapısını ve 

ekmeğin kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. Mayalı ekmek yapımında: geleneksel (ekşi 

maya yöntemi) ve endüstriyel olmak üzere iki yöntem kullanılmaktadır           (Erginkaya ve 

Kabak, 2011 ). 

Fonksiyonel Gıda 

Fonksiyonel gıda ürünlerin değerinin anlaşılması ile birlikte,  bu ürünler dünya pazarında 

önemli bir konuma gelmiştir (Özdemir ve vd. 2009: 1191). Bununla birlikte fonksiyonel 

gıdalar konusunda günümüzde de halen kabul görmüş tek bir tanım yoktur (Hacıoğlu ve Kurt, 

2012: 168). 

Fonksiyonel gıdaların tanımlamalarına bakıldığında, değişik kesimlerden kuruluşların her 

birinin kendi gereksinimleri doğrultusunda bir tanımlama yaptığı görülmektedir. Ortak bir 

zemin olan International Life Sciences Institute-Uluslararası Yaşam Bilimleri Enstitüsü (ILSI) 
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kapsamında yer alan devlet temsilcileri, üniversiteler ve enstitülerin de içerisinde olduğu bu 

ortak zeminde fonksiyonel gıdalar şu şekilde tanımlanmıştır; “Bir gıda ürününde, beslenmeye 

yönelik uygun niteliklerinin yanında, vücudun bir ya da daha fazla hedef işlevini daha sağlıklı 

ve iyi duruma getirmek ve/veya hastalık riskini azaltmak yoluyla yararlı yönde etkilediği ikna 

edici bir şekilde ortaya koyulabilirse, o gıdayı fonksiyonel gıda ürünü ‘ olarak 

nitelendirilebilir”(Özdemir ve vd. 2009: 1192). 

5179 Türk Gıda Kanunu ilgili maddesi kapsamında da fonksiyonel gıdalar ile ilgili olarak 

”vücudu besleyici özelliğinin yanında daha çok etkili bileşen dâhilinde sağlığın korunması ile 

birlikte düzenlenmesi, olası hastalık risklerini azaltması bilimsel ve klinik olarak ta 

kanıtlanmış besinlerdir” şeklinde bir tanım yer almaktadır (TBMM, 2004: 5179). 

Sağlıklı beslenme kapsamında son dönemlerde “fonksiyonel gıdalar” dikkat çeken kavramlar 

arasında yer bulmuştur. Fonksiyonel gıdalar tek bir ürün niteliği olmadığı gibi sınırları 

belirlenmiş bir kavram da olmadığı belirtilmiştir. Bu bağlamda birçok ürünün fonksiyonel 

gıda kavramına uyduğu görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında fonksiyonel gıdalar; insanın 

sağlık anlamında iyi olmasına yardımcı besin öğelerini içeren gıdalara ek olarak, insan 

metabolizması ve fizyolojisi üzerinde fayda sağlayan,  sağlığın korunması ve devam 

etmesinde destek niteliği taşıyan gıdalar olarak tanımlanmaktadır (Senorans ve vd, 2003: 

513).  

Fonksiyonel gıda kavramının günümüzde Avrupa Birliği Mevzuatlarında dahi net bir 

tanımlaması olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte, fonksiyonel gıdaların taşıması gereken 

özellikler hakkında çeşitli bilgilere ulaşmak mümkündür. Fonksiyonel gıda özellikleri; 

 İlaç veya kapsül şeklinde olmamalı, 

 Diyet desteği formunda olmamalı, 

 Bilimsel olarak etkileri kanıtlanmış olmalı, 

 İnsan vücudundan beslenme yönünün yeterli olmasının yanında vücut için bir veya 

birden çok fonksiyon üzerinde iyi olma hali sağlamalı, 

 Vücudumuzda hastalık oluşturabilecek riskleri azaltacak etkinliğe sahip olmalı, 

 Günlük yaşamda tüketilen normal gıdaların bir parçası özelliğini taşımalıdır, şeklinde 

sıralanabilir (Özdemir ve vd. 2009: 1193). 

Bu bağlamda fonksiyonel gıdalar içerisinde yer alan ürünlerin insan sağlığı üzerinde olumlu 

etkilerine bakıldığında; yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları, kanser, diyabet, kolesterol, 

ishal ve ülser gibi hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirmede önemli rolü olduğu 

bildirilmiştir (Roberfroid, 2000: 690). Bu katkı, insanın bağışıklık sisteminin 

güçlendirmesinin yanı sıra temel fizyolojisi, sinir sistemi, solunum, dolaşım, sindirim ve 

hormon sistemleri üzerinde de etkili olmaktadır (Sanders, 1998: 345).  Fonksiyonel gıdaların 

insan sağlığı üzerinde ne denli önemli olduğu yüzyıllar öncesinde bilinmekte ve Hipokrat’ın 

“İlacınız besinleriniz, besinleriniz ilacınız olsun” sözü ile bu önem vurgulanmaktır (Bağıran 

Özşeker, 2017: 165). 

Son dönemlerde hasta olma ile beslenme arasında yakın bir ilişki olduğunun fark edilmesi ile 

gıdalara olan bakış açılarında ve insanların gıdaların sağlığa faydaları konusundaki 

beklentilerinde farklılıklar oluştuğu görülmektedir (İşleroğlu ve vd, 2005: 29). 

Fonksiyonel gıdalara tüketicilerin taleplerinin gün geçtikçe artmasındaki etkenlere arasında; 

(Grünwald ve Herzberg, 2002: 9) 

 Hastalığı iyileştirme çabasına girmeden önce hastalığın oluşum sebeplerini engelleme, 

 Tıbbi tedavi yöntemlerindeki artışlar, 
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 Tüketicilerin sağlıklarını korumada beslenmenin ne denli önemli olduğunun farkına 

varması, 

 Tüketicilerin doğadaki sudan, havadan, besinlerdeki kirlilikten, mikroplardan ve 

kimyasal olarak ortaya çıkan çevresel zararlı etkenleri engellemek isteği, 

 Fonksiyonel gıdaların sağlığımız için oluşturduğu faydaların bilimsel kanıtlarının 

çoğalması,  sayılabilmektedir.  

Tüm bu faktörler, fonksiyonel gıdaların günümüzün ve geleceğin gıdası olarak sağlık 

açısından pazardaki yerini almaya başladığını göstermektedir (Alavşar ve Pelvan, 2009: 4). 

 

Literatür taraması 

Ekmek insanlık tarihi kadar eski bir kültüre sahip besin maddesidir. Teknolojinin gelişmesi ile 

birlikte günümüzde çok çeşitli mayalardan çeşitli ekmekler yapılmaktadır. Eski yılarda 

insanlar doğal maya tekniği olan ekşi maya ile ekmeklerini yapar ve tüketirken, endüstriyel 

mayanın çıkması ile bu durum giderek azalmıştır. Ekşi maya besleme ve ekşi mayadan ekmek 

yapma kültürüne alışkın olan kırsal yerlerdeki insanlar, endüstriyel mayayı da bir ekşi maya 

kullanım tekniği ile kullanmış ve endüstriyel mayandan yaptığı ekmek hamurunda çoğaltama 

yöntemi ile ayırarak, bir sonraki ekmek yapımında kullanmıştır. Anadolu'da bu yönteme         

"gocuklama tekniği " denilmektedir. Gocuklama tekniğini doğru yapanlar olduğu kadar yanlış 

teknikte kullananlarda mevcuttur. Doğal ekşi mayalı ekmek hamurunu çoğaltma ve bir 

sonraki ekmek yapımında maya olarak kullanma doğru teknik iken, endüstriyel mayadan 

ekmek hamurunu kenara ayırıp bir sonraki ekmek yapımında kullanma Anadolu köylerinde 

günümüzde halen görülen bir durumdur. Bu çalışmada gocuklama tekniğinin doğru bilinen bu 

yanlışı üzerinde bir literatür çalışması yapılmıştır.  

“Ünlürürk ve Akbulut, ekmek mayası üretiminde temel ilkeler adlı çalışmasında önceden 

hazırlanmış ekmek hamurundan bir parça koparılarak çoğaltılmak suretiyle yapılan ekmek 

hamurunda maya olarak kullanılmasının geleneksel bir yöntem olduğunu belitmiş ve bu 

yöntemin günümüzde kısıtlı olsa yapıldığını vurgulamıştır (Ünlütürk, A., Akbulut, N. 1984). “ 

“Bircan ve arkadaşları, “Farklı Yöntemlerle Ekşitilmiş Hamurlardan Ekmek Yapımı Üzerine 

Çalışmalar” adlı çalışmasında yoğurt, boza ve geleneksel olmak üzere 3 tür ekşi hamur 

hazırlamıştır. Bu 3 ekmek hamurunu diğer ekmeklerin yapımında maya olarak kullanmış ve 

olumlu sonuçlar almıştır. Ekmeğin görüşün, dolu ve lezzet yönünden iyi olduğunu 

gözlemlemiştir ( Bircan, vd 2017 ).” 

“Erenoğlu, Ekmeğin tarihi hekim Hacı Paşa'nın " Muntahab - ı Şifa " eserinde ekmek bahsi 

adlı çalışmasında, eski uygarlıklarda köy ve kırsal alanda yaşayanların ekmeklerini 

evlerindeki fırın veya tandırlarda yaptığı bilinmektedir. Geçmiş yüzyıllarda da kentlere olan 

göç nedeniyle ev ekmeği giderek yerini ticari fırın ekmeklerine bırakmaya başlamıştır 

Fırıncılar yıllar boyu ekmeği kabartmak için fermantasyona bağlı kalmışlar, bir önceki 

hamurdan aldıkları hamuru aşı olarak kullandığını belirtmiştir (Erenoğlu, 2013).” 

Materyal ve Yöntem 

Çalışma kapsamında ekmek yapımında kullanılan mayalama tekniklerinde " ekmek, maya, 

gocuklama, maya çoğaltma " anahtar kelimeler kullanılarak açık erişim web sayfaları, makale 

çalışmaları ve diğer yazılı metinler taranarak doküman analizi yöntemi ile elde edilen ikincil 

veri kaynakları değerlendirmeye alınmıştır.  

Doküman analizi tekniğinde yazılı belgeleri içeriği özenle ve sistemli bir şekilde analiz 

edildikten sonra kullanılan bir nitel araştırma tekniğidir. Doküman analizi, başta basılı ve 
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elektronik kaynaklar olmak üzere diğer tüm belgelerin incelenip ve sonrasında değerlendirilip 

kullanılan sistemli bir yöntemdir (Wach, 2013 ). 

Bulgular  

İncelenen veri kaynakları içerisinde maya çoğaltma tekniği yani gocuklama sistemi ile yapılan 

ekmek hamurları ile yapılan ekmekler ve özellikleri araştırılmıştır. Bu tarzda ekmek 

mayalama tekniğinin ekmeğe kazandırdığı özellikler ile var olan bilgiler, güncellenen bilgiler 

bir araya getirilmiştir. Elde edilen verilerin sonuçlar aşağıda sunulmuştur.  

Ekşi hamur tekniğinin esası sıradan kültür mayalarının yanında havadan ve kullanılan hamur 

unsurlarından gelen doğal mayaların, sitrik asit ve laktik asit bakterilerinin etkinlik gösterdiği 

bir hamur parçasını, ondan sonra gelen hamurda maya olarak kullanmaktır (Göçmen, 2001 ).  

Ekşi mayalar genel olarak 3 kompozisyonda ele alınır;  

Tip 1: Bir önceki ekmek hamur fermantasyonundan bir parça ayrılması ve bir sonraki ekmek 

hamuru yapımında kullanılması esasına dayanan ekşi hamurdur  

Tip 2: Daha çok yarı akışkan formda hazırlanmış hamur ekşiticilerdir.  

Tip 3: Kurutulmuş ekşi hamur  
 

Tip 1 hamur hamurlarında diğerlerinde farklı olarak tek başına mayalama sağlarken, tip2 ve 

tip 3 hamurlarında endüstriyel maya ilavesi ile kullanılmaktadır (Rollan ve ark., 2010).  

Hamurdan maya çoğalmak geleneksel bir yöntem olup, oda sıcaklığı koşullarında yayılım 

gösterir (Messen ve Vuyst, 2002). Bu tür mayalama tekniği prosesi 30° C'nin altın da olan 

sıcaklıklarda gerçekleşir Anadolu'da kırsal bölgelerde bu teknikle hazırlanan bir hamur ve 

ekmek türü olup, dünya mutfağında da bunun örnekleri vardır. Mesela San Francisco ekşi 

mayalı Fransız ekmeği. panetton ve üç aşamalı eksi hamur çavdar ekmeği gösterilebilir           

(Meroth ve ark., 2003a). 

Sonuç ve Öneriler  

Atalık yöntemlerle mayalama tekniği çok eski yıllardan beri yapılan bir hamur fermantasyon 

işlemidir. Endüstriyel mayaların olmadığı çok eski dönemlerde insanlar kendi mayasını 

kendisi besler ve ekmek yapımında kullanırdı.  

Ekşi maya ile yapılan ekmek türlerinin insan sağlığı üzerine etkileri günümüzde bilimsel 

çalışmalar ile de kanıtlanmıştır. Türk toplumu doğal ekşi maya kültürden gelen bir toplum 

olduğundan dolayı maya çoğaltma geleneği Anadolu'da halen uygulanan bir sistemdir. Ekşi 

hamur çoğaltma kültürüne alışkın olan Anadolu insanı endüstriyel maya çıktıktan sonrada 

ekşi hamur kültürü ile endüstriyel maya yapım tekniğini birleştirmiş ve endüstriyel 

mayadan yaptığı ekmek hamurunda bir parça ayırma yaparak, daha sonra yaptığı ekmek 

hamurunda bu ayırdığı hamuru maya olarak kullanmıştır. Bu yapılan fermantasyon sistemi 

hamurun mayalamasını sağlama mantığı olarak doğru bir tekniktir fakat; doğal mayalama 

tekniği yönünden incelendiğinde içerisinde endüstriyel maya bulundurmasında dolayı, doğal 

bir mayalama olarak söylenemez.  

Ekşi maya yönteminde maya doğal olarak yapılan ve beklenen bir maya iken, gocuklama 

tekniğinde kullanılan çoğaltılmış hamur, endüstriyel mayadan yapılmış olma durumu göz 

önüne alındığında, yapılan ürününde endüstriyel maya ile yapılan ürün olma durumu söz 

konusudur. Bu sebepten gocuklama tekniğini iki türde ele almak doğru olacaktır. 
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1. Ekşi maya ile yapılan hamurdan hamur çoğaltma işlemi 

2. Endüstriyel maya ile yapılan hamurdan hamur çoğaltma işlemi 

Anadolu’da kırsal bölgelerde yaşayan insanlar ekmek hamuru olarak daha çok kuru maya 

kullanmakta ve bu yapılan hamurdan da arttırma yöntemi ile diğer ekmek hamurundan 

mayalama yapmaktadır. Bu teknik ekşi maya ile karşılaştırıldığında doğru bir teknik değildir. 

Doğal ekşi mayadan yapılmadığı için hamur, sonuçta yapılan etmekte endüstriyel mayalı bir 

ekmek olmaktadır. 

Yapılan ürünün fonksiyonel gıda olabilmesi için doğal olması ve katkı maddesi içermemesi 

gerekmektedir. Gerçek ekşi maya ile yapılan ekmekler bir fonksiyonel gıda özelliği 

taşımaktadır. Fakat endüstriyel mayadan yapılan hamur ile yapılan çoğaltma yani gocuklama 

tekniğinin bir fonksiyonel gıda olma özelliği söz konusu değildir. 

Bu sebepten bu iki kavramın bir birinden farklı olduğu ve gocuklama sistemde maya 

çoğaltmanın ekşi mayadan farklı bir maya olduğu öğretilmesi gerekmektedir. İnsanların 

fonksiyonel gıdayı ve doğal ekşi maya yapım tekniği ile il ilgili uygulamalı bilgileri doğru 

öğrenmesi ile gocuklama tekniğinde yaptığı maya çoğaltmayı da doğru yapacak ve doğru 

bilinen yanlış konusunda bilgi sahibi olacaktır. 

Elde edilen bulgular ışığında; var olan bilgilerin güncellenmesi ve tüketicilerin 

bilgilendirilmesi ile bireylerin sağlıklı ürün seçiminde etkili olunabileceği,  ayrıca temel bilgi 

desteği anlamında elde edilen bulguların benzer çalışmalara kaynak teşkil edebileceği de 

düşünülmektedir. 
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Özet 

Gastronomi turizmi son yıllarda popüler olan bir turizm çeşididir. Konya, eski çağlardan 

günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapması nedeniyle son derece zengin bir 

mutfak kültürüne sahiptir. İlk yerleşik hayata geçişin izleri olan Çatalhöyük, Konya’nın 

Çumra ilçesinde bulunmaktadır. Günümüzden tam 9 bin yıl önce Orta Anadolu’da yerleşim 

yeri haline gelmiştir. Çatalhöyük, Anadolu ve Neolitik dönem için önemli bir semboldür. 

Tarihte ilk tarım toplumunun yaşadığı Çatalhöyük’ün sahip olduğu mutfak kültürüne 

bakıldığında her toplumun birbirinden etkilendiği görülmektedir. Bu anlamda buğdayın ve 

hayvanların evcilleştirildiği Çatalhöyük birçok mutfak kültürünün de temelini 

oluşturmaktadır. Bu çalışmada tarihte yaşayan Çatalhöyük toplumlarının mutfak kültürleri 

araştırılmış ve günümüzdeki gastronomi turizmi açısından potansiyeli değerlendirilmiştir. 

Çalışma, ilgili literatür incelenerek derleme şeklinde hazırlanmıştır. Sonuç olarak 

Çatalhöyük’ün gastronomi turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu ortaya 

konulmuştur. Bu anlamda farkındalık oluşturmak amacıyla önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Gastronomi Turizmi, Çatalhöyük 

 

Evaluation of Çatalhöyük within the Scope of Gastronomy 

Tourism 

Abstract 

Gastronomy tourism is a type of tourism that has become popular in recent years. Konya has 

an extremely rich culinary culture as it has hosted many civilizations from ancient times to the 

present. Çatalhöyük, the traces of the first settled life, is located in Çumra district of Konya. It 

became a settlement in Central Anatolia 9 thousand years ago. Çatalhöyük is an important 

symbol for Anatolia and the Neolithic period. When we look at the culinary culture of 

Çatalhöyük, where the first agricultural society lived in history, it is seen that each society 

was influenced by each other. In this sense, Çatalhöyük, where wheat and animals are 

domesticated, forms the basis of many culinary cultures. In this study, the culinary cultures of 

Çatalhöyük societies living in history were investigated and their potential in terms of today's 

gastronomic tourism was evaluated. The study was prepared as a compilation by examining 

the relevant literature. As a result, it has been revealed that Çatalhöyük has an important 

potential in terms of gastronomic tourism. In this sense, suggestions have been made in order 

to raise awareness. 

Keywords: Tourism, Gastronomy Tourism, Çatalhöyük 

 

Giriş 

Beslenme, insan var olduğundan beri zorunlu olan fizyolojik bir ihtiyaçtır. Beslenme ihtiyacı 

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre ilk sırada yer almaktadır (Seker, 2014: 6). İnsan 

yaşamını sürdürebilmesi için beslenme ihtiyacını mutlaka karşılamalıdır. İnsanların yeme 

içme şekilleri bulunduğu toplumun yapısı ve alışkanlıklarına göre şekil almıştır (Şanlıer, 

2005: 214). İnsanoğlunun varlığının başlangıcından beri neredeyse bütün savaşlar yiyecek ve 



 

114 

 

ITCC'22 

I. INTERNATIONAL TOURISM AND CULINARY CONFERENCE 

27-28 OCTOBER 2022 

AMASYA-TÜRKİYE 

yer kavgasından ortaya çıktı (Belge, 2018: 8).Bir toplumun yeme-içme alışkanlıkları bize 

toplum hakkında birçok bilgi verir. Coğrafi yapı, savaşlar, göçler, dini inanışlar ve ekonomik 

yapı toplumun yeme-içme düzenlerindeki alışkanlıkları değiştirir. Bu değişiklikler toplumun 

mutfak kültürlerini oluşturmalarını sağlar.  

 

Gastronomi kavramı, Yunanca gaster ( mide) ve nomas (yasa) kelimelerinin bir araya gelmesi 

ile ortaya çıkmıştır. Gastronomi, yiyecek ve içeceklerin hijyen ve sanitasyon kurallarına göre 

hazırlanarak sunulmasıdır. Göze ve damağa hitap eden yiyecekler sunan, yemek kültürü veya 

yemek yapma/yeme sanatı olarak da bilinir (Özdemir ve Altıner, 2019: 3). Bir turistin 

herhangi bir yere seyahat etmeden önce seçtiği destinasyondaki gastronomi faktörünün önemi 

büyüktür. Turizm açısından bu denli önemli olan gastronomi kavramı beraberinde gastronomi 

turizmi kavramını getirmiştir (Sevimli vd., 2021: 264). 

 

Türk mutfak kültürü 10. ve 11. yüzyıla dayanan ve Orta Asya’dan başlayarak günümüze 

kadar gelebilmiş bir süreci kapsar. Türk mutfak kültürü tarihsel süreç içerisinde farklı 

kültürler ile etkileşim içinde olması sayesinde zengin bir yelpazeye sahiptir (Güler, 2010: 25). 

Türk mutfak kültüründen özele doğru gidildiğinde Konya sahip olduğu tarihi, dini ve doğal 

değerleri ile önemli bir destinasyondur. Konya Selçuklu devletine başkentlik yapması ve Hz. 

Mevlana’nın aşçıbaşısı olan Ateşbaz-ı Veli gibi bir değere ev sahipliği yapması sebebiyle 

zengin bir mutfak kültürüne sahiptir (Seçim, 2018: 198). Ayrıca tarihteki ilk yerleşim 

yerlerinden biri olan Çatalhöyük de Konya il sınırları içerisinde yer almaktadır. 

 

Çatalhöyük, Anadolu ve Neolitik dönem için önemli bir semboldür (During, 2001: 1). 

Günümüzden tam 9 bin yıl önce Orta Anadolu’da yerleşim yeri haline gelmiştir. Çatalhöyük 

yerleşkesi Konya’nın 52 km güneydoğusunda, Çumra ilçesinin 11 km kuzeyinde, Konya 

Ovası’na yakın buğdaylık bir arazide bulunmaktadır. Hıristiyanlık döneminden bizlere 

kültürel miras olarak kalmıştır. Bu yerleşimde neredeyse 8 binin üzerinde insanın yaşamını 

geçirdiği düşünülmektedir. Çatalhöyük’ün diğer yerleşkelerden farkı ilk yerleşik, kentleşme 

evresine ev sahipliği yapmış olmasıdır. Çatalhöyük halkı ilk tarım topluluğu olarak 

bilinmektedir. 2009 yılında Unesco Dünya Miras Geçici Listesine eklenmiş ve 2012 yılında 

Dünya Miras Listesine dâhil edilmiştir (Wikipedia, 2022). Çatalhöyük (M.Ö. 6000-5000)’te 

bulunan ve 8000 yıl önceden kalan araç-gereçler ve mercimek gibi ürünler, Konya’da uzun 

zaman önceden beri yemek yapıldığının kanıtı niteliğindedir (Seçim, 2018: 198). 9000 yıllık 

dünyanın ilk yerleşik hayatının yaşandığı Çatalhöyük, ilk buğdayın ve hayvanların 

evcilleştirilmesi ile bilinir. Bu nedenle gastronomi tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bu 

çalışmada Çatalhöyük’ün tarihteki mutfak kültürü ve gastronomi turizmi açısından potansiyeli 

araştırılmıştır. Çalışma ilgili literatür taranarak derleme şeklinde hazırlanmıştır.  

 

Kavramsal Çerçeve  

 

Gastronomi Turizmi 

Gastronomi, milletlerin kültürünü, bilimini, sanatını ve iletişim biçimini yansıtmaktadır. 

Gastronomi sayesinde tarih, kültür ve yemek kavramları bir arada bulunmaktadır (Akgöl, 

2012: 39). Gastronomi kavramı iyi yeme-içme sanatıdır. Gastronomi turizmi, gastronominin 

alt dallarındandır. Bir destinasyona gitmeden önce insanlar için gidecekleri destinasyonların 

yemekleri o yeri seçmede önemli bir unsurdur. Bu anlamda gastronomi ve turizm kavramları 

birbiri ile ilişkilendirilir (Birdir ve Akgöl, 2015). Gastronomi turizmi sadece bir yere yemek 

yeme amaçlı ziyaretler değildir. Yiyecek ve içecek alanı ile ilgili yapılan her türlü turizm, 

gastronomi turizmidir. Sadece bir yemeğin tadına bakmak ya da yapımını öğrenmek için bir 

yeri ziyaret etmekle sınırlı değildir. Yiyecek ve içeceğin alanına giren her türlü faaliyeti 
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görmek için yapılan seyahatler gastronomi turizmi olarak kabul edilir. Yemek, bir toplumun 

yaşam tarzı hakkında bizlere pek çok bilgiyi verir. Kültür, gastronomi turizmi için ayrılmaz 

bir parçadır. Gastronomi turizmi özel ilgi turizmi olmasının yanında, bireyi kültür turisti 

haline getiren bir etkinliktir (Zengin vd., 2015: 3). 

 

Çatalhöyük’e Genel Bir Bakış 

Çatalhöyük, Konya’nın Çumra ilçesinde bulunmaktadır. 1958 yılında ilk defa keşfedilmiştir. 

Çatalhöyük’te günümüzde de bilimsel kazılar devam etmektedir. Hayranlık uyandıran olağan 

dışı sanatıyla bir Neolitik kent olan Çatalhöyük’te bulunanlar M.Ö. 7400 yıllarına 

dayanmaktadır. Çatalhöyük kenti, medeniyetin ve ziraatın temellerini anlamamızda 

uluslararası anahtar olarak tanımlanmaktadır. Çatalhöyük’ün Neolitik yerleşim tarzı ve kent 

planının eşitlik ideallerini yansıttığına inanılmaktadır. Daha öncesinde geçici miras listesinde 

yer alan Çatalhöyük 2012 yılının Temmuz ayında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 

alınmıştır. Bu kentin M.Ö. 9400’lü yıllarda inşa edildiği tahmin edilmekte ve 8 binin üzerinde 

insana ev sahipliği yaptığı düşünülmektedir. Çatalhöyük halkının yapılan kazılar ve 

araştırmalar sonucunda köyden kent yaşamına geçiş tarzını benimsediği olgusu ortaya 

atılmıştır.  9000 yıl öncesi araştırıldığında insan hayatındaki en büyük tehdit unsurunun doğa 

olduğu görülmektedir. Yaşam alanını korumak amacı ile Çatalhöyük’te evlerin dış cephesi 

şehir duvarı görevini görmektedir (Resim 1).  

 

 
Resim 1. Çatalhöyük yerleşim alanından bir kesit 

Kaynak: Ertuğrul, 2018 

 

 
Resim 2. Çatalhöyük evlerinde ocağın konumu 

Kaynak: İmre, 2019 
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Hiçbirinde kapı ve pencere sistemi bulunmamaktadır. İnsanlar evlerine çatılardan girmiş ve 

aynı zamanda çatılardaki kapılar baca olarak kullanılmıştır. Evlerin damlarından aşağıya 

merdiven ile inildiğinde bir ocak bulunmakta ve bu ocak yandığı zaman tüm evi ısıtmaktadır 

(Resim 2). Çatalhöyük Çarşamba ırmağının kenarına oldukça sulak bir alana kurulmuştur. 

Birbirine bitişik yapıda olan evler 1000 sene zarfında tekrar tekrar birbirinin üstüne, 

neredeyse aynı şekilde inşa edilmişti. Evler farklı olsa da içlerindeki ocak, fırın, platform, 

saklama çukurları, mimari bölümler ve dekorasyonlar aynıdır. Böylelikle, günlük hayatın 

yapısı her yapımda tekrar belirtilmiş ve vurgulanmıştır. Çatılar birçok günlük iş için 

kullanılmıştır. 9000 yıl önce Çatalhöyük halkı buğdayı sadece taşlarla öğütmüş ve ekmek 

yapmıştır. Tahıl Neolitik dönemin temel besin kaynağıdır. Tahıldan elde edilen ilk ve en 

kolay ürün ekmektir ve Neolitik dönemden günümüze kadar ulaşan miras niteliğinde bir 

besindir. Yapılan araştırmalar sonucunda Çatalhöyük insanının bireysellikten çok bir aynılık, 

toplumsal bir benzerlikle tanımlandığını düşünmek mümkündür. Ölü gelenekleri de aile 

bireyleri arasında güçlü bir bağ sürdürdüklerini bizlere göstermektedir. Çatalhöyük 

kalıntıların boyutu, yaşayan toplumun yoğunluğu, güçlü sanatsal ve kültürel gelenekler ve 

zaman içindeki sürekliliğin benzersiz bileşimi ile olağanüstü evrensel değer taşımaktadır 

(Tekerkaya, 2021). 

 

Çatalhöyük’ün Gastronomi Tarihindeki Yeri. 

Anadolu coğrafyası Asya ve Avrupa arasında köprü görevini üstlenmektedir. Anadolu tarihte 

pek çok medeniyetin uğrak noktası olmuş ve ev sahipliğini yapmıştır. Coğrafi konumu, iklim 

şartları ve zengin doğal kaynakları medeniyetlerin bu bölgeyi seçmesinde önemli rol 

oynamıştır. Dünya tarihindeki çağlar Paleolitik, Mezolitik, Neolitik ve devamında gelen Tunç 

ve Demir çağları gibi dönemlere ayrılmıştır. Anadolu’da insanoğlunun en eski görülme tarihi 

Paleolitik çağın başlarına kadar uzanmaktadır. Dünya’da hakkında en çok şey bilinen Neolitik 

dönemde Konya’da bulunan Çatalhöyük bilinen en eski yerleşim yeridir (Aksoy ve Çetin, 

2018:126). 

 

 

 
Resim 3. Çatalhöyük’ün Konya’daki konumu 

Kaynak: İslamoğlu, 2018 
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Çatalhöyük insanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan yerleşik hayata geçiş ve tarımın 

başlangıcı gibi olaylara tanıklık eden bir kenttir (İslamoğlu, 2018). Çatalhöyük halkı tarım ile 

uğraşmış ve ilk tarım topluluğu olarak bilinmektedir. Çatalhöyük’te beslenme biçimi istikrarlı 

bir şekildeydi. Yemek kültürünün istikrarlı olması kültürlerinde ki muhafazakârlıklarını 

göstermektedir. Çatalhöyük yemeklerine ait bilgiler kara hayvanlarının kemiklerinden, 

mikromorfolojik izlerden, botanik kalıntılardan, fitolitlerden, balık kemiklerinden, kuş 

kemiklerinden, kuş yumurtalarından, mikrofaunadan ve organik moleküllerden elde 

edilmiştir. Örülmüş sepetler, kil pişirme topları, seramik kaplar, taş aletler ve yaygılar da bilgi 

sunmaktadır. İskeletlerin kemikleri üzerinde yapılan izotop analizi insanların beslenme 

biçimleri ve günlük işleri hakkında bilgi vermektedir. Kalıntılar, yemek yemenin zaman 

zaman kapalı ve özel bir aktivite, zaman zaman da bir topluluk aktivitesi olduğunu 

göstermektedir. Çatalhöyük insanları hem etçil hem de otçul beslenmiştir (Bursalı, 2014).  

Çatalhöyük’te yapılmış olan kazılar sonucunda M.Ö. 5000-6000 yıllarından kalma mutfak 

araç gereçlerinde bulgur ve mercimek kalıntılarına rastlanılmıştır. Bu kalıntılar Konya’nın 

mutfağının geçmişine ışık tutmaktadır (Bulut Solak ve Eken, 2021: 372). Bu araştırmaların 

sonuçlarından Çatalhöyük’ün gastronomi tarihinde köklü bir geçmişe sahip olduğu 

saptanmaktadır. 

 

 Çatalhöyük’ün Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi 

“Bereketli Hilal” olarak adlandırılan coğrafyada yer alan Çatalhöyük, tarihte ilk yerleşim yeri 

olması sebebiyle turizm potansiyeli oldukça yüksektir. Gastronomi turizmi açısından 

değerlendirildiğinde ise Çatalhöyük genelde İç Anadolu mutfağı, özelde ise Konya Mutfağı 

ile beraber düşünülebilir. Tarihten günümüze kadar gelen mutfak kültürlerine bakıldığında 

coğrafi olarak yakın her mutfağın birbirinden etkilendiğini ve esinlendiğini görülmektedir. Bu 

anlamda buğdayın ve hayvanların evcilleştirildiği Çatalhöyük de birçok mutfak kültürünün 

temelini oluşturmaktadır. Çatalhöyük’te bolca buğday, arpa ve çavdar kullanılmıştır. 

Günümüzde hala bu bölgede yüksek miktarda bu ürünlerden tüketildiği görülmektedir. Bu 

anlamda buğdayın ilk defa evcilleştirildiği Çatalhöyük’e giden bir kimse gastronomi 

turizmine de katkıda bulunmuş olur.  

Her toplumun kendine ait bir kültürü ve mutfağı bulunmaktadır. Mutfak ve kültür birbirinden 

ayrılmaz iki bütündür. Toplumların kültürü hakkında bilgi sahibi olabilmek için incelenen 

toplumun mutfağına, beslenme şekline yani gastronomisine bakmak gerekir. Gastronomi 

sadece kültür hakkında bilgi vermekle kalmaz. Toplumun yaşadığı çevre, din, dil, örf, adet ve 

gelenekleri hakkında bizlere bilgi verir. Devlet için ülke mutfağını tanıtmak ve pazarlamak 

ülke turizmine katkı sağlamak açısından önemli bir kaynaktır. Gastronomi, popülerliği her 

geçen gün artan bir turizm çeşididir. Önceki araştırmaların sonuçlarına göre, turistlerin  

gastronomi aracılığı ile reklamı iyi yapılan mekanları tercih ettikleri görülmüştür. Gastronomi 

tarihi, gastronomi turizmi için önem arz eder. Bu noktada, gastronomi turizmine ışık 

tutabilmek ve yeni bulgular kazandırabilmek için arkeoloji bilimi ile ortak hareket etmek 

gerekir. (Çetin, 2018: 10-11). Çatalhöyük, gastronomi tarihini aydınlatmak ve gastronomi 

turizmine katkıda bulunmak için önemli bir yerdir. 

 

Çatalhöyük Gastronomisi 

Çatalhöyük toplumu neolitik dönemde tarım ile ilgilenilmiştir. Tarımın yanında toplayıcılık 

yapmaya devam etmişlerdir. Çatalhöyük halkı yiyeceklerini depolamak için kileri ev düzenine 

eklemiştir. Çatalhöyük halkı tarım üzerinden geçimini sağlarken bir yandan da beslenmesini 

karşılamıştır. Günlerinin bir kısmını ekip biçme ile geçirirken, diğer bir kısmını da hasat 

yaparak geçirmişlerdir. Çatalhöyük’te yapılan çalışmalar sonucunda ana tarım ürünü olarak 

tahıl tüketildiği sonucuna varılmıştır. Arpa, bezelye, mercimek, buğday ve nohut başlıca 
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tüketilen tahıl grubundandır. Çatalhöyük halkı nehir kenarında bulunduğundan verimli 

topraklara sahiptir. Bu sayede bolca sebze ve meyve üretmiş ve tüketmişlerdir (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Çatalhöyük’te kullanılan tarım/yabani bitkiler, meyveler ve tohumlar 

Kaynak: Çetin, 2018: 24-25 

 

Materyal/Kategori Yerel İsim Tarım/Yabani 

Ürün 

Kaynakça 

Tahıl 
Buğday 

Arpa 

 

 

 

 

Tarım Ürünü 

Mellaart, 1970; Hastorf, 1999  

Erkal, 2003; Pearson vd. 2003  

Asouti ve Fairbairn, 2003  

Hodder, 2006a; Hodder, 2008  

Asouti ve Fairbairn, 2006  

Akurgal, 2014; Zencirci, 2015  

Bogaard ve Charles, 2006 

Baklagiller Hastorf, 

1999 

Acı Burçak 

Nohut 

Bezelye 

Mercimek 

Tarım Ürünü 

Asouti ve Fairbairn, 2006 

Bogaard ve Charles, 2006 

Erkal, 2003; Bober, 2003 

Ağcabay ve Düzenli, 2005 

 

Tohum 

Kızılcık 

Sandalya (Bataklık) sazı 

Kuzukulağı 

Madımak 

Fiğ 

Hardal 

Yabani Ürün 

Asouti ve Fairbairn, 2003 

Erkal, 2003 

Ağcabay ve Düzenli, 2005; 

Hastorf, 1999 

Meyve ve Tohumlar 

Yabani badem 

Yabani erik 

Alıç/armut 

Kuş kirazı 

Menengiç 

Meşe Palamudu/Pelit 

Dağdağan/Çitlembik 

Yabani ürün 

Bober, 2003 

Erkal, 2003;  

Bogaard ve Charles, 2006  

Mellaart, 2003 

Asouti ve Fairbairn, 2003;  

Asouti ve Fairbairn, 2006; 

Hodder, 2008; 

Asouti ve Hodder, 2008; 

Ağcabay ve Düzenli, 2005 
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Çatalhöyük halkı keçi, sığır, domuz, geyik ve koyun gibi birçok hayvanın etini tüketmiştir 

(Tablo 2) . Özellikle de koyun etinin çok fazla tüketildiği kazılar sonucunda anlaşılmıştır 

(Çetin,2018: 27). 

 

Tablo 2. Çatalhöyük’te kullanılan evcilleştirilmiş/av hayvanları  

Materyal/Kategori Yerel İsim Kaynakça 

Evcilleştirilmiş Hayvanlar 
Koyun/ keçi 

Dişi sığır 

Mellaart, 1970 

Mellaart, 2003  

Erkal, 2003  

Bober, 2003  

Hodder, 2006a  

Özbaşaran ve Cutting, 2007 

Martin ve Aydınoğlugil, 2013 

Akurgal, 2014  

Russell vd., 2013 

Av hayvanları 

Domuz 

Geyik türleri 

Yabani at/eşek 

Tilki  

Tavşan 

Kurt/Köpek 

Yaban kedisi 

Ayı 

Kaynak: Çetin, 2018: 27 

 

Çatalhöyük’ün Konya Gastronomi Turizmine Etkisi 

Konya, Selçuklu devletine başkentlik yapmıştır. Sahip olduğu mutfak kültürü ile Türk 

mutfağının temel taşlarından biri konumundadır. Konya mutfağı yemek ve sofra düzeni, 

mutfak kültürü, pişirme yöntemleri, mutfak araçları, mutfak mimarisi vb. özellikleri ile 

Anadolu’nun damak zevkini yansıtmaktadır. Zaman içerisinde gelişen Konya mutfağı, 

günümüze kadar gelmeyi başarmıştır (Çöl ve Sormaz, 2015: 1731). 

 

Konya zengin bir mutfak kültürüne sahip olması sebebiyle gastronomi turizmi açısından 

potansiyeli yüksek bir şehirdir. Herhangi bir şehrin gastronomi turizminin gelişmesinde 

coğrafi işaretli ürünler önemli rol oynar. Gastronomi turizmi ile coğrafi işaretli ürünler 

birleştiğinde yörenin ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlar. Coğrafi işaret, bir ürünün 

kökeni ile doğrudan ilişkilidir. Bu ilişki insanları ürünün üretildiği yere çekerek turizmin 

canlanmasına katkıda bulunur. Türkiye’deki coğrafi işaretli ürünler destinasyonların turistler 

açısından çekiciliğini arttırarak, ekonomiye katkıda bulunmaktadır (Doğan, 2015: 60). 

Konya’da 2022 yılı itibari ile toplamda 43 coğrafi işaretli ürün bulunmaktadır. Bunlardan 7 

tanesi menşe işaretli ve 36 tanesi mahreç işaretlidir (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2022). 

 

Konya’nın mutfak kültürü, coğrafi işaretli ürünleri vb. unsurları Konya gastronomi turizmi 

temellerini oluşturmaktadır. Çatalhöyük’ün gastronomi turizmine katkısı iki şekilde ele 

alınmıştır. Bunlardan birisi şehirdeki diğer turizm çeşitlerinin gastronomi turizmine entegre 

edilmesi ve gastronomi turizmine katkı sağlaması, diğeri ise Çatalhöyük’ün gastronomi 

turizmine direk dahil edilmesi olarak düşünülmektedir.   

 

Çatalhöyük’ün gastronomi turizmine doğrudan katılması, yörenin gastronomi turizmine 

büyük katkı sağlayacaktır. Gastronomi turizminin yörede bulunan kültürel miras değerleri ile 

birlikte ele alınması durumunda çekicilik potansiyelinin artması muhtemeldir. Çatalhöyük’ün 



 

120 

 

ITCC'22 

I. INTERNATIONAL TOURISM AND CULINARY CONFERENCE 

27-28 OCTOBER 2022 

AMASYA-TÜRKİYE 

tarihte ilk yerleşim yeri olmasının belirlenmesi ile ilk tarımın yapıldığı toprakların bulunduğu 

alan da tespit edilmiştir. Konya, konumu itibari ile Anadolu’nun merkezidir. Çatalhöyük’le 

beraber pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu yörede tarihi miraslar önemlidir 

(Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2022). Bu anlamda Çatalhöyük ile Konya 

gastronomisi birleştirildiğinde yörenin çekicilik potansiyeli artacak ve bir kültürel miras olan 

Çatalhöyük insanlar tarafından daha çok tanınır hale gelecektir.  

 

Sonuç ve Öneriler 

Gastronomi turizmi, insanların bir yörenin lezzetlerini keşfetmek için yaptıkları seyahat ve 

konaklamalarından oluşan turizm çeşididir (Sarıışık ve Özbay,  2015: 266). Bir destinasyonun 

zengin mutfak kültürü ile çekici olması ve gastronomi turizmi potansiyeli paralel olarak 

artmaktadır. Bu anlamda Çatalhöyük Konya’da bulunması itibariyle gastronomi potansiyeli 

yüksek bir destinasyondur. Konya mutfağı kendine has ve özeldir. Birçok medeniyet ve 

uygarlığa ev sahipliği yapmış olması nedeniyle kültürel zenginliği içerisinde barındırır. 

Kültürel açıdan zengin olan Konya mutfak anlamında da zengin bir kültüre sahiptir. Konya 

halkı yerel olana sahip çıkmaya çalışarak, gelecek nesillere bu kültürü aktarmaya 

çalışmaktadır. Gastronomi turizmi için önemli bir alan olmakla birlikte son zamanlarda 

yapılan gastronomi faaliyetleri yörenin çekiciliğini arttırmaktadır. Özellikle geçtiğimiz 

dönemde yapılmış olan “Gastro-fest” ve “çikolata-kahve” festivalleri gastronomi turizmi 

anlamında çalışmaların yapıldığını göstermektedir. Konya henüz Dünya gastronomi şehirleri 

arasında bulunmamansa rağmen yakın zamanda bu listede yer alması mümkün 

görünmektedir. 

 

Konya başta inanç turizmi olmak üzere pek çok turizm çeşidini barındırmaktadır. Çalışmada 

gastronomi turizmi ile Çatalhöyük kültürel mirası bütünleştirilmeye çalışılmıştır. Bu noktada 

Çatalhöyük’ün Konya gastronomisine etkisi ve katkısı incelenmeye çalışılmıştır. 

Çatalhöyük’ün gastronomi turizmine katkısı için bazı önerilerde bulunulmuştur: 

 

 Gastronomi tarihi düşünüldüğünde önemli bir noktada bulunan Çatalhöyük kültürel 

mirasına zarar vermeden gastronomi etkinlikleri düzenlenebilir. Gastronomi 

festivalleri ve Çatalhöyük konsepti altında Konya mutfak kültürünü tanıtma amacıyla 

etkinlikler düzenlenebilir. 

 Konya’nın tanıtımında ve ekonomik kalkınmasında Çatalhöyük katkıda bulunabilir. 

Bu sayede insanlar hem ilk yerleşim yeri ve ilk tarımın yapıldığı bu alanı tanıma 

imkânı bulabilir. 

 Çatalhöyük temalı, Konya mutfak kültürünü tanıtan restoranlar açılabilir. 

 Çatalhöyük adı kullanılarak yiyecek ve içecekler üretilebilir.  

 

Bu öneriler doğrultusunda hem Konya’nın hem de Çatalhöyük’ün tanınırlığı artacağı 

düşünülmektedir. Bu sayede Konya turizm alanında kendine katkı sağlayabilir. Çatalhöyük’ün 

değeri unutulmamalı ve insanlara da bu hatırlatılmalıdır. Böylelikle gelecek nesillere de 

aktarımı noktasında Çatalhöyük’ün sürdürülebilirliği sağlanabilir.  
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Abstract 

 

Food is an important component of Slow Food supporters’ lifestyle. They practice the Slow 

Food philosophy in their daily lives. The purpose of the study is to understand Slow Food 

supporters’ satisfaction and purchase intention of the local food in Knoxville through 

identifying their local food consumption value. Therefore, a survey was conducted at the Slow 

Food fundraising event at Knoxville, USA.  A total of 102 questionnaires were collected.  

One of the statistical software programs was utilized for the data analysis. To identify the 

effect of the local food consumption value on satisfaction and purchase intention, linear 

regression test was applied. To sum up, result suggested that in general local food 

consumption value has a significant effect on satisfaction and purchase intention of the Slow 

Food supporters in Knoxville. 

Keywords: Slow Food, Slow Food Supporters, Local Food Consumption 

 

Introduction 

 

Slow Food is an international non-profit organization standing as a democratic entity and is 

based on the voluntary individual membership of followers who share mutual cultural and 

culinary interests (Jones et al., 2003). Slow Food is regarded as the first international 

organization protesting the undesirable and harmful food consumption of the people. After it 

started in Italy in the late 1980s, Slow Food has become a global social movement over time 

against the globalization of food chains and productions. The primary aim of the organization 

is to protect local traditions, food, culinary taste (Slow Food International, 2020). Currently, 

the Slow Food organization represents an international movement including over 1,600 

chapters (i.e., convivia in slow food terminology); [Slow Food International, 2020] and 

communities in around 160 countries including the United States. Membership to the 

organization has an individual-based meaning that every member has a freewill to be a part of 

the organization. Slow Food network has pre-determined values: (1) fighting for three 

principles: good, clean, and fair, (2) creating collaboration within local food producers, local 

stakeholders, and consumers, and (3) promoting local products and cultures. The values 

presented by Slow Food organization are clearly discernible to its supporters and members. 

Slow Food remains true to their main tenants; that food should be good (i.e., fresh, and local), 

clean (i.e., produced in an ecologically sustainable way), and fair (i.e., available for all and 

with fair costs for small-scale producers). 

 

Food is an important component of Slow Food supporters’ lifestyle (Lee et al., 2014). They 

practice the Slow Food philosophy in their daily lives. One of the philosophies that the 

network pursues is consuming the local food and ingredients as much as possible. It extends 

the idea of local food usage and spread the idea through educational, fundraising, and other 

events. Overtime, the movement has expanded to comprise an extensive approach to food 

providing crucial connections among plate, universe, human beings, society, and culture. 

Through making meaningful connection between people and local food roots, this study aims 

to contribute to the research of Slow Food movement and its supporters in a way that they 
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approach local food in their daily lives. Also, this may ultimately increase in the awareness of 

the local product usage and purchase in the long run. The Slow Food network aims to enhance 

sustainable and local food through promoting local producers and culture with various 

fundraising and awareness events.  

 

Literature Review (Slow Food Organization) 

 

With the Slow Food movement by Carlo Petrini and a group of activists in Italy, it started as a 

social movement against the globalization of mass-produced food products around Europe 

and later all over the world. The Slow Food movement is considered as the first move against 

the negative and harmful food engagements of the people. The initial aim was to protect local 

traditions, good food, culinary taste, and slowness of life itself (Slow Food International, 

2020).  

Slow Food organization basically has three primary areas of action: (1) sustainable protection 

of culinary traditions and cultures, biodiversity, (2) building bridges between small size local 

producers and consumers, and (3) increasing the knowledge of food, taste, nutrition, and the 

environment from a consumer perspective (Malatesta et al., 2005; Petrini, 2001). 

 

Rating the restaurants through certification of “Snail of approval”, taste education for 

elementary school children through school gardening projects and organizing some fund-

raising events such as Terra Madre (Mother Earth), Pesto Festo for supporting local 

businesses especially small farms is some of the activities the network is engaged with. The 

initial aim of sow food movement was to protect local traditions, good food, culinary taste, 

and slowness of life itself (Slow Food International, 2020). By focusing on the environmental 

and economic effects of food production, Slow Food has become an organization that is not 

just the elitist gourmet dining club, but rather as an advocate to local food sustainability. 

Thus, Slow Food movement is a social phenomenon dealing with cultural and ecological 

issues related to food, which naturally has attracted social activists and environmentalists into 

the organization. Slow Food network aims to enhance sustainable and local food through 

promoting local producers and cultures which are also followed by its supporters and 

members. The organization provides community-based educational programs both for the 

public and its members. The education programs include working with schools, local 

producers, conferences, and community education. By linking consumers and small-scale 

food producers directly, slow food projects (e.g., community-based education programs, 

fundraising events) revitalize local culinary traditions as a means of transforming 

globalization into a meaningful path to boost local food engagement (Schneider, 2008). Thus, 

tradition is regarded not as a step back from global capitalism, but as a way of appreciation of 

the local cultures and economies. 

 

Slow Food organization has been actively operating around the globe with the purpose of 

preserving and promoting local food in its original regions (Petrini, 2001). Obviously, Slow 

Food network speaks for an international movement including millions of projects and 

studies, and millions of people in more than 160 countries. (Slow Food International, 2020). 

The organization values and revitalizes typical traditions, local knowledge, wealth, and skills 

that are almost abandoned because of the dominance of the standardized consumption market 

(Slow Food International, 2020). Another attribute that organization possesses is protecting 

and advocating for local communities by creating a platform for food production funds, 

economically beneficial events such as Earth Markets (i.e., farmers’ markets) (Berry, 2001). 

The network clearly creates new direct connections without any intermediary body, and 

collaboration among local food producers and end-users (i.e., consumers). The organization 
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advocates for the food production within a shorter distance that minimizes the food miles 

(Pollan, 2006). With increased concern of sustainability, people started to change their eating, 

food purchasing and travel behavior in a more empathetic sense to local environment. The 

Slow Food movement also attracted many travelers into their activities such as farmers 

markets, farm to table and other Slow Food events around the world. The motivations of 

people attending to those kinds of events have been analyzed in different research studies 

(Williams et al., 2015). The more they value the ethical way of living and traveling, the more 

they act in a responsible way to surroundings. 

 

Kalenjuk (2011) suggests there are many aspects of innovation, and one of the most important 

trends is to link consumption of food and drinks to the place of origin because it is considered 

that one can enjoy food only if it is prepared in the territory where it came from the people 

from the local community with local foods. The Slow Food movement was transformed from 

appealing only to gastronomes (i.e. gourmets, chefs, culinary researchers) to becoming a 

broader interest area encompassing social justice activists and environmentalists (Van 

Bommel & Spicer, 2011). The Slow Food network’s potential roles in linking local food 

producers and consumers directly are mostly studied overall in the literature (Smithers et al., 

2008). However, the researchers have not focused on the local food consumption value of the 

network supporters or members. To sum up, previous studies related to the Slow Food 

movement and networks around the world have not touched the idea of how the movement 

supporters pursue local food consumption (Schneider, 2008; Smithers et al., 2008; Lotti 2010; 

Tencati & Zsolnai, 2012).  

 

Theoretical Framework  

 

In Figure 1, the subdimensions of the local food consumption value has been proposed as 

independent variables, these subdimensions do have an impact of the overall satisfaction and 

purchasing behavior of the Slow Food supporters. To mention briefly about each dimension in 

the context of Slow Food; taste and quality as well as price and health values refer to the 

functional fulfillment of the people, having a local food that deserves appreciation and 

benefits the consumers. Prestige value is directly related to social status of the people, 

engaging in the local food and events gives Slow Food supporters a feeling that they are 

socially satisfied (Choe & Kim, 2019). When it comes to interaction value, it gives people the 

value of togetherness and sharing the same culture of local food consumption which is in line 

with the Slow Food principles (e.g., collaboration). Another crucial value is epistemic value. 

It simply identifies the consumers’ knowledge about the local food which they experience. 

The local food serves an intermediary to celebrate the local culture among the Slow Food 

supporters. Lastly, emotional value is related to people’s feelings about the local food 

including pleasure, happiness and feeling good while consuming the local food.  

 

 Association between local food consumption value and satisfaction can be explained as; 

tasting local food generally gives people a kind of pleasure and self-satisfaction afterwards. 

The research conducted by Kim & Eves (2012) suggested that local food experience is not 

only an opportunity to meet and communicate with others, but also plays a crucial role in ego-

enhancement and self-satisfaction. In this study, the effect of local food consumption value of 

Slow Food supporters on satisfaction was hypothesized (H1) as the satisfaction of Slow Food 

supporters will be predicted by local food consumption value in terms of taste/quality, 

health/price, emotional, prestige, interaction, and epistemic value.  
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H1: Local food consumption value will have an impact on the satisfaction of Slow 

Food supporters. 

 

Yoo et al., (2000) defines purchase intention as a consumer tendency to purchase the brand or 

product regularly in the future and resist changing this habit for other brands. Globalization of 

the consumption has damaged the local product usage; however, there are still non-profit or 

governmental organizations encouraging people to consume locally. For some countries, local 

products are perceived as cheap and low quality (e.g., India). However, for food items, 

consuming locally is a popular trend among the conscious people. Local food sounds 

healthier, supportive, and seasonal. In this paper, the impact of local food consumption value 

on purchase intention has been hypothesized (H2) as the purchase intention of Slow Food 

supporters will be predicted by local food consumption value in terms of taste/quality, 

health/price, emotional, prestige, interaction, and epistemic value. To strengthen the purchase 

intention reliability, purchase intention items were added from the study of Coyle & Thorson 

(2001).  

 

H2: Local food consumption value will have an impact on the purchase intention of 

Slow Food supporters. 

 

The research hypotheses were developed through using Choe & Kim (2019) scale. The scale 

was first suggested 7 factors with initial 71 items. After reliability and validity, the scale is 

shaped with 6 dimensions covering 36 items were used in data analysis stage from TLFCV 

theory. According to the scale, there will be developed 2 main hypotheses and 6 sub-

hypotheses for each hypothesis to understand the relationship between Slow Food supporters’ 

local food consumption value and satisfaction and purchase intention in Knoxville.  

 

 
 

Figure. 1. Conceptual framework of the local food consumption value. 
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To understand the impact of the local food consumption on Slow Food supporters’ 

satisfaction and purchase intention on local food through using local food consumption value 

scale, cross-sectional survey method was utilized. In general, survey research aims to provide 

or reach an accurate information from the target population. Knoxville, the southeastern city 

in the US, was selected as the target population. In this study, to have an understanding about 

local food consumption value of the Slow Food supporters in Knoxville, one-time face-to-face 

survey method was initially planned. The researcher attended the Slow Food fundraising 

event to conduct the paper questionnaire to the participants. Because of the low participation 

on the event, there were reached out only to 55 respondents, and it was generally expected to 

have seventy to hundred participants with reference to the past events. One week later, the 

researcher attended in one of the culinary events in Knoxville and reached out 36 more 

respondents who are also supporting Slow Food movement. Because of the pandemic, the 

data collection could not be continued face to face and with the collaboration of Slow Food 

Tennessee Valley, the questionnaire was sent out to the network’s newsletter subscribers. 

With this, additional 12 surveys have been collected through email. Total sample size reached 

out to 102 that was acceptable for starting data analysis by the course guideline. Purposive 

sampling technique was applied in all settings.  The survey was carried out from March 7th to 

April 15th, 2021. A total of 102 questionnaires were collected.  One of the statistical software 

programs was utilized for the data analysis. To identify the effect of the local food 

consumption value on satisfaction and purchase intention, linear regression test was applied. 

To measure the internal consistency of the dimensions, Cronbach’s Alpha reliability score for 

each dimension and overall scale were reported below in findings.   

 

Findings  

 

Demographic Profile of the Respondents 

 

The demographic characteristics of the respondents were summarized in Table 1. Gender 

distribution was not equal, female participants overweighed the male respondents (65.4%). 

About two thirds of the respondents were married (63.5%). Average mean age of the group 

was 44.76 (M=44.76). In terms of annual household income, 44.2% of the participants made 

USD50,000-USD100,000. About half of the respondents had a bachelor’s degree (48.1%). 

Majority of the participants were from Knoxville (84.6%) and has White ethnic background 

(82.7%).   Participants were also asked about their local food shopping behavior and average 

spending on every grocery shopping. The results suggested that average local food spending 

on every grocery shopping is between USD50-USD60. Local food shopping frequency of the 

respondents were every two or three weeks on average. 

 

Table 1. Profiles of the respondents (n=102) 

 

Category      % Category  % 

Gender Male   34.6 Annual 

Household 

Income 

Below $10k    3.8 

 Female 65.4  $10k-$50k 19.2 

Marital Status Single 30.8  $50k-$100k 44.2 

 Married 63.5  $100k-$150k 23.5 
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 Domestic 

partnership 

3.8  Over $150k 7.8 

 Divorced 1.9 Ethnicity White     82.7 

Education Highschool 

or 

equivalent 

  11.5  Native 

American 

    5.8 

 Bachelor 48.1 20 Asian/Pacific 1.9 

 Master 34.6 53 Black 5.8 

  Other 5.8 11 Other 3.8 

 

Explanatory Factor Analysis (EFA) 

 

Explanatory factor analysis was conducted via applying maximum likelihood rotation method 

to identify the related items at each factor. Some of the factors were removed because of the 

low factor loadings. With the EFA results, rotated factor structure was composed of 21 items 

with a 6-factor solution (see Table 2). The final extracted factors were labelled as; (1) health 

value, (2) epistemic value, (3) interaction value, (4) price value, (5) emotional value, and (6) 

taste/quality value. 

 

Table 2. Explanatory Factor Analysis (EFA) 

 

Scale items (I believe that…)                             Communality Factor loading 

Factor 1: Health value    

Local food is hygienic. .99 .82 

Local food makes me healthy. .64 .68 

Local food is safe. .72 .81 

Local food provides good nutrition. .67 .77 

I have higher social status when eating well-known local 

food. 

.63 .62 

Local food provides a variety of ingredients. .74 .74 

Local food provides good quality ingredients. .68 .73 

Factor 2: Epistemic value    

I am more curious about local food. .79 .71 

Eating local food is a good opportunity for me to learn 

new things. 

.69 .77 

I want to try more diverse local food. .59 .66 

My knowledge of local food culture has increased. .58 .54 
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Factor 3:  Interaction value    

Eating local food gives me a chance to show off my local 

food experiences to others. 

.64 .57 

My friendship or kinship with Slow Food Tennessee 

Valley members has increased while eating local food 

together. 

.70 .75 

Eating local food helps me interact with the people I meet 

in Slow Food event. 

.99 .90 

Factor 4: Price value    

Local food is reasonably priced. .70 .78 

Local food offers value for money. .99 .80 

Eating local food has a good economic value. .49 .52 

Factor 5: Emotional value    

Eating local food changes my mood positively. .52 .86 

Eating local food fascinates me. .99 .67 

Factor 6: Taste/quality value    

Local food provides appealing flavors. .87 .83 

Local food is tasty. .62 .59 

 

Reliability of the Scale 

 

Internal consistency of the items for each of the 6 dimensions was checked separately. Thus, 

the Cronbach’s alpha values changes between the range of .71-.83 in all the dimensions. The 

reliability test for the outcome variables was also conducted. The results suggested that 

satisfaction construct has a Cronbach’s alpha value of .71. However, purchase intention 

consistency had become higher after removing one item from the scale (α= .81).  

 

Assumption Checks for Multiple Linear Regression 
Before starting the multiple linear regression analysis, there are 8 steps of assumptions that 

need to be met for the sake of accurate analysis and results. The first two assumptions are 

namely, (1) dependent variables should be on a continuous level, and (2) to conduct multiple 

linear regression, it needs to be more than one independent variable. They need to be checked 

before the analysis section. The other 6 assumptions are done while doing the analysis. There 

needs to be a linear relationship between the dependent variable and independent variables. 

The researcher checked this assumption via drawing the scatterplot chart that shows the 

distribution of the cases and relationship with the dependent and independent variables. The 

plots show a linear relationship for both dependent variables. Through the test of normality, 

the results of Shapiro-Wilk and Kolmogorov-Smirnov showed that both p values were greater 

than .05, so there is no evidence of any significant deviation from normality for the residuals. 

That represents a normal distribution. Through looking at the tolerance values and variance 

inflation factor (VIF) of the independent variables, data does not show any threat for 
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multicollinearity. The tolerance values should be greater than 0.2 and VIF should not exceed 

10. According to the coefficients table, the variables do not have any threat to 

multicollinearity.  

 

Test of Significance 
A multiple linear regression test was run to predict satisfaction and purchase intention of Slow 

Food supporters through local food consumption value factors. As shown in Table 3, overall 

effect of local food consumption value accounted for around 51.2% of the variance in 

satisfaction level of the Slow Food supporters. While not all the factors affecting the 

satisfaction significantly, health value and taste/quality value have a significant effect on the 

satisfaction. For every additional increase in health value, the average satisfaction level 

increases by .120. When taste/quality value increases, satisfaction level also increases by .470.   

 

Table 3. Summary of Multiple Linear Regression Analyses for Local Food Consumption 

Value Predicting Satisfaction (N = 102) 

 

Variable  B 95% CI β t p 

Health value .120 .03, .21 .32 2.65 .011 

Epistemic value .080 -.12, .28  .10 .81 .423 

Interaction value -.013 -.21, .18 -.02 -.14 .892 

Price value .078 -.13, .28 .01 .76 .448 

Emotional value .187 -.10, .47 .15 1.31 .196 

Taste/quality value  .470 .12, .82 .35 2.74 .009 

R
2
 .515, 95% CI [-.1.66, 5.18] 

F 7.96 (p < .001) 

 

Table 4 summarizes the results for the purchase intention outcome variable predicted by local 

food consumption value. 6 factors accounted for around 62.6% of the variance in purchase 

intention score. Emotional value and taste/quality value have significant effect on the local 

food purchase intention of Slow Food supporters in Knoxville. For each additional increase in 

emotional and taste/quality values, the average purchase intention score increased to .554 and 

.601, respectively. 

 

Table 4. Summary of Multiple Linear Regression Analyses for Local Food Consumption 

Value Predicting Purchase Intention (N = 102) 

 

Variable  B 95% CI β t p 

Health value .052 -.06, .16 .01 .92 .362 

Epistemic value .218 -.03, .47  .20 1.77 .083 

Interaction value .243 -.02, .49 .22 1.1 .052 

Price value -.020 -.27, .23 -.02 -.16 .874 

Emotional value .554 .20, .91 .32 3.14 .003 

Taste/quality value  .601 .17, 1.03 .32 2.82 .007 

R
2
 .626, 95% CI [.30, 8.80] 

F 12.56 (p < .001) 

 

Discussion and Conclusion 

 

To sum up, result suggested that in general local food consumption value has a significant 

effect on satisfaction and purchase intention of the Slow Food supporters in Knoxville. These 
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research findings are parallel with Kim and Eves (2012) research findings. Kim and Eves 

(2012) suggested that local food experience is not only an opportunity to meet and 

communicate with others, but also plays a crucial role in ego-enhancement and self-

satisfaction. Besides, the research findings of Yoo et al., (2000) is the same with this research 

findings. Yoo et al., (2000) define purchase intention as a consumer's propensity to repeatedly 

purchase a brand or product in the future and to resist switching to competing brands. 

Globalization of consumption has harmed the use of locally produced goods, but non-profit 

and government organizations continue to encourage people to consume locally. For some 

nations, local products are perceived as being inexpensive and of poor quality (e.g. India). 

 

However, among conscientious individuals, there is a prevalent trend of consuming locally 

produced food. Local foods may be healthier, more sustainable, and seasonal. Overall, future 

research aims should also need to balance the study regions. As the movement initially started 

in Italy, for most of the researchers, Slow Food movement seems more like European trend as 

if the other parts of the world do not have the areas of study within this specific topic. That 

should also need to be navigated. As mentioned earlier, it is the time to discover the 

untouched research edges within Slow Food movement like the local food consumption habits 

of the movement followers. Thus, slow movement trends will be followed by many others 

who are interested in giving time to each and everything in the destination. Research around 

the term “slowness” will be highly studied by many researchers and authors from different 

fields including education, travel, tourism, retail, hospitality, and food. To conclude, 

especially during these pandemic circumstances, local businesses and production should be 

supported both for the benefit of small business owners in Knoxville. There is a limitation in 

this research. As the sample size was small to determine the accurate effect of the local food 

consumption value, this study could be expanded and continued to collect more data and rerun 

the analysis to generalize the findings into different areas in the U.S. 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de turizm eğitiminin incelenmesi ve pandemi sonrası turizm 

bölümlerinin tercih edilmesinin güncel bilgilerle birlikte durum değerlendirilmesi 

yapılmasıdır. Turizm, diğer salgın hastalıklardan ve krizlerden farklı olarak tüm dünyayı 

etkisi altına alan Covid-19  pandemisinden  %100’e yakın etkilenen sektörler arasındadır. Bu 

durum turizm çalışanları arasında gelecek endişesi oluşmasına yol açmıştır. Sektöre henüz 

tam anlamıyla girmemiş, teorik eğitim veya staj aşamasındaki, geleceğin turizmcileri olan 

gençlerin, pandemi sonrası sektöre bakış açısı araştırmanın en önemli parçasıdır. Yöntem 

olarak, bu konuda pandemi öncesi yayınlanan makaleler ile pandemi sonrası yapılan 

araştırmalar göz önüne alınıp yayınlanan makaleler karşılaştırılmak suretiyle literatür taraması 

yapılmıştır. Elde edilen bilgilere Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) internet sitesinde yer alan 

2019 ile 2021 arasında devlet ve özel üniversitelerinde turizm bölümlerinin sayıları, açılan 

kontenjanlar ve kesin kayıt sayıları incelenip eklenmiştir. Aynı yıllar arasında Kültür ve 

Turizm Bakanlığının resmi internet sitesindeki güncel veriler alınmıştır. 

Anahtar kelimeler: turizm eğitimi, pandemi sonrası turizm, mesleki eğitim, Reşit Saffet 

Atabinen, turizm eğitiminin gelişimi 

 

 

Tourism Education in Turkey And Research On Effect Of The 

Covid-19 Pandemic on Tourism Education 

 

 

Abstract  

The aim of this research is to examine tourism education in Turkey and to evaluate 

preferences tourism education with updated survey informations after pandemic. Apart all of 

the crisis and epidemic, Covid-19 pandemic is global and among all the sectors tourism is the 

one which effected nearly %100. This situation has led to the emergence of future anxiety 

among tourism workers. The perspective of the students who are not fully involved in the 

sector yet, who are at the stage of theoretical education or internship, and the tourism 

professionals of the future, to the sector after the pandemic is the most important part of the 

research.As method, has been compared researches and articles about tourism education and 

preference tourism section at universities before pandemic with after pandemic. The data has 

been researched quantity of tourism section at universities, and certain registration of quota 

from Council of Higher Education (YÖK)’s web site between 2019-2021. Also has been 

added updated information from Ministry of Culture and Tourism web site between the same 

term.  

Keywords: tourism education, tourism after pandemic, vocational education, Resit Saffet 

Atabinen, progress of tourism education 
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Giriş 

 

Savaşlar, salgın hastalıklar, doğal afetler, terör saldırıları, siyasi problemler gibi krizlerden en 

çok etkilenen sektörlerin başında gelmekle birlikte, turizm sektörünün ülke ekonomisine 

katkısı oldukça büyüktür. Döviz girdisi ile cari açık dengesini sağlar, emek yoğun bir sektör 

olduğundan istihdam yaratması açısından da etkilidir. Gelen turistlerin sadece otelde 

kalmadıkları düşünülürse otel dışında aldıkları mal ve hizmetler milli gelire de katkı 

oluşturmaktadır. Aynı zamanda turistlerin ekonomik açıdan yararları olduğu gibi kültürel ve 

sosyal gelişime de etkisi vardır. Örnek olarak yabancı dil öğrenmenin gerekliliği konusunda 

bilinç algısı oluşturur. Bir şeyler sattıkları, tanıştıkları, iletişim kurdukları turistlerin geldiği 

farklı ülkeleri görme merakı  vizyonlarına olumlu yansıdığı gibi kimi bölgelerde yerel halkın, 

yabancılara karşı oluşturduğu ön yargıların da yıkılmasına yardımcı olur. Özellikle de 

gençlerin gelecekleri için farklı  arayışlara girmesi, hedefler koyması ve bu yolda kendilerini 

geliştirme çabaları, arz-talep dengesiyle yeni iş kollarının doğması turizmin sağladığı 

yararlardan bazılarıdır.  

 

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler  Birliği’nin (AKTOB) yapmış olduğu ve  Aktob 

Araştırma Birimi Yayınları / 2014  yayınında, turizmin diğer sektörlerden ürün ve hizmet 

alarak en fazla uyaran sektörler arasında olduğu belirtilmiştir. Sektör, başta yiyecek-içecek, 

ulaşım, haberleşme olmak üzere toplamda 54 sektörden girdi sağlamaktadır. (Aktob, 2014)  

 

Ülke ekonomisinde büyük önem taşıyan turizm sektöründe eğitim konusunda Türkiye’de 

neler  yapıldığı, nelerin daha iyi yapılabileceği incelenip eksiklerin giderilmeye çalışılması 

gerekmektedir. Her krizden etkilenen sektörde, Covid-19 pandemisi sonrası turizm 

öğrencilerinin düşünceleri bir bakıma sektörün de geleceğini oluşturmaktadır. Bu nedenle 

turizm eğitimi konusuna hassasiyetle yaklaşılmalıdır.  

 

Literatür   

 

Türk Dil Kurumu’na göre turizm “dinlenme, eğlenme, görme, tanıma vb. amaçla yapılan gezi 

ve  turist çekmek için yapılan çalışmaların, alınan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin tümü 

“ şeklinde tanımlanmadır, kökü Fransızca’dır. (TDK) 

 

Eğitim ise  yine Türk Dil Kurumu’na göre “çocukların ve gençlerin toplum hayatında yer 

almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine 

okul içinde veya dışında, direkt veya bağlantılı olarak yardım etme, terbiye” olarak 

tanımlanmış.(TDK) Ancak eğitimin sadece çocuklar ve gençlere yönelik olmadığı, her birey 

için beşikten mezara kadar devam eden bir süreç olduğunu düşünürsek bu şekilde ifade eksik 

kalacaktır. Daha kapsamlı olarak  Vikipedia tanımını kullanmak yerinde olacaktır. Vikipedia 

eğitimi: “Bireylerin toplum yaşantısı içerisinde gerekli standartları, inançları ve yaşama 

koşullarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. Bireyin yaşamını devam ettirdiği 

toplum içinde yetenek, yaşam tarzı ve diğer davranış şekillerini öğrenip  geliştirdiği, 

politik, sosyal, kültürel ve bireysel boyutları aynı anda içinde bulunduran süreçlerin tümüdür. 

Yaşanılan çevrenin, özellikle okulun etkisi altında sosyal yeterlilik ve en uygun bireysel 

gelişmeyi sağlayan sosyal bir süreç “ olarak tanımlar.(Vikipedia) 

    

Mesleki eğitim; toplumsal hayatın her alanda ihtiyaç duyulan mesleklerde kalifiye teknik 

elemanlar yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin verildiği eğitimdir. (Focus Eğitim 

Merkezi)  Turizm mesleki  eğitimi ise; turizm alanında uzmanlığı olan ya da olmayan 

bireylerin, sektöre hazırlanması, sektörün beklentilerine cevap verecek genel bilgi ve beceri 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Politik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BClt%C3%BCr
https://tr.wikipedia.org/wiki/Birey
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ile donatılarak turizm sektörüne  kazandırılmasıdır. Bununla birlikte mesleğe yönelik teorik  

ve  pratik  öğrenimden  meslek  ahlakına ve mesleğin temel prensiplerine kadar uzanan çeşitli 

disiplinlerin verildiği eğitimdir. (Olcay, 2008) 

 

Dünya Turizm Teşkilatı tarafından farklı ülkelerde yapılan “Otelcilik Endüstrisinin Temel 

Sorunları” konulu anket araştırmasına göre, turizm sektöründe temel sorunun 1. derecede 

“Mesleki Eğitim” olduğu ortaya konulmuştur. (Olcay, 2008) 

Turizm eğitiminde çalışanların farklı aşamalarda pratik bilgi ve becerilerle donatılması 

gerekmektedir. Sektörün dinamik yapısından dolayı verilecek eğitimin de dinamik yapıda 

olması sağlanmalıdır. Turizmin temel gerekliliklerinden biri insan gücüdür. Turizm eğitimi 

alarak mezun olan kişilerin rekabetin sürekli arttığı sektörde yer edinmesi etkin, kaliteli, 

uygulama dersleriyle desteklenmiş eğitim ve öğretimle sağlanabilir. (Aksu & Bucak, 2012) 

 

Türkiye’de Turizm Eğitiminin Tarihçesi 

 

Türkiye’de turizm eğitimi 1923’te Reşit Saffet Atabinen ile başlamıştır. Bu konuda Altıntaş 

ve Şahin’in 2007 yılında yaptığı çalışma hem Reşit Saffet Atabinen hakkında hem de turizme 

olan katkıları konusunda oldukça güzel bilgiler içermektedir. Altıntaş ve Şahin’in 

çalışmasında da yer aldığı gibi Reşit Saffet Atabinen Türkiye’nin en iyi ve en doğru şekilde 

tanıtılması konusunda çalışmalar yapmıştır. Cumhuriyet’in ilanından hemen  sonra 6 Kasım 

1923’te, Atatürk’ün de teşvikleriyle “Türk Seyyahin Cemiyeti”ni kurmuş, turizmin gelişmesi 

konusunda  fikirler  önermiş ve uygulamaya koymuştur. Bu cemiyet  1926 yılında Türkiye 

Turing Kulübu, 1930 yılında Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu olarak değişmiş ve hala 

varlığını sürdürmektedir. (Altıntaş & Kurnaz Şahin, 2007)  

 

Türkiye'de tanıtım afişleri, şehir rehberleri, müze tanıtımları, karayolları haritası basımı ilk 

defa Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından sağlanmış, yabancı dil kursları, 

tercüman rehber sınavları bu kurum tarafından yapılmıştır. Turizmle ilgili ilk konferans ve 

kongreler, turizm incelemeleri ile ilgili yazılar ve yayınlar ilk olarak yine bu kurum tarafından 

düzenlenmiş. (Turing)  

 

Sonraki yıllarda ise, ki 1950’li yıllara denk gelmektedir, Batılı ülkelerle yapılan işbirlikleri 

sonrasında, Türkiye’de turizm sektörüne yönelik ilk yatırımlar başlamıştır. Sektöre yönelik ilk 

teşvikler verilmiş ve Turizm Bankası gibi kurumlar bu dönemde kurulmuştur. Bu dönemin 

önemli çalışmalarından biri, Hilton Otel zincirinin Amerika Birleşik Devletleri dışında ilk 

otelinin 1954 yılında İstanbul’da faaliyete geçmesidir. (Kozak & Kozak, 2019) 

 

Mesleki turizm eğitimi ise ilk defa 1953 yılında, Ankara ve İzmir Ticaret Liseleri’nde, Milli 

Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın işbirliğiyle “Garsonluk, Aşçılık ve 

Komilik” kurslarının açılması, bazı turizm derneklerinin  rehberlik kursları düzenlemeleri ile 

başlamıştır. Sonraki 50 yıllık dönem içinde farklı eğitimler ve aşamalar şeklinde gelişme 

göstermiştir. (Olcay, 2008) 

 

Yeni kurulan otel işletmelerinin iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere bazı girişimler ilk kez bu 

yıllarda ortaya çıkmıştır. Otel işletmeciliği yapan ailelerin çocuklarını altı aylık sürelerle 

mesleki eğitim için İsviçre’ye, lisansüstü çalışmalar yapmak için Fransa’ya öğrenci olarak 

gönderilmesi bu girişimler arasında yer almaktadır.  Prof. Dr. Hasan Olalı da bu dönemde 

Fransa’ya lisansüstü turizm çalışmaları yapmak üzere gönderilenler arasındadır. Eğitimini 

tamamladıktan sonra ülkeye döner ve daha önce görev aldığı turizm derslerine girmeye 

devam eder. 1961 yılında İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde  “Türkiye’nin 
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Ekonomik Kalkınmasında Turizmin Rolü” adlı tezi ile doktor unvanına hak kazanır. Aynı 

kurumda 1963 yılında doçent, 1969 yılında ise profesör olur. 1968 yılında Ege Üniversitesi 

bünyesinde, Türkiye’de turizm sektörüne üniversite düzeyinde eleman yetiştirmeyi amaçlayan 

ilk bölüm olarak Turizm İşletmeciliği Bölümü’nün açılmasına öncülük eder. Ege Üniversitesi 

bünyesinde 1972 yılında Turizm İşletmeciliği alanında yüksek lisans ve doktora çalışmalarını 

başlatır. (Kozak & Kozak, 2019) 

 

Yöntem    

 

Yöntem olarak pandemi öncesi ve sonrası yayınlanan makaleler karşılaştırılmıştır. Öncelikle 

temel terimlerin üzerinde durulmuş, turizmin gelişmesi konusunda en önemli unsurun eğitim 

olduğu göz önünde bulundurularak Türkiye’de turizm eğitimi konusunda genel çalışma 

yapılmıştır. Sektörde yeni olan öğrencilerin bölümü seçmesi, pandemi öncesi ve sonrası 

sektörle ilgili düşünceleri turizmin geleceğini oluşturduğundan daha çok eğitim üzerinde 

durulmuştur. Resmi internet siteleri verilerinden de yararlanılmıştır. Yüksek Öğrenim Kurulu 

(YÖK)’ün internet sitesinde 2019 ve 2021 yıllarında, üniversitelerde turizmle ilgili bölüm 

sayısı kontrol edilmiş ve sayıları karşılaştırılmıştır. Elde edilen bölümlerin üniversitelerde 

açılan  kontenjanlar  ve  yerleşen öğrenci sayıları  2019 ile 2021 yılları arasında 

değerlendirilmiştir.  Ulaşılan veriler  pandemi öncesi ve sonrası karşılaştırılmış, öğrenciler 

üzerindeki etkileri, sektörle ilgili ileriye yönelik düşünceleri araştırılmaya çalışılmıştır. 

 

Bulgular ve Tartışma  

 

2019 ve 2021 yıllarında üniversitelerdeki turizm bölümlerinin sayıları karşılaştırıldığında  

pandemi öncesi ve sonrası açılan bölümler arasında büyük bir fark gözlemlenmemiştir. 

Aşçılık ve Gastronomi- Mutfak Sanatları  bölümlerinde artış olmuştur. Bunun direkt pandemi 

ile bağlantısı olmadığı düşünülmektedir. Ancak dolaylı olarak bakıldığında pandemi sebebiyle 

evde geçirdiğimiz sürenin fazla olması bireysel ve aile yemek kültürümüze de yansımıştır. 

Hemen herkesin bir şeyler pişirmeyi deneyimlediği bu dönemde daha önce sadece temel 

ihtiyaç olarak görülen yeme-içme bir nevi sanata, hobiye dönüştüğü deneyimlenmiştir. 

Seyahat özgürlüğümüzün kısıtlanmasıyla  farklı ülkelerin lezzetlerini evlerde yapmayı 

denedik. Gastronomi üzerine yapılan televizyon programlarının da bu konuda etkisi 

yadsınamaz.  Bu etkenlerin  gastronomiye olan ilgiyi artırdığı, gençlerin bu bölümlere 

yönlenmesini sağladığı düşünülmektedir. Aykut Şimşek ve Demet Güner’in yaptığı 

“MasterChef Türkiye TV Yemek Programının Yemek Alışkanlıklarına ve Mutfağa İlgi 

Düzeyine Etkisi” başlıklı araştırma da konuyu desteklemektedir. (Şimşek & Güner, 2021) 

 

Tablo 1. 2019 ve 2021 yıllarında üniversitelerdeki turizm bölümleri sayılarının 

karşılaştırması 
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Kaynak : https://yokatlas.yok.gov.tr  internet sitesinden yazar tarafından derlenmiştir. 

 

 

Tablo 2. Üniversitelerde turizm bölümlerinde açılan kontenjan sayıları ve kesin kayıt 

sonuçları 

BÖLÜM  

2019 

KONT. 

KESİN 

KAYIT  

2021 

KONT. 

KESİN 

KAYIT 

AŞÇILIK  7125 6915  8406 7700 

KÜLTÜREL MİRAS  842 621  771 745 

SAĞLIK TURİZMİ 

İŞLETMECİLİĞİ  
175 165  341 212 

TURİST REHBERLİĞİ  244 242  358 244 

TURİZM ANİMASYONU 340 312  262 204 

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 67 67  261 110 

TURİZM OTEL 

İŞLETMECİLİĞİ  
7301 6854  7624 6311 

GASTRONOMİ- MUTFAK 

SANATLARI (L) 
3560 3512  6285 5088 

TURİZM İŞLETME (L) 1613 1410  2010 892 

TURİZM REHBERLİĞİ (L) 1461 1453  1631 1595 

MÜZECİLİK (L) 41 41  41 8 

OTEL İŞLETMECİLİĞİ (L) 22 22  20 11 

TURİZM OTEL 

İŞLETMECİĞİ (L) 
26 22  31 1 

https://yokatlas.yok.gov.tr/
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SEYAHAT İŞLETME VE 

TURİZM REHBERLİĞİ (L) 

124 124  114 61 

      Kaynak; www.basarisiralamalari.com internet sitesinden yazar tarafından derlenmiştir. 

Lisans bölümler “L” harfi ile ayrılmıştır. 

 

 

YÖK’ün bilgilerine dayanarak turizm bölümlerinin 2019-2021 yılları arasında açılan 

kontenjanları ve kesin kayıt sonuçları karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlarda belirtilen 

yıllar arasından büyük bir değişiklik bulunmamaktadır. Aşçılık ve Gastronomi-Mutfak 

Sanatları bölümlerinin üniversitelerdeki artışına doğru orantılı olarak kesin kayıt yaptıranlarda 

da artış gözlenmiştir. En çok kontenjanın Aşçılık- Ön Lisans için açıldığı, açılan tüm 

kontenjanın %90’dan fazlasına kesin kayıt yapıldığı görülmektedir. Pandemi sonrası 

sektörden beklentisi düşen, endişeye kapılan  öğrenciler de gözlemlenmiştir. Ancak pandemi 

öncesinde yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığında büyük bir fark görülmemiştir. Kamil Unur 

& Hasan Köşker 2015 yılında “Türkiye’de Turizm Eğitimi ve Turizm Eğitimi Alan 

Öğrencilerin Turizme Bakış Açılarına Yönelik Araştırmaların İncelenmesi” başlıklı çalışma 

bunu destekler niteliktedir. (Unur & Köşker, 2015) 

 

Tablo 3. 2010-2014 yılları arasında  Turizm Eğitimi alan öğrencilerle ilgili çalışmalar 

 

 

Türkay 

ve 

Eryılmaz 

(2010) 

Sektördeki kariyer hareketliliğinin inişli çıkışlı ve oldukça 

yoğundur. Bu durumun kariyer değerlerini etkilediği, 

kariyerin kişinin sahip olduğu tecrübe, sektörel donanımın da 

etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

 

 

Baltacı 

ve diğ., 

(2012) 

-Bu çalışma önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitimi alan 

toplam 446 öğrenci ve üç farklı üniversitede yapılmıştır. 

 -Öğrencilerin %25’i okudukleri bölümleri bilinç ve kendi 

istekleriyle seçtikleri, 

- bilinçli tercih edenlerin sektörel tedirginliğinin daha az, 

memnuniyetlerinin daha yüksek olduğu ve kariyerlerinden 

endişe etmedikleri,   

-Gelecek kaygısı 27 yaş ve üstü olan öğrencilerde daha az, 

memnuniyetlerinin daha fazla olduğu,  

-kız öğrencilerin de kaygısının erkek öğrencilere göre daha 

az olduğu, erkek öğrencilerde ise yüksek olduğu, 

-1.ve 2.sınıf öğrenci ile 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin cevapları 

karşılaştırıldığında 3. ve 4. öğrencilerinin daha yüksek 

olduğu görülmüştür. 

 

 

Kozak 

ve 

Dalkıran 

(2013) 

 Bu çalışma mezun öğrenciler üzerinde yapılmış 2901 kişi ile 

anket yapılmış. 

- Kariyer planlaması yaparken toplumda süregelen cinsiyet 

temelli mesleklere yönelip daha çok sektör dışında çalışma 

eğimleri olduğu, 

- turizmin dinamik yapısı yerine daha güvende hissettiren, 

sürekilili sağlayabilecekleri mesleklerde kariyer hedeflendiği,  

-Kadın öğrencilerin kariyer planlamasına daha fazla ilgi 

gösterdikleri, 

- Kariyer planlamasına kadın öğrencilerin daha çok önem 

verdiği, tüm öğrenciler değerlendirildiğinde kariyer 

http://www.basarisiralamalari.com/
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planmasına önem verenlerin yüksek lisans yapma 

planlamasının daha fazla ortaya konulmuştur. 

 

 

Solmaz 

ve 

Erdoğan 

(2013) 

Turizm sektörüne olan bağlılık konusunun ön lisans ve lisans 

öğrencileri yönünden araştırıldığı çalışmada; 

- öğrencilerin eğitime başlarken sektörde çalışma 

eğilimlerinin yüksek olmasına rağmen mezun olduktan sonra 

oranın düştüğü,  

- bir çok öğrencinin eğitimleri sonrası farklı özel sektörlerde 

çalışmayı planladıkları, 

- Bazı öğrencilerde sektörde çalışarak kariyer yapmayı 

planlamalarına rağmen çevrelerine sektörü önermeyecekleri,  

- Truzim sektöründe kalma eğilimleri  ön lisans 

öğrencilerinde düşük , lisans öğrencilerinde daha yüksek 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Kurnaz, 

Kurnaz 

ve Kılıç 

(2013) 

Aşçılık bölümünde ön lisans eğitim alanlar öğrenciler 

üzerindeki araştırmalarında,  

-Aşçılık mesleğinin tercih edilmesinde erkek öğrencilerin kız 

öğrencilere oranla aşçılık mesleğine daha olumlu baktıkları 

görülmüştür, 

 -Öğrencilerin %49,2’si mesleğin kendilerine uygun 

olmadığını ifade ederken %55,6 gibi büyük bir oran aşçılık 

yapmayı planmadıklarını belirtmişlerdir. 

 

 

Yıldız 

(2013) 

 Turizm sektöründe çalışma eğilimleri üzerine 492 lisans 

öğrencisi ile yapılan araştırmada; 

 - Okudukları turizm bölümlerini isteyerek seçen öğrencilerin 

gelecek kaygılarının daha az olduğu,  

- Daha önce yapılan araştırmalara göre sektörde çalışmak 

isteyen öğrenci oranının daha yüksek olduğu, 

- Konaklama ve seyahat acentasında çalışmayı planayan 

öğrencilerin gelecek kaygısının, turizm sektöründe çalışmak 

istemeyenlere göre gelecek daha az olduğu,  

-Staj yapan öğrencilerin sektöre karşı tutumlarının 

yapmayanlara göre daha olumsuz olduğu ortaya konulmuştur 

 

 

Güzel ve 

diğ., 

(2014) 

Lisans eğitimini Mersin, Çanakkale ve Kıbrıs’ta alan 3. ve 4. 

sınıf öğrencileri üzerinde yapılan araştırmada, 

 - Kariyer algılarının üniversite ve şehre göre farklılık 

gösterdiği, 

-Öğrencilerde kariyer algılamalarının yüksek olmasında yurt 

dışında çalışma ve yeni insanlarla tanışma imkanlarının etkili 

olduğu, düşük kariyer algılamalarının etkeni olarak emek-

yoğun ve dinamik bir sektör olması sebebiyle özel zaman 

bırakmaması ve ekonomik olarak da yeterli görülmediği, 

turizmin diğer işlere göre saygınlığının az olduğu, cinsiyet 

ayrımının olması bulguları elde edilmiştir. 

Kaynak; Kamil Unur- Hasan Köşker’in çalışmasından alınmıştır. 

 

Son 10 yılda konuyla ilgili yapılan araştırmaların karşılaştırması yapılırken, daha güncel 

olması açısından 2010 yılı ve sonrası değerlendirmeler dikkate alınmıştır. Buna göre pandemi 

öncesi ve sonrasında öğrencilerin bakış açısında büyük bir değişiklik bulunmamaktadır. 

Pandemi sonrası yapılan dört araştırmanın sonuçları da önceki bulgulara yaklaşıktır. 

Pandeminin etkisiyle sektöre bakışı değişen öğrenci sayısı çok azdır.  Bu da sektörün geleceği 

açısından büyük önem taşımaktadır. 
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Pandemi Sonrası Yapılan Araştırmalar 

 

İznik Meslek Yüksekokulu’nda Öğrenim Gören Turist Rehberliği Öğrencilerinin Covid 19 

Sonrasında Mesleğe ve Turizme Bakış Açıları  (Köksalanlar & Çözeli, 2022) 

Şubat 2021 yılında A.Köksalanlar ve F. Çözeli tarafından yapılan araştırmada öğrencilerin 

turizmin geleceğine bakış açılarının olumsuz olduğu sonucuna varılmış. Araştırmada anket, 

mülakat ve literatür taraması yöntemleri kullanılmış. 88 kişi ile anket, 10 kişi ile mülakat 

yapılmış.  Veri toplama tarihi Temmuz 2020 olarak belirtilmiş. Tarihe bakıldığında tüm 

dünyanın Covid-19 ile tanışmasının üzerinden çok zaman geçmediği görülüyor. Uzun süre 

evlerimizde kaldığımız, sokağa çıkma yasakları, virüs kapma tedirginliği, kiminin yakınlarını 

kaybetmesi, bilgi kirliği gibi bir çok etkeni yaşadıktan sonra “yeni normalleşme” adı altında 

hayatlarımıza dönmeye çalıştığımız, neyi nasıl yapacağımızı pek bilmediğimiz, %100’e yakın 

oranda durmuş sektörde neler yaşanacağının, ne sonuçlar olacağının henüz bilinmediği, 

belirsizliğin verdiği tedirginlik ve karamsarlığın hakim olduğu bir dönemdir.  

 

Covid 19 Pandemisi Sürecinde Turizm Eğitimi Alan Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri 

ve Turizm Sektörüne Yönelik Algıları Üzerine Bir Araştırma: Hatay Örneği 

(İflazoğlu, Can, Nur, & Nisani, 2021) 

Eylül- 2021 yılında yayınlanan, N.İflazoğlu, İ.Can, M.Nur, E.Nisani tarafından yapılan 

araştırmaya göre pandemi sonrası turizm sektörünün güvenilir bir seçim olmadığını düşünen 

%44,7’lik orana karşılık %55,3’lük bir kısım oldukça umutlu. 453 kişi ile anket yapılarak 

gerçekleştirilen çalışmada  anketler Mayıs 2021’de yapılmış. Henüz sezonun başlamadığı ve 

dolayısıyla tatil akışının henüz gerçekleşmediği, sezonun nasıl geçeceğinin bilinmediği 

dönemdir. 2021 yılı yaz dönemini turizm canlılığının, 2019 yılına yakın olduğu görüldüğünde 

umutsuz olan oranın azalacağı öngörülebilir. Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın resmi sitesinden 

alınan bilgiye göre 2019 yılında ülkemize gelen ziyaretçi toplam 51.747.199 iken 2020 

yılında 15.971.201 kişi, 2021 yılında ise 30.038.961 kişidir. (KTB) 

  

Kariyer Algısı ve Sektörde Kalma Niyeti İlişkisinde Covid-19 Korkusunun Düzenleyici Rolü 

(Güneş & Şen, 2022) 

Ocak 2022 yılında E.Güneş ve N.Şen tarafından yapılan araştırma öğrencilerin sektörde 

kalma isteğinin anlamlı ve olumlu yönde olduğu sonucuna ulaşmıştır. Araştırmada anket 

yöntemi kullanılmış ve 404 öğrenciyle anket yapılmıştır. Katılım sayısının yüksekliği ve 

olumlu sonucun çıkması, önceki çalışmalarda belirttiğim “yakın tarihli araştırmalarda olumlu 

sonuçların çıkmasının yüksek olasılığı” öngörüsünü  desteklemektedir. 

 

Gelecek Kaygısı, Covid-19 Korkusu ve Sektörde Çalışma İsteği İlişkisi: Meslek Yüksekokulu  

Turizm Programı Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma (Sayın, 2022) 

Mart 2022 yılında Kürşad Sayın tarafından yapılan araştırma sonucu sektörde kalma istekleri, 

kaygıya rağmen orta düzeyde pozitif sonuç vermiştir. 193 öğrenciye anket yöntemiyle yapılan 

çalışmada bu sonuç da sektör için yine umut verici bir sonuçtur. Araştırma yine 2021 yılında, 

henüz yaz sezonu yaşanmadan yapılmıştır.  

 

Sonuç ve Öneriler  

 

Pandemi döneminde durma noktasına gelen sektörler arasında da olsa yapılan çalışmada 

turizmin kaldığı yerden devam ettiği görülüyor.  Üniversitelerde mevcut turizm bölümlerinde 

önceki yıllara göre çok düşüş görülmediği gibi Aşçılık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, 

Sağlık Turizmi İşletmeciliği, Turist Rehberliği bölümlerinde %20’nin üstünde artış  

gözlemlenmiştir. Bu bölümlerdeki artışın pandemi ile direkt bağlantılı olmadığı 
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düşünülmektedir. Belirtilen bölümlerde açılan kontenjanlar ve kesin kayıt yaptıran 

öğrencilerin sayılarında da büyük düşüşler olmadığı gibi,  sayısı artan bölümlerde aynı oranla 

kontenjanlar ve kesin kayıt yaptıran öğrenci sayılarında da artış gözlemlenmiştir. Öğrenciler 

arasında pandemi öncesinde ve sonrasında yapılan araştırmaların karşılaştırılmasında ise 

büyük fark oluşmadığı görülmüştür. Elde edilen veriler sektörde uzun zamandır çalışan biri 

olarak çok umut ve gurur verici. Bu aşamadan sonra yapılması gereken pandeminin açtığı 

yaraların sarılmaya çalışılması, çeşitli çalışmalarla belirtilen sektörel sorunların çözüm yoluna 

gidilmesi yönünde olmalıdır. Yeni gelen neslin eğitimine, özellikle uygulama derslerine daha 

fazla önem verilmelidir. 

 

Literatür çalışması yapılırken bu süreçteki araştırma yazısı sayısının oldukça kısıtlı olduğu 

bulgusuna da ulaşılmıştır. Pandeminin turizm eğitimi ve öğrenciler üzerinde olan etkilerinin 

daha geniş kapsamlı araştırılması, turizm eğitimi konusunda neler yapılabileceği, alınan 

hasarların nasıl daha çabuk iyileştirilebileceği konusunda güncel verilerle daha fazla araştırma 

yapılması önerilir. Bu çalışma pandeminin turizm sektörü üzerinde etkilerinin incelendiği tez 

araştırmasının ön hazırlığı niteliğindedir. Çalışma bittiğinde daha net sonuçların ortaya 

çıkması hedeflenmektedir. Araştırmalar yapılırken geleceğin turizmcileri olan öğrencilerin 

eğitimleri-özellikle pratik eğitimleri, beklentileri ön planda tutulmalıdır. Hem öğrencilerin 

hem de ailelerinin sektörle ilgili gelecek kaygılarının en aza indirilmesi için nelerin  

yapılabileceği üzerinde durulmalı, çözüm yolları denenmelidir. Cumhuriyetin kuruluşu 

itibariyle Reşit Saffet Atabinen ile başlayan, Cevat Şakir Kabaağaçlı ( Halikarnas Balıkçısı), 

Hasan Olalı gibi değerli insanlarla devam eden turizm bayrağının daha ileri taşınmasının yolu 

eğitimden geçmektedir. Turizmin geleceğini temsil edecek gençlerimize gerekli eğitim ve 

öğretim verilmelidir. 
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Özet 

Sürdürülebilirlik, kaynakların gelecek nesillere korunarak aktarılmasına olanak sağlamaktadır. 

Bu nedenle hemen her alanda önem arz eden sürdürülebilirlik turizm sektörü için de hayati bir 

görev üstlenmektedir. Sürdürülebilir turizm, kitle turizminin yıkıcılığına karşı doğayı ve 

kaynakları korumayı beraberinde getirmektedir. Kitle turizminin çevreye verdiği geri dönüşü 

olmayan zararlar sürdürülebilir turizm ile minimize edilebilir. Bu durum araştırmacıları 

sürdürülebilir turizm konusunda çeşitli çalışmalar yapmaya yönlendirmiştir. Buradan 

hareketle çalışmanın amacı Türkiye Turizm dizininde taranan turizm dergilerinde 

sürdürülebilir turizm konusunda yapılmış olan çalışmaların bibliyometrik analizini yapmaktır. 

Bu bağlamda Türkiye Turizm dizininde yer alan dergiler taranarak sürdürülebilir turizm 

başlıklı makaleler incelenmiştir. 55 dergiden 31’inde sürdürülebilir turizm konulu çalışmalara 

rastlanmıştır. Dergiler, yayın hayatına başladıkları yıldan günümüze değin incelenmiş olup 

toplamda 132 makaleye ulaşılmıştır. Çalışma verileri nitel araştırma yöntemlerinden biri olan 

içerik analizi ile kategorilere ayrılarak sürdürülebilir turizm ve sürdürülebilirlik başlığı ile 

yapılan makalelere bütüncül bir perspektifle bakmayı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra çalışma, 

sürdürülebilir turizm konusunda Türkiye turizm dizininde taranan dergilerdeki durumu tespit 

edecek olması nedeniyle önem taşımaktadır. Çalışma sonuçları bir bütün olarak 

değerlendirildiğinde Türkiye Turizm Dizininde taranan dergilerde sürdürülebilir turizm 

konulu çalışmalar 1999 yılı itibari ile yapılmaya başlanmıştır. Sürdürülebilir turizm 

konusunda ön plana çıkan üniversiteler; Akdeniz Üniversitesi (n=9) ve Çanakkale On Sekiz 

Mart Üniversitesi (n=9) olmuştur.  ‘Journal of Tourism and Gastronomy Studies’ dergisi (n= 

22) sürdürülebilir turizm konusunda en fazla yayın yapan dergidir. Çalışmalar ortalama 2 

yazarlı ve 15 sayfadır. Sürdürülebilir turizm konusunda yapılan çalışmalar genel olarak 

Türkçedir (n= 103). Çalışmalarda kullanılan yöntem sıklıkla nitel olmakla birlikte (n=97) 

nicel çalışmalar da vardır. Anahtar kelimeler bazında inceleme yapıldığında ortalama 4 

anahtar kelime kullanılmıştır. En sık kullanılan anahtar kelimeler sürdürülebilir turizm, 

kalkınma ve ekoturizmdir. Makaleler gönderilme ve kabul süreçleri bakımından 

incelendiğinde ortalama kabul süreçlerinin 2 ay olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Turizm, Turizm Dizini, Turizm Dergileri, Bibliyometrik 

Analiz. 

 

Bibliometric Analysis of Articles on Sustainable Tourism in 

Journals Indexed in The Turkish Tourism Index 

Abstract  

Sustainability allows resources to be transferred to future generations by protecting them. For 

this reason, sustainability, which is important in almost every field, plays a vital role for the 

tourism sector. Sustainable tourism brings with it the protection of nature and resources 

against the destructiveness of mass tourism. The irreversible damage caused by mass tourism 
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to the environment can be minimized by sustainable tourism. This situation has led 

researchers to conduct various studies on sustainable tourism. From this point of view, the 

aim of the study is to make a bibliometric analysis of the studies on sustainable tourism in 

tourism journals indexed in the Turkey Tourism Index. In this context, the articles titled 

sustainable tourism were examined by indexing the journals in the Turkey Tourism Index. 

Studies on sustainable tourism were found in 31 of 55 magazines. The journals have been 

examined from the year they started their publication life to the present, and a total of 132 

articles have been reached. The study data will be categorized by content analysis, which is 

one of the qualitative research methods, and will provide a holistic perspective on the articles 

made with the title of sustainable tourism and sustainability. In addition, the study is 

important because it will determine the situation in the journals indexed in the Tourism Index 

of Turkey on sustainable tourism. When the results of the study are evaluated as a whole, 

studies on sustainable tourism in the journals indexed in the Tourism Index of Turkey started 

to be carried out as of 1999. The universities that came to the fore in sustainable tourism were 

Akdeniz University (n=9) and Çanakkale Onsekiz Mart University (n=9). The Journal of 

Tourism and Gastronomy Studies (n=22) is the journal with the highest number of 

publications on sustainable tourism. Studies have an average of 2 authors and 15 pages. 

Studies on sustainable tourism are generally in Turkish (n= 103). Although the method used 

in the studies is mostly qualitative (n=97), there are also quantitative studies. When 

examining on the basis of keywords, an average of 4 keywords were used. The most 

frequently used words in keywords are sustainable tourism, development and ecotourism. 

When the articles are examined in terms of submission and acceptance processes, the average 

acceptance period is 2 months. 

Keywords: Sustainable Tourism, Turkey Tourism Index, Tourism Journals, Bibliometric 

Analysis. 

 

Giriş 

Kaynakların sınırlı olması, giderek artan nüfus yoğunluğu, üretim ve tüketim kalıplarında 

meydana gelen değişimler, çevresel bozulmalar ve iklim değişimleri gibi nedenler 

sürdürülebilirlik kavramının ön plana çıkmasını sağlamıştır. Sürdürülebilirlik; dünya üzerinde 

bulunan doğal kaynakların korunarak gelecek nesillere aktarılmasını ifade etmektedir. 

Sürdürülebilirlik, kaynakların bir sonraki nesillere aktarılırken günümüz insanlarının 

ihtiyaçlarını gidermeyi de hedeflemektedir. Hemen hemen her sektörde kullanılagelen 

sürdürülebilirlik kavramının araştırma konusu olduğu alanlardan biri de de turizm sektörüdür.  

Bir destinasyonda turizmin gelişmesi sırasında turistik kaynaklarda, çevrede ya da sosyo-

kültürel unsurlarda birtakım bozulmalar yaşanabilmektedir. Çevresel ve kültürel anlamda 

yaşanan bu bozulmalar turizmin gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Turizmin 

gelişmesi ve kaynakların gelecek nesillere bozulmadan aktarılması için mevcut kaynakların 

korunması önem arz etmektedir. Sürdürülebilir turizm, turistlerin turistik kaynaklara olan 

ihtiyacını karşılayıp bu kaynakların gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla 

gerçekleştirilen turizm felsefesidir (Yenil ve Akyazı, 2019: 1180). Kitle turizmi sonucunda 

oluşan çevresel ve toplumsal bozulmaları en aza indirmeyi hedefleyen sürdürülebilir turizm, 

kaynakların korunmasıyla birlikte bölgenin ekonomik ve sosyal anlamda gelişim 

göstermesine katkı sağlamaktadır. 

İlgili ulusal ve uluslararası literatür incelendiğinde sürdürülebilir turizm konusunda yapılmış 

bibliyometrik çalışmalar vardır. Bu konuda yapılmış bibliyometrik çalışmalar uluslararası 

dergilerde yayınlanan makaleleri ve lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizini içermektedir. 

Yapılan incelemeler sonucunda Türkiye Turizm Dizininde taranan dergilerde sürdürülebilir 
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turizm konusunu bibliyometrik açıdan inceleyen çalışmalara henüz rastlanmamıştır. 

Çalışmanın literatürdeki bu eksikliği doldurarak literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bunun yanı sıra sürdürülebilir turizm konusunda yapılan çalışmaların konu bakımından 

sınıflandırılması bu alanda yapılacak olan yeni çalışmalara da ışık tutacaktır.  

Kavramsal Çerçeve 

Dünya üzerindeki kaynakların insanlar tarafından bilinçsizce kullanılması, doğal çevrenin 

bozulması ve canlıların zarar görmesi gibi birtakım olumsuz etkiler oluşturmaktadır (Pelit vd., 

2015: 41). Yaşanan bu olumsuz etkiler doğal kaynakların korunarak gelecek nesillere 

aktarılmasını gerekli kılmaktadır. Doğal kaynakların korunarak devamının sağlanması 

düşüncesi sürdürülebilirlik kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır (Ballı, 2019: 466). 

Sürdürülebilirlik kavramı ve önemi 1972 yılında Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen 

UNCHE: United Nations Conference on the Human Environment (İnsanın Çevresi) isimli 

konferansta öne sürülmüştür (Alkan, 2015: 6693; Pelit vd., 2015: 41). Sürdürülebilirlik 

kavramı 1987 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından 

yayınlanan Brutland Raporunda "Ortak Geleceğimiz" başlığı altında tanımlanmıştır (Selvi ve 

Şahin, 2012: 23; Yenil ve Akyazı, 2019: 1180). Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’na 

(1987) göre sürdürülebilirlik; bugünkü kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilirken gelecekte var 

olması beklenen kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan kalkınma olarak 

tanımlamıştır.  

İlgili literatürde yapılan tanımlara bakıldığında Gilman’a (1992) göre ise sürdürülebilirlik, 

toplumun, doğal kaynakları tüketmeden kullanımını gerçekleştirmesidir. Ruckelshaus’a 

(1989) göre ise “ekolojinin en geniş sınırları içinde ekonomik büyümenin ve kalkınmanın 

karşılıklı etkileşim ile sağlanacağı ve zaman içinde korunacağı doktrindir.” Ballı’nın (2019) 

yaptığı tanıma göre sürdürülebilirlik, bireylerin dünya üzerinde yaşamaya devam etmesi ve 

doğal çevreye verilen zararın minimum seviyeye indirilmesidir. Bu tanımlardan yola çıkarak 

sürdürülebilirlik kavramını yeryüzünde bulunan doğal kaynakların kullanılırken aynı zamanda 

korunarak gelecek nesillere aktarılması olarak ifade etmek mümkündür. 

Sürdürülebilirlik, son yıllarda birçok konu ile bağlantılı olarak ele alınan bir kavramdır. 

Sürdürülebilirlik kavramı ekonomi, eğitim, sağlık vb. alanlarda son yıllarda çok fazla 

kullanılmaktadır. Sürdürülebilir turizm kavramı, sürdürülebilirlik kavramının turizm 

sektöründe kullanılması ve turizmde kullanılan doğal kaynakların taşıma kapasitesi göz ardı 

edilip çevre üzerinde olumsuz etkilere neden olması sonucunda ortaya çıkmıştır. (Akıncı ve 

Kasalak, 2016: 164). Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), tarafından yapılan 

tanıma göre sürdürülebilir turizm; “mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyal ve çevresel 

etkileri tam olarak hesaba katan; ziyaretçilerin, endüstrinin, çevrenin ve ev sahibi 

toplulukların ihtiyaçlarını karşılayan turizm’’ şeklinde tanımlanmaktadır. Literatür 

incelendiğinde konuyla ilgili yapılmış birçok tanımlamaya rastlanmak mümkündür (Kuhn, 

2007; Yılmaz vd., 2015). Swarbrooke (1999)’nin yaptığı tanıma göre sürdürülebilir turizm, 

bir destinasyonda yer alan turistik kaynakların gelecek nesillerin de kullanmalarını sağlayacak 

şekilde tüketilmesidir. Kuhn’a (2007) göre ise sürdürülebilir turizm, gelecek kuşaktaki 

kişilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kaynakları tehlikeye atmadan insanların turistik 

ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bir anlayıştır. Çelik ve Bahar’a (2014) göre sürdürülebilir 

turizm, kültürel mirasın geleceğe aktarılması için korunarak hem destinasyonda yaşayan yerel 

halkın hem de turistlerin tatmininin sağlanmasıdır. Yılmaz vd.’e (2015) göre ise sürdürülebilir 

turizm, doğal ve kültürel çevreyi oluşturan kaynakları koruyarak ve yerel halkın ihtiyaçlarını 

karşılayarak uzun vadede uygulanan turizm şeklidir. Yapılan tanımlamalar incelendiğinde 

tanımların ortak noktasının, fiziksel ve kültürel kaynakların korunarak geleceğe aktarılma 

düşüncesi olduğunu söylemek mümkündür (Çınarlı ve Ay, 2018: 241). Bu tanımlardan yola 
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çıkarak sürdürülebilir turizm; kitle turizminin yarattığı olumsuz etkileri en aza indirmek ve 

turistlerin ihtiyaçlarını karşılarken kaynakları koruyarak gelecek nesillere aktarılmasını 

sağlamak amacıyla gerçekleştirilen turizm anlayışı olarak tanımlanabilir. 

Sürdürülebilir turizm anlayışının turizmin gelişimini sağlamak dışında birtakım amaçları 

bulunmaktadır. Bu anlayışın temel amaçları arasında kaynakların korunması ve geliştirilerek 

geleceğe aktarılması olduğu söylenebilir (Gündüz, 2016: 106). Turizm faaliyetlerinin daha 

uzun vadede ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için bazı sürdürülebilir turizm 

politikaları uygulanmaktadır. Bu politikalar ışığında sürdürülebilir turizm anlayışının 

amaçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür: 

 Çevresel kaynakların arttırılarak ihtiyaçların karşılanması, 

 Kaynakların korunarak geleceğe aktarımının sağlanması, 

 Turizm olayının mevsimlere yayılarak çeşitlendirmesi, 

 Ekonomik anlamda gelişimin gösterilmesi, 

 Destinasyonda yaşayan yerel halkın sosyal ve ekonomik anlamda kalkınmasını 

sağlaması. 

Bir destinasyonda turizmin gelişebilmesi ve sürdürülebilir kılınması için gerekli planlamaların 

ve stratejilerin belli değişkenlere uygun yapılması gerekmektedir. Her bölgenin çevresel 

unsurları birbirinden farklı olmasından kaynaklı olarak kriterler belirli ilkeler doğrultusunda 

şekillendirilmişlerdir. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Birleşmiş Milletler 

Dünya Turizm Örgütü’ne (UNWTO) göre sürdürülebilir turizm ilkelerini 12 başlık altında 

sınıflandırılmıştır. 

Turizm literatürü incelendiğinde son yıllarda sürdürülebilir turizm alanında ulusal ve 

uluslararası alanyazın baz alındığında turizmin çeşitli disiplinlerle ilişkisini ortaya koymak 

amacıyla çalışmaların (Kozak, 1995; Kozak, 2001; Güçlü-Nergiz, 2014; Temizkan vd., 2015; 

Capone, 2015; Ruhanen ve diğ., 2015; Gomezeli, 2016; Tayfun vd., 2016; Yılmaz, 2017; 

Tayfun vd., 2018; Civelek ve Karadağ, 2020) gerçekleştirildiğini söylemek mümkündür. Aynı 

zamanda çalışmalar genel olarak ele alındığında turizm alanındaki bibliyometrik çalışmalarda 

dergilerin analizi, makalelerin konusu, yazarların atıf sayısı, makalelerin kaç yazardan 

oluştuğu ve makalelerin hangi yöntemle yazıldığı gibi parametreler kullanılmıştır.  (Yeksan 

ve Akbaba, 2019: 223). Turizm ve bibliyometrik çalışmalar ise nispeten yeni olmakla birlikte 

çeşitli alanlarda araştırılmaya başlandığı görülmüştür. Bu çalışmaların uluslararası literatürde 

(Figueroa-Domecq vd., 2017), macera turizmi (Cheng vd., 2018), kriz ve turizm ilişkisi (Jiang 

vd., 2019) gibi konularda gerçekleştirildiği görülürken ulusal literatürde yapılan çalışmaların 

ise turizm ve liderlik (Çelik, 2019), turizm ve girişimcilik (Işık vd., 2019), turizm ve iklim 

değişikliği (Polat vd., 2019), turizm pazarlaması (Bişkin ve Pektaş ,2021), turizm rehberliği 

(Alimanoğlu ve Çolakoğlu, 2021) konularında olduğu tespit edilmiştir. Bu konuların yanı sıra 

alternatif turizm türleriyle ilgili bibliyometrik çalışmalara da rastlanılmıştır. Sünnetçioğlu vd. 

(2017), yaptıkları çalışmada gastronomi tezlerini incelemiş ve analiz etmişlerdir. Olcay vd. 

(2018), tarafından yapılan araştırmada ise helal turizm konusunda yapılmış çalışmaların 

bibliyometrik analizi yapılmış ve 50 adet veriye ulaşılmıştır. Civelek ve Karadağ (2020), 

tarafından gerçekleştirilen çalışmada ise tarım turizmiyle ilgili yapılan çalışmaların 

bibliyometrik analiz yapılmış ve araştırma sonucunda ulusal literatürde tarım turizmi ile ilgili 

yazılan bir kitaba rastlanılmazken uluslararası literatürde birden çok kitap ve kitap bölümüne 

ulaşıldığı belirtilmiştir. Yapılan çalışmalarda en az çalışılan konunun tarım turizmi ve 

gastronomi ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışmanın temel sorununu oluşturan sürdürülebilir turizm konulu bibliyometrik çalışmalar da 

vardır. Güdü-Demirbulat ve Tetik-Dinç (2017), yaptıkları çalışmada 1987-2015 yılları 
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arasında literatürde sürdürülebilir turizm ile ilgili yazılmış lisansüstü tezleri belirli 

parametreler doğrultusunda incelemişlerdir. Çalışma sonucunda yayınlanan tezlerin 41 

tanesinin yüksek lisans 21 tanesinin de doktora tezi olduğu, yayınlanan tezlerden konuyla 

ilgili en çok tezin İstanbul Üniversitesi bünyesinde yazıldığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Erkol-Bayram vd. (2017), çalışmalarında YÖK Akademik sisteminde sürdürülebilir turizm 

anahtar kelimesi ile yer alan makaleleri sayfa sayısı, yazar sayısı, anahtar kelime sayısı, 

yöntem, yayın yılı, dergi gibi değişkenler çerçevesinde analiz etmişlerdir. Örneklem olarak 40 

makale incelenmiş ve yapılan incelemeler doğrultusunda çalışmaların ortalama iki yazarlı, 11-

20 sayfa aralığında, dört anahtar kelime kullanılarak yazılmış ve nitel araştırma yöntemli 

çalışmaların nicel çalışmalara göre daha fazla olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Tokmak vd. (2018), sürdürülebilir turizm konulu makalelerin literatüre katkılarını ortaya 

koymak amacıyla yaptıkları çalışmalarında 2010- 2017 yılları arasında literatürde İngilizce 

olarak uluslararası atıf sayısı en fazla olan dört turizm dergisinde yayınlanan anahtar 

kelimeler arasında sürdürülebilir turizm terimi geçen 143 makale incelenmiştir. Yapılan 

incelemeler sonucunda en çok makalenin Journal of Sustainable Tourism dergisinde 

yayınlandığı ve yıllara göre bu konuda yapılan çalışmaların artış gösterdiği sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Yeksan ve Akbaba (2019), yılında gerçekleştirdikleri çalışmada 2010-2017 yılları arasında 

sürdürülebilir turizm konusu ile ilgili uluslararası literatürde yayınlanan makaleleri dergi, 

yayın yılı, yazar, sayfa gibi değişkenler kapsamında bibliyometrik analize tabii tutmuşlardır. 

Yapılan analizler sonucunda değerlendirilen 288 makaleden en fazla makalenin Journal of 

Sustainable Tourism dergisinde, makalelerin en çok 2017 yılında yazıldığı, yıllar geçtikçe 

makale sayısının arttığı ve iki yazarlı makalelerin çoğunluğu oluşturduğu ve çalışmaların 6- 

10 sayfa aralıklarında yazıldığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Ünal ve Bayar (2020), çalışmalarında 1994-2020 yılları arasında sürdürülebilir turizm 

konusunda yayınlanmış 310 adet lisansüstü tezini bibliyometrik olarak analiz etmişlerdir. 

Yapılan analizler sonucunda ilgili konuyla alakalı yazılmış tezlerin en fazla 2019 yılında, 

yüksek lisans düzeyinde, profesör unvanı taşıyan danışmanlar eşliğinde, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Anabilim dalında, dili Türkçe, ortalama 101-200 sayfa 

aralığında ve nicel yöntemlerle hazırlandıkları tespit edilmiştir. 

Yöntem 

Bu çalışmanın amacı Türkiye Turizm Dizininde taranan dergilerde yayımlanan sürdürülebilir 

turizm konulu makalelerin belirli parametreler ışığında bibliyometrik analizini yapmaktır. 

Çalışma amacı doğrultusunda (a)  sürdürülebilir turizm Türkiye Turizm Dizininde taranan 

dergilerde hangi yıllar itibari ile çalışılmaya başlanmıştır, (b) Türkiye Turizm Dizininde 

taranan dergiler arasında hangi dergide daha çok sürdürülebilir turizm konulu makale 

yayınlanmıştır, (c) sürdürülebilir turizm konusunda yapılmış çalışmalarda ortalama yazar 

sayısı nedir, (d) yapılan çalışmalar yöntem bakımından incelendiğinde daha çok hangi 

yöntemle çalışma yapılmıştır, (e) sürdürülebilir turizm konulu makalelerin yıllara göre 

dağılımı nasıldır, (f) dergilere gönderilen çalışmaların ortalama kabul edilme süreci nedir, (g) 

sürdürülebilir turizm konulu yapılan çalışmalarda ortalama kaç tane anahtar kelime 

kullanılmıştır, (h)  çalışmalarda geçen anahtar kelimelerde en çok kullanılan kelime nedir? 

gibi sorulara yanıt aranmıştır. 

Bu çalışmanın temel sorunu kapsamında bibliyometrik analizinden yararlanılmıştır. 

Bibliyometrik analiz; belirli bir konuda belirli dönemde kişi ya da kurumlar vasıtasıyla 

hazırlanmış çalışmalar arasındaki ilişkilerin sayısallaştırılarak incelenmesini sağlayan bir 
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analiz tekniğidir (Ünal ve Bayar, 2020: 372). Bibliyometrik analiz ile yapılan araştırmalarda 

konuya daha kapsamlı ve bütüncül bir açıdan yaklaşmak mümkündür. Bibliyometrik analiz 

herhangi bir alanda yapılan araştırmaların kalitesini değerlendirmeye ve alanın yıllar içinde 

göstermiş olduğu gelişimin incelenmesine imkân sağlayan bir yöntem olup birçok bilim 

dalında kullanıldığı gibi son yıllarda turizm alanında yapılan akademik çalışmalarda 

kullanılmasıyla birlikte araştırmacılar tarafından benimsenmiştir (Hall, 2011: 16). Bu 

bağlamda çalışma amacı doğrultusunda Türkiye Turizm Dizininde taranan 59 turizm 

dergisine ulaşılmıştır. Dergilerin aktiflik durumu incelenerek dergilerin arasından 4 derginin 

aktif olarak yayın yapmaması sebebiyle 55 turizm dergisi incelemeye alınmıştır.  Her bir dergi 

yayına başladığı günden 2022 Eylül sayısına kadar incelenmiştir. Türkiye turizm dizininde 

taranan dergilerin 31’inde sürdürülebilir turizm konulu makalelere ulaşılmıştır. Bu kriterler 

baz alınarak toplamda 132 makale çalışmanın örneklemini oluşturmuştur.  

Çalışma kapsamında incelenen 132 makale ilk olarak dosyalanmıştır. Her bir makale çeşitli 

kriterler açısından incelenmiştir. Bu kriterler üç ana kategori altında toplanmıştır. İlk 

kategoride dergilere ilişkin bulgular açısından incelemeler yapılmıştır. Bu bağlamda 

sürdürülebilir turizm konusunda yapılan çalışmaların dergilere ve yıllara göre dağılımları 

incelenmiştir. İkinci kategori araştırmacılara ilişkindir. Bu kapsamda ise ortalama araştırmacı 

sayısı, araştırmacıların unvanı, en çok çalışma yapan araştırmacı, araştırmacıların cinsiyet 

bazlı dağılımı ve araştırmacının kurumu gibi alt kategoriler oluşturulmuştur. Son ana kategori 

makalelere ilişkindir. Bu ana kategoride ise kullanılan yöntemler, makalelerin ortalama kabul 

süreleri, ortalama anahtar kelime sayısı, makalelerin dili ve ortalama sayfa sayısı yönünden 

incelemeler yapılmıştır.  

Bulgular 

Çalışmada Türkiye Turizm Dizininde taranan dergilerde sürdürülebilir turizm konulu 

makaleler belirli değişkenler açısından taranarak elde edilen veriler içerik analizine tabii 

tutulmuştur. Taranan dergiler arasında 31 dergide sürdürülebilir turizm konulu makalelere 

ulaşıldığı görülmektedir. Dergiler bazlı inceleme yapıldığında sürdürülebilir turizm 

konusunda en çok çalışma yapmış derginin ‘Journal of Tourism and Gastronomy Studies’ 

(n=22) olduğu görülmektedir. Yıllara göre dağılım incelendiğinde sürdürülebilir turizm 

konulu çalışmaların ilk olarak 1999 yılında yapıldığı görülmekte iken en çok çalışmanın 2020 

yılında (n=27) yapılmıştır. 2008, 2009 ve 2010 yıllarında yapılmış çalışmalara 

rastlanılmamıştır.  

Araştırmacılara ilişkin bulgular incelendiğinde sürdürülebilir turizm konusunda çalışma yapan 

araştırmacıların unvanları arasında ilk sırada Dr. Öğretim Üyesi (n=44) yer alırken bunu 

takiben ikinci sırada Prof. Dr. (n=25) üçüncü sırada ise (n=24) Doç. Dr. unvanlı 

araştırmacıların yer aldığı görülmektedir. Bu alanda en az araştırma yapan araştırmacı 

unvanının öğretim görevlileri (n=6) olduğu görülmektedir. Lisansüstü öğrencisi olan 

araştırmacıların (n=18) araştırma görevlisi olan araştırmacılara (n=12) göre daha fazla 

olduğunu söylemek mümkündür. Araştırmacıların cinsiyeti bakımından yapılan incelemelerde 

ise erkek araştırmacıların (n=135) kadın araştırmacılara (n=110) göre nicelik bakımından 

fazla olduğu tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde Türkiye Turizm Dizininde taranan 

dergilerde sürdürülebilir turizm konulu en çok araştırma yapmış üniversite Çanakkale 18 Mart 

Üniversitesi(n=9) ve Akdeniz Üniversitesi(n=9) ilk sırada yer alırken bunu takiben ikinci 

sırada ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (n=8), üçüncü sırada ise Mersin Üniversitesi 

(n=6) yer almaktadır. Bunlara ek olarak yapılan incelemeler sonucunda ortalama araştırmacı 

sayısının 2 olduğu ve taranan makaleler arasında bu alanda en çok çalışma yapan 

araştırmacının ise 3 çalışma ile Ümit Sormaz olduğu tespit edilmiştir.  
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Makalelere ilişkin bulgular incelendiğinde sürdürülebilir turizm konusunda yapılan çalışmalar 

Türkçe ve İngilizce dillerindedir. Türkçe yapılan çalışmaların (n=103) İngilizce yapılan 

çalışmalara (n=29) göre daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. Sayfa sayısı bakımından 

incelendiğinde en fazla sayfa sayısı ile yapılmış çalışmanın 2020 yılında İngilizce dilinde 33 

sayfa olarak yayımlandığı görülmektedir. En az sayfa sayısı ile yapılmış çalışmanın da 2017 

yılında Türkçe dilinde 7 sayfa olarak yayımlandığı görülmektedir. Tüm çalışmaların ortalama 

sayfa sayısı 15’tir. Yöntem bakımından yapılan incelemeler sonucunda ise yapılan 

çalışmaların daha çok nitel (n=97) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna ek olarak nicel (n=34) 

ve karma yöntem (n=1) kullanılan çalışmalara da rastlanılmıştır. Çalışmalar kabul süresi 

bakımından incelendiğinde en uzun kabul edilme süresi 2018 yılında Türk Turizm 

Araştırmaları dergisinde 14 ay olarak belirlenirken en kısa kabul edilme süresi ise 1 aydır. 

Ortalama kabul ise 2 ay olduğu tespit edilmiştir.  Çalışmalar anahtar kelime sayısına göre 

incelendiğinde en çok anahtar kelimenin 6, en az anahtar kelimenin ise 2 olduğunu söylemek 

mümkündür. Ortalama anahtar kelime sayısına bakıldığında ise çalışmalarda 4 anahtar 

kelimelerin kullanıldığı görülmektedir. Çalışmalarda kullanılan anahtar kelimeler incelenerek 

en çok kullanılan kelimelerden oluşturulmuş kelime bulutu aşağıdaki görselde yer almaktadır.  

 

Şekil 1: Sürdürülebilir Turizm Konulu Çalışmaların Kelime Bulutu 

 

Sonuç ve Öneriler  

Son yıllarda önemi giderek artan sürdürülebilirlik kavramı sağlık, eğitim, ekonomi, teknoloji 

ve lojistik gibi birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Sürdürülebilirlik kavramının 

kullanıldığı alanlardan bir tanesi de turizm sektörüdür. Kavramın turizm sektörüne girmesiyle 

birlikte sürdürülebilir turizm kavramı ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilir turizm, turizmin 

sürekliliğini sağlamak ve bunu yaparken de çevrede bulunan doğal kaynakları koruyarak 

gelecek nesillere aktarılmasını hedefleyen bir turizm anlayışıdır. Sürdürülebilir turizm kitle 

turizminin zararlı etkilerini en az seviyeye indirmeyi hedeflemektedir. Kaynakların gelecek 

nesillere aktarılabilmesi ve çevrenin bozulmadan sürdürülebilir hale getirilme düşüncesi 

araştırmacıları bu alanda daha çok araştırma yapmaya yönlendirmiştir.  

Son yıllarda giderek artan çevresel ve sosyo-kültürel anlamda yaşanan bozulmalar ve 

kaynakların bilinçsizce kullanımının önüne geçme düşüncesi bu alanda yapılan çalışmaların 

sayısının artmasına olanak sağlamıştır. Çalışma sonuçları incelendiğinde sürdürülebilir turizm 

konusunda yapılmış çalışmaların 1990’lı yıllarda çalışılmaya başlandığı görülmüştür. Konu 

ile ilgili makalelerin en çok yayınlandığı yıl 2020 yılı (n=27) iken ikinci sırada 2019 yılı 
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(n=20) ve üçüncü sırada 2018 yılı (n=19) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgulardan 

hareketle sürdürülebilir turizm konusunun son yıllarda daha çok çalışılan bir konu olduğunu 

söylemek mümkündür. Tokmak vd. (2018) ve   Yeksan ve Akbaba’nın (2019) çalışmalarında 

ulaştıkları sonuç bu fikri desteklemektedir.  

Sürdürebilir turizm konulu çalışmaların anahtar kelimeleri incelendiğinde sürdürülebilirlik, 

sürdürülebilir turizm, kalkınma ve çevre gibi kavramların sıklıkla yer aldığı tespit edilmiştir. 

Bu sonuçtan hareketle araştırmacıların sürdürülebilir turizm konusunda nispeten daha az 

sıklıkla çalışılmış olan alanlara yönelmesi alanyazın için önem taşımaktadır. Böylece 

sürdürülebilir turizm konusunda çeşitlenme sağlanırken farklı boyutlar üzerinde araştırmalarla 

alanın zenginleşmesi mümkün olabilecektir.  

Çalışma sonuçları bir bütün olarak değerlendirildiğinde sürdürülebilir turizm konusunun, 

sürdürülebilirlik kavramının öneminin artması ve dünya üzerindeki kaynakları koruma 

isteğindeki artış sebebiyle son yıllarda çok çalışılan konulardan birisi haline gelmiştir. 

Çalışma kapsamında bu alanda gelecekte çalışma yapmak isteyen araştırmacılara aşağıdaki 

önerileri sunmak mümkündür: 

 Sürdürülebilir turizm konusunda yapılmış ulusal ve uluslararası makale, bildiri, kitap, 

tez gibi yayınların incelenmesi bu alanda yapılmış çalışmaları daha ayrıntılı biçimde 

inceleme ve alanın gidişatı hakkında bilgi vermesi açısından araştırmacılara yardımcı 

olacağı düşünülmektedir. 

 Çalışmada dergi, yıl, kurum, cinsiyet, yöntem, kabul süresi, unvan, anahtar kelime 

sayısı, ortalama kabul süresi, çalışmanın dili gibi parametreler kullanılarak incelemeler 

yapılmıştır. Araştırmacıların bu parametreleri genişleterek bibliyometrik analizi içeren 

çalışmalar yapması bu alanı daha farklı yönlerinden ele almak açısından önemli hale 

gelecektir.  
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Abstract 

In several nations, the hotel sector has relied heavily on the Internet of Things during the 

COVID-19 pandemic. The goal of the study was to understand how much operational and 

convenience benefits of IoT-based hotel technology were valued by the industry, how many 

hotels' customer acquisition was valued by students who study hospitality management, and 

how these variables related to one another. From September 202l to January 2022, the study 

focused on CvSU-Carmona Campus BS Hospitality Management students, specifically from 

second-year to fourth-year college, regardless of their demographic profiles. 230 students 

contributed to the data, which were collected. Purposive and convenience sampling methods 

were used in the research. This study employed the descriptive-correlational method and a 

customized survey disseminated via Google Forms. The data were examined using the 

weighted mean, standard deviation, and chi-square tests. The result revealed that the 

participants always agreed on the perceived benefits in terms of operational benefits and 

convenience benefits of using IoT devices in hotels. In addition, the study also revealed that 

participants always agree that using IoT devices in hotels affects the level of customer 

acquisition. Furthermore, findings also revealed that among 230 participants, they perceived 

that there is a significant relationship between the perceived benefits of using IoT-based 

devices in hotels on customer acquisition.  

Keywords: Convenience benefits, Customer Acquisition, Hospitality Management, Internet 

of Things, Operational benefits, Perceived benefits 

 

Introduction 

The term "Internet of Things" (IoT) refers to a network of actual physical objects, or "things," 

that are equipped with sensors, software, and other technologies to communicate and 

exchange data with other systems and devices over the internet. IoT has developed into one of 

the most significant 21st-century technologies over the last few years. The Internet of Things 

can be explained in a straightforward, non-technical manner by saying that it entails linking 

all the world's physical locations and objects to the internet. With the rise of new 

technological advancement, we can notice how the delivery of services and products are 

gradually changing into more digital and contactless ways enabling customers to get more 

personalized services that can cater to their personal preferences. The Internet of Things is a 

term referring to “the interconnectedness of human culture – our “things” – with the 

interconnectedness of our digital information system – “the internet.” That’s the IoT. (Ashton, 

2015). All “smart” devices today are IoT devices that collect data through microphones, 

cameras, or sensors, which is then sent to a server for processing, and often, the smart device 

will return information to the 

user. 
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Customer acquisition is one of the most talked-about concepts in eCommerce because every 

business needs the customer to succeed. According to Hubspot, “Customer acquisition is the 

process of bringing new customers or clients to your business.” This process should be 

systematic and sustainable, considering industry trends and new marketing platforms. Service 

innovation is the most effective way to attract more customers and increase the market share 

(Hoffman & Bateson, 2001). Investing in the internet of things technology and innovations 

will allow hotel operators to stand out from the competition, fulfill every guest’s expectation 

and attract new customers. 

 

Previous studies the researchers found related to IoT were conducted in other countries and 

mostly focused on customer satisfaction, safety, security, and trust in IoT. Thus, the 

researchers believe that it is important to bring this emerging topic to the attention of 

researchers in the hospitality sectors in the Philippines since according to the 2015 Frost & 

Sullivan report, Philippine spending in IoT is forecasted to grow from US$ 55.1M in 2014 to 

US$ 766.8M in 2020. Furthermore, the Government has been also pushing smart city 

programs in the country. 

 

Overall, this led the researchers to conduct a study and evaluate the relationship between the 

perceived benefits of IoT-based devices in hotels on Customer Acquisition as perceived by 

Hospitality Management Students of CvSU-Carmona. The result of this study will be 

essential to students who will be entering the industry in the future to help them assess how 

the hotel industry benefits from the innovations in technology, helps in creating, providing, as 

well as increasing the chance of customer acquisition. 

 

Literature Review 

This section provides supporting studies mainly about the perceived benefits of IoT-based 

devices on hotels in terms of convenience benefits and operational benefits, and the level of 

customer acquisition towards the use of IoT-based devices.  

Moreover, the information and data that were used to strengthen the validity of this study 

were taken from the internet, articles, and different authors who published studies related to 

this topic. 

Internet of Things 

The Internet of Things (IoT) is one of the ongoing technical revolutions in 2018 that has had a 

significant influence. As the number of smartphone users and the deployment of smart 

devices increases, IoT applications increasingly rely on real-time data from various users or 

sources. The Internet of Things (IoT) is a new paradigm that makes it possible for electrical 

gadgets and sensors to communicate with one another over the internet to make our lives 

easier. IoT combines internet-connected gadgets and smart technology to offer creative 

answers to problems affecting a wide range of global enterprises and industries (Sfar et.al., 

2017). The internet of things enables connectivity with the real world anytime and anywhere 

(Tan & Wang, 2010). Cisco (2016) further broadens the IoT idea to encompass the Internet of 

Everything, which covers everything that supports connectivity and sensing. Corporation of 

International Business Machines (IBM, 2015) identifies IoT as an industrial advancement that 

permits communication between machines and people. Additionally, IoT is permeating our 

surroundings and playing a bigger role in our lives. In general, the internet of things (IoT) is a 

breakthrough that unites a variety of intelligent devices, frameworks, smart systems, and 

sensors.  
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Internet of Things on Hotels 

One of the sectors using IoT in their operations is the tourist and hospitality sector. In a 

survey conducted by PwC, it was discovered that 70% of hotel executives were engaged in 

active Internet of Things (IoT) projects, significantly higher than the survey's overall average 

of 48% and just above industrial IOT, an industry that has been completely transformed by 

robotic labor and other smart devices connected to wireless networks with little to no human 

intervention (Hotel Tech Report, 2021) The usage of IoT in systems and amenities has earned 

several hotels the moniker "smart hotels." Through technological advancements, Internet-of-

Things (IoT) technology enables the integration of more systems (such as heating, air 

conditioning, and window openings) on a platform (also referred to as smart management), 

making it simple for a hotel visitor to control room conditions through a single device and 

optimizing hotel operations (Eskerod et.al. 2019, p. 1).  

By introducing individualized services, IoT adoption in hotels has increased guest 

convenience and employee productivity when using the facilities of the hotels. IoT can be 

used by the hotel industry to offer integrated services, including application-driven gadgets 

and automated triggers like automated door locks, set-top boxes, thermostats, telephones, light 

switches, voice-based interaction, electric blinds, and other gadgets that are connected to a 

common network to enable the services that guests want (Car et al., 2019, p. 169). By 

implementing occupancy sensors that automatically turn off lights or air conditioners when no 

one is in the room, IoT-based gadgets can also assist hotels in lowering their operating 

expenses and lowering their environmental impact. 

The Internet of Things (IoT) provides new avenues for tying the physical and digital worlds 

together and improves the quality of interactions between travelers, hotels, travel services, and 

destinations. Travel can be included into the user environment considerably more quickly, 

intelligently, and robustly thanks to IoT. This transition has become even more pronounced 

with the introduction of smartphones and related apps (Wang et al., 2021 citing the study of 

Gretzel, 2011; Wang et al., 2012, p. 2). 

Perceived Benefits 

The integrated services that the Internet of Things offers are connected to a shared network 

that enables the services that visitors need, and they are application-controlled and automated 

equipment like the automatic electronic shutter, phones, or top boxes. These kinds of 

amenities would enable hoteliers to improve the comfort of their guests' rooms and give them 

a large setting. Existing equipment can work together harmoniously with IoT implementation 

without having to be changed or replaced. Investments would pay off in the form of lower 

costs and higher service levels. IoT gadgets can speed up the data collection process and 

enable a lot of data in the hotel. The information gleaned from the acquired data may be 

appropriately assessed and motivate them to improve themselves. (Rangaiah, 2021). 

To dynamically customize the atmosphere for visitors based on their proximity and movement 

patterns, smart sensors are used in connected equipment including "smart" thermostats, drop 

cameras, coffee machines, network mirrors, robotic butlers, and smart lighting. Based on 

sensor data from IoT devices, lighting and temperature may be automatically adjusted. This 

improves efficiency and reduces waste. (Khamesra& Priya, 2017).  Experience is what 

matters, and that may elevate your hotel. After a lengthy journey to get to their hotel, guests 

are eager to unwind. They don't search for lengthy check-in lines or wait in line for the 

desired room. (Mistry, S., 2020). Customization makes people feel special. And since the 
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primary aim of the hospitality industry revolves around providing the ultimate guest 

experience, this is what IoT should be embraced. 

As IoT prospers, so do its benefits in certain industries. IoT isn't simply about connectivity 

between devices, but rather the value of this relationship to businesses. The more data you 

have, the more information you have about your customers, and the more information you 

have, the better your decisions will be, (Gamboa, 2019). The impact of the IoT can be seen in 

complying with food safety regulations, automating, and standardizing several key restaurant 

processes, and monitoring the health and condition of kitchen equipment. The IoT can 

improve inventory accuracy, reduce food waste, and monitor food quality (Verma et al., 

2019). Hotels can automatically send e-cards to their guests' mobile devices to provide a full 

auto check-in and room key service, bypassing the front desk and enjoy their time as soon as 

they come to the hotel (Khamesra et. al., 2017).  

Customer Acquisition 

Because every business depends on customers to succeed, one of the most talked-about topics 

in e-commerce is customer acquisition (Policella, 2020). Getting new clients or consumers for 

your firm is called customer acquisition. The aim of this procedure is to produce a methodical, 

long-term acquisition plan that can adapt to changing trends and developments (Decker, 

2021). Additionally, gaining new customers is essential for expansion because they bring in 

additional revenue. While cross-selling and upselling current clients to increase earnings may 

be easy for established organizations, new and expanding businesses must build their business 

models around customer acquisition to achieve long-term profitable growth. 

Customer Acquisitions in Hotel Industry 

How newly developed tools and technologies can enhance everything from marketing to 

operations to guest service is one of the most fascinating elements of the hotel industry. There 

are now more technological accelerators available than ever before, as hotel owners and 

operators would attest. We are always offered with new and improved technological solutions 

to make our hotels run more efficiently. (Handy, 2018)  

The three fundamental descriptors that best describe the properties of emerging technologies 

in the context of hospitality and tourism are connectivity, data, and smartness. (Sigala, 2018, 

cited in the study of. Kim et al., 2021, p.1). The hotel industry makes substantial use of data-

driven technologies, automated service platforms, and smart devices to describe operational 

excellence (Kabadayi, et al., 2019 cited in Kim et. Al., 2021). People frequently perceive 

better output as much more efficient when current technology is present in the offers (Kim et 

al.,2020) efficiency was identified as a driving force of smart hotel performance because it 

contributed to the cheerful outlook of customers. 

The Relationship between Perceived Convenience Benefit and Customer Acquisition 

There are a lot of strategies a company could use to acquire customers. Tons of marketing 

strategies, such as tv advertisements, flyers, social media promotion, blogs, vlogs, etc., can be 

implemented to introduce your products and/or services to your target market. In this case, 

perceived convenience benefits can be shared to acquire customers or guests. Convenience is 

something that we want in our daily lives, from doing our tasks at home to getting our work 

done as easily as possible. When a potential customer interacts with or purchases from your 

brand, there may be "friction" that arises at any point in the process. To promote convenience, 

business owners must develop ways to remove this "friction." (Burns, 2020) 

The Relationship between Perceived Operational Benefits and Customer Acquisition 
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Due to the advantages and benefits that the Internet of Things (IoT) offers hotels, several top 

hospitality organizations have already incorporated the technology into their operations. 

These benefits may include providing a modern client experience or reducing energy costs. 

(Rangaiah, 2021). The more satisfied and loyal a consumer is, the more business they can 

bring in. Of course, the more personalized and quicker the service, the greater the clients' 

trust. IoT system advances contribute to improving the customer experience by making hotels 

more desirable and attracting more customers. 

Methodology 

This section of the study illustrates the methods and procedures that the researchers used to 

acquire necessary information. 

 

Research Design  

 

A descriptive-correlational research design was adopted for the investigation. Descriptive, as 

the study sought to identify and explain the perceived operational and convenience benefits of 

IoT-based devices in hotels, as well as the rate of client acquisition, as perceived by CvSU-

Carmona Campus BS Hospitality Management students. 

 

A correlational technique was used because the primary goal of the study was to ascertain the 

relationship between convenience benefits and customer acquisition as well as the relationship 

between operational benefits and customer acquisition. 

 

Sources of Data  

Primary and secondary data were used in the study. The researchers used an adapted and 

modified questionnaire as a survey instrument which will be administered to the participants 

to gather primary data. Meanwhile, secondary data was obtained from the internet, articles, 

other existing studies, and reading materials to provide relevant and valuable data to support 

the findings of the research. 

 

Participants of the Study  

The participants of the study are the BS Hospitality Management students of CvSU Carmona 

Campus specifically, students from the second year to the fourth year of college regardless of 

their demographic profiles.   

 

Moreover, the researchers made use of the equation by Krejcie and Morgan (1970) to 

determine the sample of students needed to accurately represent the population.   

The table was developed based on the following equation:  

 

   𝜒2 𝑁𝑃 (1−𝑃) 

 

  S =                       𝑑2 (𝑁−1) + 𝜒2) 𝑃 (1−𝑃) 

 

Where;   

S = Required sample size  

X2 =The table value of chi-square for one degree of freedom at the desired confidence level  

N = The population size   

P = The population proportion  

D = The degree of accuracy expressed as a proportion  
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   Table 1.        Distribution of participants of the study 

 HOSPITALITY 

MANAGEMENT 

TOTAL 

POPULATION 

SAMPLE 

POPULATION 

PERCENTAGE 

(%) 

2
nd

 Year 101 80 35% 

3
rd

 Year 103 81 35% 

4
th

 Year 84 69 30% 

Total 288 230 100% 

 

Sampling Technique  

The sampling techniques that the researchers used are purposive and convenience sampling. 

The purposive sampling technique was employed since there is a characteristic that a 

participant should possess in order to qualify for the study. Failure to meet the said 

characteristic automatically disregarded. Furthermore, convenience sampling techniques were 

used for the selection of conveniently available participants.  

 

Research Instrument  

The instrument used was an adapted and modified questionnaire. The survey questionnaire 

consists of two parts. The first part is intended for the perceived benefits in terms of 

convenience benefits which were modified from the questionnaire of Bas, Purification, and 

Taguibao (2020), and operational benefits which were modified from the study of Love, and 

Zahir, (2004). The second part is for customer acquisition which was modified from the 

questionnaire of Alhawari (2012).   

 

In evaluating the perceived benefits and customer acquisition, a four-point Likert scale was 

used to interpret the responses as follows:  

 

4 – Always  

3 – Often 

2 – Sometimes  

1 – Never 

 

Moreover, the survey used was distributed online via Facebook and Messenger and was 

answered by the participants with the use of Google form as a preventive measure of the 

university to avoid the spread of COVID 19.  

 

Lastly, to assess the reliability and clarity of the questionnaire, it will undergo pilot testing 

and was done on 30 student individuals who were also taking up BSHM courses at Eulogio 

Amang Rodrigo Institute of Science and Technology (EARIST). 

 

Data Gathering  

To provide an answer the set objectives of the study, the proponents collected information 

from the participants of the study. Data gathering was through an online platform.  

 

Given that there was no face-to-face interaction, the modified survey questionnaire was 

disseminated online using Google Forms. The researchers posted the link of the questionnaire 

to different Facebook pages and groups of Bachelor of Science in Hospitality Management 

students in CvSu-Carmona that are included in the study. Also, these pages and groups 
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became the avenue for the researchers to answer the queries or concerns of the participants 

who will have difficulties understanding the questions. In addition, the researchers used 

questions that are composed of 2 parts and will be focusing on the perceived benefits in terms 

of convenience benefits and operational benefits and customer acquisition in the use of IoT-

based devices.  

 

After the collection of data, the proponents encoded, tallied, and analyze the information 

provided by the participants.  

 

Statistical Treatment  

The following statistical tools were used to analyze the data: 

Weighted mean and standard deviation was utilized to identify the level of perceived benefits 

of using IoT-based devices in hotels in customer acquisition. 

 

For the descriptive interpretation, Table (2) shows the description of the level of perceived 

benefits in terms of convenience in using IoT-based devices in hotels; Table (3) shows the 

description of the level of perceived benefits in terms of operational benefits in using IoT-

based devices in hotels; Table (4) shows the description for the level of customer acquisition 

resulted from the perceived benefits. 

 

The Chi-square test was used to determine the relationship between the level of perceived 

benefits of using IoT-based devices of hotels in customer acquisition as perceived by the HM 

students of CvSU Carmona. 

 

Table  2.Descriptive interpretation of Perceived Benefits in terms of Convenience Benefits 

SCORE VERBAL 

INTERPRETATION 

DESCRIPTIVE INTERPRETATION 

3.26 - 4.00 Always  This shows that the participants always 

perceived that IoT-based devices in hotels make 

the operation easier and more convenient for 

them to access and use 

2.51 - 3.25 Often This shows that the participants often perceived 

that IoT-based devices in hotels make the 

operation easier and more convenient for them to 

access and use. 

1.76 - 2.50 Sometimes This shows that the participants sometimes 

perceived that IoT-based devices in hotels make 

the operation easier and more convenient for 

them to access and use. 

1.00 - 1.75 Never  This shows that the participants never perceived 

that IoT-based devices in hotels make the 

operation easier and more convenient for them to 

access and use 
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Table 3. Descriptive interpretation of Perceived Benefits in terms of Operational Benefits 

SCORE VERBAL 

INTERPRETATION 

DESCRIPTIVE INTERPRETATION 

3.26 - 4.00 Always  This shows that the participants always 

perceived that IoT-based devices in hotels have 

improved their productivity, service operations, 

safety, and security. 

2.51 - 3.25 Often This shows that the participants often perceived 

that IoT-based devices in hotels have improved 

their productivity, service operations, safety, and 

security. 

1.76 - 2.50 Sometimes This shows that the participants sometimes 

perceived that IoT-based devices in hotels have 

improved their productivity, service operations, 

safety, and security. 

1.00 - 1.75 Never  This shows that the participants never perceived 

that IoT-based devices in hotels have improved 

their productivity, service operations, safety, and 

security 

 

 

Table 4.Descriptive interpretation of Customer Acquisition 

SCORE VERBAL 

INTERPRETATION 

DESCRIPTIVE INTERPRETATION 

3.26 - 4.00 Always  This shows that the participants always 

perceived those perceived benefits result in 

bringing in new customers to the hotel. 

2.51 - 3.25 Often This shows that the participants often perceived 

those perceived benefits result to bringing in 

new customers in the hotel. 

1.76 - 2.50 Sometimes This shows that the participants sometimes 

perceived those perceived benefits result in 

bringing in new customers in the hotel. 

1.00 - 1.75 Never  This shows that the participants never perceived 

those perceived benefits result in bringing in 

new customers in the hotel. 
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Results and Conclusion 

The results and interpretation based on the data obtained from the data-gathering stage of this 

study are presented and discussed in this chapter. The discussion includes the level of 

perceived benefits of using IoT-based devices of hotels as perceived by the participants in 

terms of operational benefits and convenience benefits; the level of customer acquisition of 

hotels as perceived by HM students; the significant relationship between the level of 

perceived benefits and customer acquisition in terms of Operational benefits and customer 

acquisition and Convenience benefits and customer acquisition. 

Level of Perceived Benefits 

Table 5 shows the level of perceived benefits of using IoT-based devices in hotels. The results 

revealed that participants strongly agreed that they perceived there are operational benefits 

and convenience benefits in the use of IoT-based devices in hotels based on the results of 

mean and standard deviation. 

Table 5. Level of Perceived Benefits 

PERCEIVED 

BENEFITS 

MEAN STD. DEVIATION INTERPRETATION 

Operational Benefits 3.41 0.60 Always  

Convenience Benefits 3.38 0.63 Always 

 

Operational Benefits 

The study revealed that the operational benefits dimension got a weighted mean of 3.41 and a 

standard deviation of 0.60 which was interpreted as always. The finding means that the 

participants strongly agree that IoT-based devices in hotels have improved their productivity, 

service operations, safety, and security (Appendix Table 2). This implies that hotels that use 

IoT-based devices improve communication, decision-making, and the ability to exchange 

data, and improve the response time to queries of the guest. 

Convenience Benefits 

The study revealed that the operational benefits dimension got a weighted mean of 3.38 and a 

standard deviation of 0.63 which was interpreted as strongly agreeing. The finding means that 

participants strongly agree that IoT-based devices in hotels make the operation easier and 

more convenient for them to access and use (Appendix Table 3). This implies that using IoT-

based devices in hotels is stress-free, there’s no need to appear on the hotel premises 

physically to book a reservation as it provides convenient access and is effortlessly accessible 

to differently-abled individuals. 

Level of Customer Acquisition 

Table 6 shows the level of customer acquisition in hotels that uses IoT-based devices. The 

results revealed that participants strongly agree that acquiring IoT-based devices can help in 

the level of customer acquisition of hotels as seen in the results of mean and standard 

deviation presented below. 
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Table 6. Level of Customer Acquisition 

INDICATOR MEAN STD. DEVIATION INTERPRETATION 

Customer Acquisition 3.35 .569582 Always  

The findings revealed that customer acquisition had a weighted mean of 3.35 and a standard 

deviation of 0.56, which was interpreted as always. The results revealed that most of the 

participants perceived those perceived benefits as resulting in bringing in new customers to 

the hotel who use IoT-based devices (Appendix Table 4). 

Relationship between the level of Perceived Benefits and Customer Acquisition 

Table The relationship between the rate of customer acquisition for hotels and the level of 

perceived benefits in terms of operational and customer benefits is shown in Figure 7. The 

findings showed a strong association between the rate of customer acquisition for hotels and 

the number of perceived benefits in terms of operational and convenience benefits, with a P-

value of 0.00. Therefore, Ho1 is rejected. 

Table 7. Relationship between the level of Perceived Benefits and Customer Acquisition 

PERCEIVED BENEFITS AND 

CUSTOMER ACQUISITION 

P-VALUE INTERPRETATION 

Operational Benefits and Customer Acquisition 0.00 Significant 

Convenience Benefits and Customer 

Acquisition 

0.00 Significant 

 

Convenience Benefits and Customer Acquisition 

The findings showed a strong association between client acquisition and convenience 

benefits, with a P-value of 0.00. Consequently, HO1. 1 is disapproved (Appendix table 5). 

This demonstrates that participants believed the convenience advantages of IoT-based devices 

have an impact on hotel client acquisition. A hotel is rumored to provide the convenience of 

access from online reservations with no longer check-in and check-out lines, give 

personalized services based on visitors' preferences, adapt room settings to the guest's taste, 

and remember the guest's regular breakfast order. In that instance, it will lead to superior 

guest service and will entice visitors to stay at the hotel and utilize the amenities. In other 

words, a guest is more likely to choose to visit and stay at a hotel if they feel comfortable and 

stress-free while they are there.  

Operational Benefits and Customer Acquisition 

The results showed that the operational benefits and customer acquisition got a P-value of 

0.00 which was interpreted as significant. Therefore, HO₁. ₂ is rejected (Appendix table 6). 

This indicates that participants perceived the operational benefits of using IoT-based devices 

affect customer acquisition of hotels. 
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Özet 

Toplumlarda gıdanın önemi her geçen gün artarken, ülkeler ellerindeki turistik 

destinasyonların sağladığı potansiyel fırsatları ve buralardaki gastronomi unsurlarını ne 

düzeyde kullandığı tartışma konusu olmaktadır. Çalışmanın kavramsal çerçevesinde 

destinasyon pazarlaması ve UNESCO yaratıcı şehirler ağına dair bilgilendirmeler yapılmıştır. 

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’yi bir turizm destinasyonu olarak pazarlarken, UNESCO 

yaratıcı şehirler ağı kapsamında gastronomi şehri unvanını alan Gaziantep, Hatay ve 

Afyonkarahisar illerinin Türk mutfağının tanıtımında nasıl kullanıldığını ortaya koymaktır. 

Araştırma yöntemi olarak nitel veri toplama tekniklerinden arşiv taramasıyla T.C. Kültür 

Turizm Bakanlığı web sitesindeki resmi broşürler taranmış, içerik analizi yöntemi kullanılarak 

incelemeler yapılmıştır. Toparlanan veriler tablo halinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. Bu 

çalışmanın sonucunun, geçmişte yapılmış çalışmaların sonuçlarıyla paralellik gösterdiği ve 

tanıtım broşürlerinin yetersiz kaldığı bilgisi örtüşmüştür. 

Anahtar Kelime: Destinasyon Pazarlaması, UNESCO, Yöresel Mutfaklar, Gastronomi, Türk 

Mutfağı 

 

Promotion of Turkish Cuisine and UNESCO Creative Cities 

Abstract 

While the importance of food in societies is increasing every day, the potential opportunities 

provided by the tourist destinations and the level of gastronomic elements used by the 

countries are the subject of debate. In the conceptual framework of the study, information was 

provided about destination marketing and the UNESCO creative cities network. The aim of 

this research is to reveal how the provinces of Gaziantep, Hatay and Afyonkarahisar, which 

have been awarded the title of gastronomy city within the scope of UNESCO creative cities 

network, are used in the marketing of Turkish cuisine as a tourism destination. As a research 

method, one of the qualitative data collection techniques is archive scanning. The official 

brochures on the Ministry of Culture and Tourism website were scanned and reviews were 

made using the content analysis method. The collected data were presented in tabular form 

and interpreted. As a result of this study, it was concluded that it paralleled the results of 

previous studies and that the promotional brochures were insufficient. 

Keywords: Destination Marketing, UNESCO, Regional Cuisines, Gastronomy, Turkish 

Cuisine 

 

Giriş 

Yöresel ürünler bulunduğu bölgenin kültürünü yansıtmaktadır. Yöresel ürünlerin ve kültürün 

turistlere birlikte aktarılması gastronomi turizminin ana unsurunu oluşturmaktadır. Bir 

bölgenin yöresel mutfak kültürünün turistlere aktarılması, o destinasyona çekicilik katmakta 

ve imajını geliştirmektedir. Bu sayede bölgenin tanıtımı da sağlanmaktadır (Çolakoğlu ve 

Sarıışık, 2021). Yöresel yemeklerin bir destinasyonda tatili değerli kılan turizm deneyiminin 

önemli bir unsuru olduğu tespit edilmiştir. Çeşitli ülkelerde hükümetler, turistik yerleri 

pazarlamak için reklam materyallerinde (örneğin seyahat rehberleri, broşürler ve web siteleri) 
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yerel mutfağın görsellerine ve metinsel açıklamalarının sunulmasına ciddi önem vermiştir 

(Jalis, Che ve Markwell, 2014).  

Toplumlarda gıdanın önemi her geçen gün artarken, ülkeler ellerindeki turistik 

destinasyonların sağladığı potansiyel fırsatları ve buralardaki gastronomi unsurlarını 

kullanmamaktadır. Gastronominin oldukça revaçta olduğu son yıllarda, Türkiye’nin turistik 

destinasyon çekiciliğinde UNESCO yaratıcı şehirler ağına dahil olan şehirlerini pazarlama 

faaliyetlerinde etkili bir şekilde kullanmadığı görülmektedir. Çalışma bu alandaki boşluğu ele 

almaktır. 

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’yi bir turizm destinasyonu olarak pazarlarken, UNESCO 

yaratıcı şehirler ağı kapsamındaki dünya gastronomi şehri unvanını alan Gaziantep, Hatay ve 

Afyonkarahisar illerinin Türk mutfağının tanıtımında nasıl kullandığını ortaya koymaktır. 

Literatüre katkı sağlamak amacıyla yapılan bu çalışmanın sonucunda Türkiye’nin 

UNESCO’ya dahil olan gastronomi şehirlerini, destinasyon pazarlamasında ne kadar 

kullanabildiği ortaya çıkacaktır.  

Literatür Taraması  

Destinasyon Pazarlaması 

Coltman (1989) çalışmasında destinasyonu şu şekilde tanımlamıştır; “Yerel olmayan 

turistlerin ya da günübirlikçilerin faydalanmaları amacıyla çeşitli doğal güzellikleri, 

özellikleri ve çekicilikleri olan ve ziyaretçilerin ilgisini çeken bir yer” (Aktaran; Öztürk, 

2013). Atay tarafından ise, turistlerin seyahatleri boyunca çeşitli hizmet ve ürünlerden 

faydalanabileceği, kültürel değerlere ve özelliklere sahip konumlar olarak tanımlanmıştır 

(Atay, 2003). 

Destinasyon pazarlaması kavramı, turistik bir konumdaki destinasyonun çeşitli yöresel mal ve 

hizmetlerinin turistik bir ürün olarak bir araya getirilmesi ve gelen yerli veya yabancı bireysel 

turistlere pazarlanması için ulaşım, konaklama, alışveriş ve yemek gibi destinasyon ürünleri 

altında sunulmasıyla daha fazla ziyaretçi çekme çabalarıdır (Çakır ve Küçükkambak, 2016; 

Çelik, 2018). Turistleri çekebilmek için çeşitli destinasyon gelişim ve pazarlama çalışmaları 

yapılarak rakip destinasyonların önüne geçmek için güçlü ve dikkat çekici bir imaj 

yaratılmaya çalışılmaktadır (Özdemir, 2008). Destinasyon markalaşmasında önemli 

faktörlerden biri destinasyonun marka imajıdır (Ekinci, 2003). Markanın nitelikleride 

genellikle turistler tarafından anlamlı bir şekilde hafızada tutulan bir kavramdır (Cai, 2002; 

Keller, 1993). Dolayısıyla marka imajı bir markanın gücünü doğrudan yansıtır (Getz ve 

Robinson, 2014) ve destinasyon markasının oluşmasına katkıda bulunur (Taşcı ve Kozak, 

2006).  

Turizm içinde gıda ve mutfak, destinasyon marka imajına katkıda bulunan unsurlar olarak 

kavramsallaşmıştır. Gıda turizmi çalışmaları kapsamında özellikle mutfak, destinasyonlar için 

bir marka imajı olarak tasarlanmıştır. Bu iki kavram arasındaki ayrım, ülkelerin turistleri 

çekmek için markalaşma stratejilerinde olumlu ve ayırt edilebilir bir gıda ve mutfak imajı 

oluşturmaya odaklanmalarında önemlidir (Getz ve Robinson, 2014, Lai, Lattimore ve Wang, 

2017). Giderek daha fazla insan gastronomik nedenlerle seyahat etmektedir (Bessiere, 1998; 

Hall ve Sharples, 2003; Long, 2004) ve gıda turizmi, en geniş anlamıyla, destinasyon 

pazarlamasında çekici bir faktör olarak daha yüksek bir imaja sahip olmaktadır (Hall ve 

Sharples, 2003; Hjalager ve Richards, 2002). Bunların etkisiyle gıda, destinasyon noktalarının 

farklılaşmasında önemli bir rol oynayabilir (Okumuş vd.,2007). 
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Unesco  

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, 2004 yılında yaratıcılığı sürdürülebilir kentsel gelişim için 

stratejik bir faktör olarak tanımlayan şehirler arasında iş birliğini teşvik etmek amacıyla 

kurulmuştur. Bu ağı oluşturan 246 şehir, yaratıcılığı ve kültür endüstrilerini yerel düzeyde 

kalkınma planlarının merkezine yerleştirmek ve uluslararası düzeyde aktif olarak iş birliği 

yapmak hedefiyle birlikte çalışmaktadır (Unesco, 2021).  

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına üyelikler, şehirlerin bu unvanı kullanmayı sürdürmek 

istedikleri zaman boyunda devam etmektedir (Kostanski ve Puzey, 2014). “Şehirler, politika 

ve faaliyetlerin uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi yıllık olarak UNESCO'ya bildirmek 

zorundadır. İki yazılı hatırlatmadan sonra, bir şehir bu bilgileri sunmazsa veya bir şehrin artık 

taahhütlerini yerine getirmediği görülürse UNESCO, şehri ağdan ayrılmaya davet edebilir” 

(Güler, Sanchez-Canizares ve Çakıcı, 2016). 

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, şehirleri mali yönden çok az desteklemektedir fakat bunun 

yanı sıra kamu ve özel ortaklıkların kurulmasında ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

kendini geliştirmesinde avantajlar sağlamaktadır (Pratt, 2010). Bu sayede küçük işletmelerin 

gelişimiyle ekonomiye de olumlu katkı sağlamaktadır. Şehirlerin bu ağın parçası olmasında 

yenilikçi, yaratıcı ve yetenekli küçük işletmeler ön plana çıkarmaktadır (Leng ve 

Badarulzaman, 2014). Bu kolektif girişimin amacı, "yaratıcılığı ekonomik, sosyal, kültürel ve 

çevresel açıdan sürdürülebilir kalkınmanın stratejik bir faktörü olarak kabul etmiş şehirler 

arasında iş birliğini güçlendirmek (Unesco, 2022; Güler, Sanchez- Canizares ve Çakıcı, 2016) 

ve yaratıcı endüstriler aracılığıyla yerel ekonomiyi ve sosyal kalkınmayı desteklemektir 

(Popescu ve Corbos, 2012)”. Dünyadan çeşitli şehirler, yiyecek içecek ürünleri için 

gastronomi şehri olmaya başvurmaktadır. Marka olma çabaları arasında; gıda endüstrisini 

desteklemek, yerel kimliğini korumak ve teşvik etmek ve şehir imajını değiştirmek vardır 

(Berg ve Sevon, 2014). 

Tablo1: UNESCO Yaratıcı Şehirleri-Gastronomi  

No Şehir Üye Olduğu Yıl  Ülke  

1.  Popayan,  2005 Kolombiya  

2.  Chengdu,  2010 Çin  

3.  Östersund,  2010 İsveç 

4.  Jeonju,  2012 Güney Kore 

5.  Zahlé,  2013 Lübnan 

6.  Florianópolis,  2014 Brezilya 

7.  Shunde,  2014 Çin  

8.  Tsuruoka,  2014 Japonya 

9.  Belém,  2015 Brezilya 

10.  Bergen,  2015 Norveç 

https://foodandroad.com/unesco-creative-cities-gastronomy/#popayan-colombia-2005
https://foodandroad.com/unesco-creative-cities-gastronomy/#chengdu-china-2010
https://foodandroad.com/unesco-creative-cities-gastronomy/#stersund-sweden-2010
https://foodandroad.com/unesco-creative-cities-gastronomy/#jeonju-south-korea-2012
https://foodandroad.com/unesco-creative-cities-gastronomy/#zahl-lebanon-2013
https://foodandroad.com/unesco-creative-cities-gastronomy/#florianpolis-brazil-2014
https://foodandroad.com/unesco-creative-cities-gastronomy/#shunde-china-2014
https://foodandroad.com/unesco-creative-cities-gastronomy/#tsuruoka-japan-2014
https://foodandroad.com/unesco-creative-cities-gastronomy/#belm-brazil-2015
https://foodandroad.com/unesco-creative-cities-gastronomy/#bergen-norway-2015
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11.  Buenaventura,  2015 Kolombiya  

12.  Burgos,  2015 İspanya 

13.  Dénia,  2015 İspanya 

14.  Ensenada,  2015 Meksika 

15.  Gaziantep,  2015 Türkiye 

16.  Parma 2015 İtalya 

17.  Phuket,  2015 Tayland 

18.  Rasht,  2015 İran 

19.  Tuscon 2015 ABD, Arizona 

20.  Alba,  2017 İtalya 

21.  Panama City,  2017 Panama  

22.  Cochabamba,  2017 Bolivya  

23.  Hatay,  2017 Türkiye 

24.  Macao,  2017 Çin 

25.  Paraty,  2017 Brezilya 

26.  San Antonio 2017 ABD, Texas  

27.  Afyonkarahisar,  2019 Türkiye 

28.  Arequipa,  2019 Peru 

29.  Belo Horizonte,  2019 Brezilya 

30.  Bendigo,  2019 Avusturalya 

31.  Bergamo,  2019 İtalya 

32.  Hyderabad,  2019 Hindistan 

33.  Mérida,  2019 Meksika 

34.  Overstrand Hermanus,  2019 Güney Afrika 

35.  Portoviejo,  2019 Ekvator 

36.  Yangzhou,  2019 Çin  

 

https://foodandroad.com/unesco-creative-cities-gastronomy/#buenaventura-colombia-2015
https://foodandroad.com/unesco-creative-cities-gastronomy/#burgos-spain-2015
https://foodandroad.com/unesco-creative-cities-gastronomy/#dnia-spain-2015
https://foodandroad.com/unesco-creative-cities-gastronomy/#ensenada-mexico-2015
https://foodandroad.com/unesco-creative-cities-gastronomy/#gaziantep-turkey-2015
https://foodandroad.com/unesco-creative-cities-gastronomy/#parma-italy-2015
https://foodandroad.com/unesco-creative-cities-gastronomy/#phuket-thailand-2015
https://foodandroad.com/unesco-creative-cities-gastronomy/#rasht-iran-2015
https://foodandroad.com/unesco-creative-cities-gastronomy/#alba-italy-2017
https://foodandroad.com/unesco-creative-cities-gastronomy/#panama-city-panama-2017
https://foodandroad.com/unesco-creative-cities-gastronomy/#cochabamba-bolivia-2017
https://foodandroad.com/unesco-creative-cities-gastronomy/#hatay-turkey-2017
https://foodandroad.com/unesco-creative-cities-gastronomy/#macao-china-2017
https://foodandroad.com/unesco-creative-cities-gastronomy/#paraty-brazil-2017
https://foodandroad.com/unesco-creative-cities-gastronomy/#afyonkarahisar-turkey-2019
https://foodandroad.com/unesco-creative-cities-gastronomy/#arequipa-peru-2019
https://foodandroad.com/unesco-creative-cities-gastronomy/#belo-horizonte-brazil-2019
https://foodandroad.com/unesco-creative-cities-gastronomy/#bendigo-australia-2019
https://foodandroad.com/unesco-creative-cities-gastronomy/#bergamo-italy-2019
https://foodandroad.com/unesco-creative-cities-gastronomy/#hyderabad-india-2019
https://foodandroad.com/unesco-creative-cities-gastronomy/#mrida-mexico-2019
https://foodandroad.com/unesco-creative-cities-gastronomy/#overstrand-hermanus-south-africa-2019
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Yaratıcı şehirler ağında; 4 şehri bulunan ülke Çin Halk Cumhuriyeti; 3 şehri bulunan ülkeler 

Türkiye, İtalya ve Brezilya; 2 şehri bulunan Kolombiya, İspanya, Meksika ve ABD; 1 şehri 

bulunan ülkeler İsveç, Güney Kore, Lübnan, Japonya, Norveç, Tayland, İran, Panama, 

Bolivya, Peru, Avusturalya, Hindistan, Güney Afrika ve Ekvator’dur. Türkiye, 2015 yılında 

ilk olarak Gaziantep ile yaratıcı şehirler ağına gastronomi alanında dahil olmuş ardından, 

2017 yılında Hatay ve 2019 yılında Afyonkarahisar şehirlerinin de dahil olmasıyla üç şehirli 

ülkeler arasında yer almıştır. 

Gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağına 2015 yılında dahil edilen Gaziantep, tarihi 

zenginliği ve coğrafi konumu itibari ile önemli yerleşim merkezlerinden birisidir. Gaziantep 

yemekleri çeşitliliği ile Türk mutfak kültürünü özgün kültürel yapısıyla zenginleştirmektedir. 

Gaziantep Mutfağı, yüzyıllardan beri topraklarında hüküm süren medeniyetlerin izlerini 

günümüze taşıyan bir kültüre sahiptir. 400’ün üzerinde yemek çeşidine sahip olan ve haşlama, 

ızgara, tava, sote, kavurma, tencere yemeği, fırın yemeklerinin içinde bulunduğu tüm pişirme 

tekniklerinin kullanıldığı zengin bir mutfak kültürüne sahiptir (Gaziantep İl Kültür Turizm 

Müdürlüğü, 2021).  

Yaratıcı Şehirler Ağına 2017 yılında katılan, kendine has birçok özelliği bulunan ve hiçbir 

mutfakta bulunmayan birçok lezzeti üretmiş olan Hatay mutfağında yaklaşık 600 çeşit yemek 

bulunmaktadır. Kültürel zenginliğini modernliğin yanında sürdürmeyi başarabilen Hatay, 

yemek kültürüne dair çeşitleri bu şekilde korumuştur. Coğrafi konumu itibariyle Ortadoğu 

mutfağı ile benzerlikler gösterse de Anadolu mutfağıyla da ortak yemek çeşitlerine sahiptir. 

Bu benzerliğe rağmen Hatay mutfağı kendine özgü halini korumuştur. “Gastronomi Şehri” 

unvanı ile turizm açısından da bir cazibe merkezi haline gelmiştir (Şahin, 2012). 

2019 yılında Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı unvanı alan Afyonkarahisar, tarihte pek çok 

medeniyete ev sahipliği yapan bir coğrafyada bulunmaktadır. Afyonkarahisar’ın yemek 

kültürü, ekonomik yapısında şekillendiren tarım ve hayvancılık üzerinden oluşmuştur. 

Yöresel yemekler incelendiğinde, çorbalar, et yemekleri, sebze yemekleri, pilavlar, hamur 

işleri ve tatlı çeşitleriyle oldukça zengin bir mutfağa sahip olduğu görülmektedir. Bölgede 

yetişen bazı ürünlerin yöre yemeklerinde yoğun olarak kullanılması, çeşit zenginliği 

oluşturmaktadır. Ayrıca Afyonkarahisar’ın markalaşmış ürünleri ve coğrafi işaretli ürünleri de 

oldukça fazladır (Afyon İl Kültür Turizm Müdürlüğü, 2021).  

İlgili Araştırmalar  

Frochot (2003); çalışmasında öncelikle turizm reklamcılarının tanıtım materyallerinde 

kullanabilecekleri farklı gıda görüntülerini tanımlamayı amaçlamıştır. İkinci olarak, belirli 

destinasyonların konumlandırma stratejileri için farklı gıda görüntülerinin nasıl 

kullanılabileceğini araştırmayı amaçlamıştır. Araştırmada, 19 Fransız bölgesel turizm 

broşüründe kullanılan gıda görüntü türlerini tanımlamak için içerik analizi kullanmıştır.  

Broşürlerde geleneksel / kırsal / otantik tema ile konumlandıran bölgelerin çoğunlukla ham 

ürünlerin, ülke ürünlerinin ve pazar sahnelerinin görüntülerini kullandığını, sadece birkaç 

bölgenin kendini gastronomi boyutuna yerleştirdiği görülmüştür. İncelenen broşürlerde gıda 

görüntülerinin nadiren kullanıldığı görülmüştür. 

Okumuş, Okumuş ve McKercher (2007); bu makalede, iki farklı destinasyonun pazarlama 

faaliyetlerinde yiyecekleri nasıl kullandığını karşılaştırmıştır. Broşür, kitapçık ve web 

sitelerini incelemede içerik analizi kullanmıştır. Hong Kong’un temel konumlandırma da 

yerel yiyeceklerini geniş ölçüde kullandığı görülürken, Türkiye’nin yerli mutfak atıflarına az 
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yer verdiği ortaya çıkmıştır. Destinasyonların mutfaklarını kullanarak kendilerini nasıl 

farklılaştırabilecekleri üzerine de tartışmalar sunulmuştur.  

Soner (2013); bu çalışma, fazla çekiciliği olmayan küçük şehirlerin pazarlanmasında yerel 

mutfak kültürünün etkili bir biçimde kullanılabileceğinin ve gastronomi turizmi ile değer 

unsuru oluşturarak küçük şehirlerde ekonomik gelişme sağlanabileceğini göstermeyi 

amaçlamıştır. Araştırma esas olarak yerel pazarlama organizasyonu (DMO) üyeleri ile 

derinlemesine görüşmeler yapılması ve görüşme bulgularının broşür, kitapçık ve internet 

sitelerinin içerik analizi ile doğrulanması yoluyla gerçekleştirilmiştir. Yerel kimlik için 

özgünlüğün korunması ve geliştirilmesi turizmin sürekliliği açısından önemli olduğu 

sonucuna varılmıştır. Hedef pazarlama ve markalaşma süreçlerinin bir bütün olarak ele 

alınmasının, yerel halkın ve şehrin paydaşlarının katılımı ile geliştirilebileceği ön 

görülmektedir. 

Jalis, Che ve Markwell (2014); çalışmanın temel amacı, Malezya mutfağının Malezya'yı bir 

turizm merkezi olarak pazarlamada nasıl kullanıldığını anlamaktır. İlgili verileri incelemek 

için broşürler, seyahat rehberleri ve web sayfaları incelenirken içerik analizi kullanılmıştır. 

Çalışmanın sonucunda Malezya’ya seyahat eden turistlerin yiyecek deneyimlerinin tahmin 

edilmesinde ve Malezya mutfağının marka imajını nasıl şekillendirmesi gerektiği hakkında 

öneriler vermiştir.  

Ajanovic ve Çizel (2015); bu çalışmada “UNESCO Yaratıcı Kent Ağı” programı kapsamında 

turizmde üreticilik nasıl olmalı ve bu doğrultuda nelerin yapılması gerektiği incelenmiştir. 

Doküman analizi ve görüşmeler yoluyla veriler toplanmış, içerik analiziyle 

değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda “UNESCO Yaratıcı Kent Ağı” programı 

uygulamasıyla dünyada Antalya’nın imajının geliştirilebileceği ve Türkiye’nin de turizm ve 

film sektörlerindeki eğitim kurumları ve programlarının da gelişiminin desteklenebileceği 

ortaya çıkmıştır.  

Gürbüz ve Özaltaş-Serçek (2017); çalışmanın amacı Mardin’in UNESCO Yaratıcı Şehirler 

Ağında “Gastronomi Kenti” olabilirliğine ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesidir. 

Mardin’in, akademilerin ya da ilgili kurumların önderliğinde yapılacak planlamalarla 

UNESCO yaratıcı şehirler ağı kapsamına dahil olabileceği ve bunun sonucunda da gastronomi 

turizmi alanında ciddi ilerlemeler gerçekleştirebileceği sonucuna varılmıştır. 

Akdu ve Akdu (2018); araştırmasında UNESCO’dan gastronomi şehri unvanı alan şehirlerin, 

bu unvanı resmî web sitelerinde tanıtım ve pazarlama aracı olarak kullanıp kullanmadıklarını 

ortaya çıkarmıştır. İlgili şehirlere ait resmî web siteleri üzerinde içerik analizi yapılmıştır. 

Sonuç olarak incelenen şehirlerin web sitelerinde Unesco’ya yönelik resmi logo ve 

tanıtımların yapılmadığı görülmüştür. Gastronomi turizmi ve turistlere yönelik 

bilgilendirmelerin bulunmadığı ve şehirlerin web sitelerinden sadece birinde gastronomi rotası 

ve haritasının bulunduğu görülmüştür. 

Çağlar ve Doğan (2018): UNESCO Dünya Miras Listelerinin turizm arzına olan etkisi yerel 

paydaşlarla görüşmeler yapılarak, Diyarbakır özelinde incelemeye tabii tutulmuştur. Örnek 

olay ve görüşme teknikleriyle veriler toparlanmıştır. UNESCO Dünya Miras Listesine dahil 

olduktan sonra bunun Diyarbakır’ın turizm kaynaklarına önemli bir katkısı olmadığı 

görülmüştür. Yerel paydaşlar arasında UNESCO Dünya Miras Listesine girmenin çok 

önemsenmediği ve tanıtım ve pazarlama stratejilerinde bunun kullanılmadığı sonucuna 

varılmıştır. 
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Okumuş ve Çetin (2018); bu çalışma İstanbul’un bir mutfak destinasyonu olarak 

pazarlanabilirliğini ve tanıtılabilirliğini araştırmıştır. Literatür taramasına dayanarak bir 

araştırma çerçevesi geliştirilmiş ve İstanbul ile ilgili resmi broşürler ve web siteleri içerik 

analizine tabi tutulmuştur. Araştırma bulguları, İstanbul'un zengin mutfak kaynaklarına sahip 

olmasına ve çeşitli yerli ve uluslararası mutfaklar sunmasına rağmen, kentin iyi 

pazarlanmadığını ve bir mutfak destinasyonu olarak tanıtılmadığını göstermektedir. Çalışma 

İstanbul ve benzeri destinasyonların kendilerine özgü mutfak kaynaklarını nasıl daha iyi 

kullanabilecekleri konusunda özel teorik ve pratik sonuçlar sunmuştur. 

Arsu ve Karacaer (2021); bu çalışmada UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan ve 

dolayısıyla da kültürel miras turizmi olanaklarına sahip destinasyonların bulunduğu illerin 

turizm potansiyellerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. İllerin arasından potansiyeli düşük 

olanların turistlere sunabileceği UNESCO dünya mirası listesinde yer alan destinasyonlar 

dışında bir varlığı bulunamamıştır. Unesco’ya dahil olan şehirler turizm potansiyelini 

kullanamamaktadır. Potansiyeli yüksek olan şehirlerin UNESCO Dünya Mirası listesindeki 

varlıkların haricinde de turistik faaliyet sağlaması mümkün görünmektedir. 

Yöntem  

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’yi bir turizm destinasyonu olarak pazarlarken, UNESCO 

yaratıcı şehirler ağı kapsamında gastronomi şehri unvanını alan Gaziantep, Hatay ve 

Afyonkarahisar illerinin Türk mutfağının tanıtımında nasıl kullanıldığını ortaya koymaktır. 

İçerik analizi genellikle yazılı veya görsel materyallerden; kitapçıklar, gazeteler, dergiler, 

broşürler, reklamlar, filmler, resmî belgeler, video kasetler, fotoğraflar ve web sayfaları 

üzerinden destinasyon turizmi hakkında zengin bilgi sağlayabilir (Jenkins, 1999). Araştırma 

yöntemi olarak nitel veri toplama tekniklerinden arşiv taramasıyla T.C. Kültür Turizm 

Bakanlığı web sitesindeki resmi broşürler taranmış, içerik analizi yöntemi kullanılarak 

incelemeler yapılmıştır. Toparlanan veriler tablo halinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. 

Tablolar, Okumuş vd., (2013) ve Okumuş, vd. (2018)’in çalışmalarından uyarlanmış olan 

Uçan ve Girgin (2021)’in makale çalışmasında yer verdiği tablolar üzerinden oluşturulmuştur.  

T.C. Kültür Turizm Bakanlığı web sitesindeki, UNESCO yaratıcı şehirler ağına dünya 

gastronomi şehirleri alanında dahil olan; Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar’ın tanıtım 

broşürlerinde yemek ve gastronomi başlıklarının geçtiği bölümlerle araştırma 

sınırlandırılmıştır. Literatür taramasında Türkiye’de UNESCO kapsamındaki turizm 

destinasyonları ve dünya gastronomi şehirleri üzerine yapılmış çalışmalar mevcuttur. 

Literatüre katkı sağlamak amacıyla yapılan bu çalışmanın sonucunda Türkiye’nin 

UNESCO’ya dahil olan dünya gastronomi şehirlerini, destinasyon pazarlamasında ne kadar 

kullanabildiği ortaya çıkacaktır.  

Bulgular 

Bulgular bölümünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü web sayfasından elde edilen resmi 

tanıtım broşürlerinde; Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar illerinin tanıtım materyallerinin 

içeriklerinde gastronomik unsurlara ne derece yer verildiği ve özellikle UNESCO yaratıcı 

şehirlerine dahil olan bu illerin tanıtımda bundan ne kadar faydalandıkları incelenmiştir. 

 

İncelenen verilerin genel değerlendirmesinde Gaziantep’te 164, Hatay’da 291, 

Afyonkarahisar’da 71 tane toplamda 526 metin verisinin olduğu; Gaziantep’te 55, Hatay’da 

231, Afyonkarahisar’da 70 görsele ulaşılmış toplamda 356 tanede görsel verinin bulunduğu 

Tablo 2’de verilmiştir.  
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Tablo 2: Toplamda Gözlenen Metin ve Görsel 
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Gözlenen Metin 164 291 71 526 

Gözlenen Görsel 55 231 70 356 

Toplam 219 522 141 882 

 

Tercih edilen bir turizm destinasyonu olmada bir ülkeyi öne çıkaran unsurlar arasında 

gastronominin olduğu bilinmektedir. Destinasyon pazarlamasında, çeşitli tanıtım 

materyallerinde yöresel mutfaklara dair bilgiler yerli ve yabancı turistler için dikkat çekici 

olmaktadır. Unesco yaratıcı şehirlerine gastronomi alanında dahil olan Gaziantep, Hatay ve 

Afyonkarahisar illerinin tanıtım broşürlerinde yöresel mutfaklara ne kadar yer verdiği Tablo 

3’ de gösterilmiştir. 

Tablo 3: Gözlenen Metin ve Gözlenen Görsel Analizi- Yiyecek içecekler 

                           

 

 

          Başlıklar              

Gözlenen Metin Analizi Gözlenen Görsel Analizi 
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Yöresel Et 

Yemekleri 

36 12 5 51 1 12 14 27 

Yöresel Sebze 

Yemekleri 

11 11 3 25 1 11 7 19 

Bulgur/Pilav/Erişte 

Yemekleri  

11 13 2 26 1 13 6 20 

Yöresel Çorbalar 9 9 1 19 2 9 5 16 

Yöresel Dolma ve 

Sarmalar 

7 6 4 17 2 6 2 10 

Yöresel Meze ve 

Salatalar 

12 18 - 30 1 18 4 23 
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Yöresel Hamur 

İşleri 

5 9 1 15 1 9 14 24 

Yöresel Tatlı ve 

Reçeller 

14 12 4 30 2 12 13 27 

YöreselSüt Ürünleri 

ve Yiyecekler 

6 9 1 16 - 9 1 10 

Yöresel İçecekler-

Hoşaflar 

3 - 1 4 4 - 3 7 

Turşular  12 1 - 13 - 1 1 2 

Kurutulmuş Ürünler 1 1 - 2 4 3 - 7 

Baharatlar- 

Kuruyemişler 

2 1 - 3 4 7 - 11 

 ARA TOPLAM 132 102 22 221 23 110 70 206 
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Tablo 4: Gözlenen Metin ve Gözlenen Görsel Analizi- Mutfak Kültürü 

                           

 

 

          Başlıklar              

Gözlenen Metin Analizi Gözlenen Görsel Analizi 
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Mutfak Araç 

Gereçleri 

11 14 - 25 5 11 - 16 

Kışa Hazırlık 1 1 - 2 1 5 - 6 

Yerel Yemekli 

Toplantılar ve 

Davetler 

- 8 9 17 - - - - 

Restoran Tanıtımı - - 30 30 - - - - 

Yöresel Kıyafetli 

İnsanlar 

- - - - 1 2 - 3 

UNESCO  1 1 1 3 3 - - 3 

Türkçe Yöresel 

Ürün Reçetesi 

9 98 - 107 9 98 - 107 

İngilizce Yöresel 

Ürün Reçetesi 

9 - - 9 9 - - 9 

Edebiyatta Yöresel 

Ürünler 

- 5       - 5 - 5 - 5 

Yerel Mutfak 

Sözlüğü  

- 62 - 62 - - - - 

Müzeler ve 

Festivaller 

1 - 6 7 4 - - 4 

Yapılması/Gezilmesi 

Gerekenlerle İlgili 

Tavsiyeler  

3 - 3 6 - - - - 

 ARA TOPLAM 32 189 49 303 32 121 0 150 

          GENEL TOPLAM 164 291 71 524 55 231 70 356 
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Gözlenen metin analizinde yer verilen veriler incelendiğinde:  

Yiyecek ve içecek kategorisinde toplamda Gaziantep’te 132, Hatay’da 102 ve Afyon’da 22 

metne ulaşılmıştır. Yöresel et yemekleri Gaziantep ve Afyon’un en çok metne sahip grupları 

olurken Hatay’da meze ve salatalar en çok metne sahip grupta yer almıştır. Gaziantep’te; 

kurutulmuş ürünler, baharatlar- kuruyemişler ve yöresel içecekler- hoşaflar en az metne sahip 

grupta yer almıştır. Hatay’da; turşular, kurutulmuş ürünler, baharat- kuruyemişler en az metne 

sahip grupta yer almıştır. Yöresel içecekler- hoşaflar grubunda ise hiç metne rastlanmamıştır.  

Afyonkarahisar’da; yöresel çorbalar, hamur işleri, süt ürünleri ve yiyecekler, içecekler- 

hoşaflar en az metne sahip grupta yer almıştır. Mezeler-salatalar, turşular, kurutulmuş ürünler, 

baharatlar- kuruyemişler grubunda ise hiç metne rastlanmamıştır. 

Mutfak kültürüne dair metinlerde toplamda Gaziantep’te 32, Hatay’da 189 ve 

Afyonkarahisar’da 49 metne ulaşılmıştır. Gaziantep mutfak araç gereçlerinde, Hatay Türkçe 

ürün reçetesinde, Afyon ise restoran tanıtımı kategorisinde en yüksek oranda metne sahip 

çıkmıştır. Gaziantep’te; kışa hazırlık, UNESCO, müzeler ve festivaller grubunda en az metne 

rastlanmıştır. Yerel yemekli toplantılar ve davetler, restoran tanıtımı, yöresel kıyafetli 

insanlar, edebiyatta yöresel ürünler ve yerel mutfak sözlüğü kategorilerinde hiç metne 

rastlanmamıştır. Hatay’da kışa hazırlık ve UNESCO en az metne sahip gruplar arasında yer 

almıştır. Restoran tanıtımı, yöresel kıyafetli insanlar, İngilizce yöresel ürün reçetesi, müzeler 

ve festivaller ve yapılması/gezilmesi gerekenlerle ilgili tavsiyeler konusunda hiç metne sahip 

olmadığı görülmüştür. Afyonkarahisar’da UNESCO en az metne sahip grup arasında yer 

almıştır. Mutfak araç gereçleri, kışa hazırlık, yöresel kıyafetli insanlar, Türkçe yöresel ürün 

reçetesi, İngilizce yöresel ürün reçetesi, edebiyatta yöresel ürünler, yerel mutfak sözlü 

konularında hiç metne rastlanmamıştır. 

Gözlenen görsel analizinde yer verilen veriler incelendiğinde:  

Yiyecek içecek kategorisinde Gaziantep’te 23, Hatay’da 110 ve Afyonkarahisar’da 70 görsel 

incelenmiştir. Gaziantep’te yöresel içecekler-hoşaflar, kurutulmuş ürünler, baharatlar-

kuruyemişler kategorisinde en çok görsele rastlanmıştır. Hatay’da yöresel mezeler-salatalar ve 

bulgur/pilav/erişte yemekleri en çok görsele rastlanan kategorilerdir. Afyonkarahisar’da 

yöresel et yemekleri ve yöresel hamur işleri en çok görsele rastlanan kategorilerdir. 

Gaziantep’te yöresel et yemekleri, yöresel sebze yemekleri, bulgur/pilav/ erişte yemekleri, 

yöresel meze-salatalar, yöresel hamur işleri kategorilerinden en az görsel gözlenmiştir. 

Yöresel süt ürünleri ve turşular kategorisinde hiç görsele rastlanmamıştır. Hatay’da turşular 

ve kurutulmuş ürünler en az görsele sahiptir. Yöresel yiyecekler-hoşaflar kategorisinde hiç 

görsele rastlanmamıştır. Afyonkarahisar’da yöresel süt ürünleri ve yiyecekler ve tuşlar 

kategorisinde en az görseler rastlanmış, kurutulmuş ürünler ve baharatlar-kuruyemişler 

kategorisinde hiç görsele rastlanmamıştır.  

Mutfak kültürüne dair görsellerde Gaziantep’te Türkçe yöresel ürün reçetesi ve İngilizce 

yöresel ürün reçetesi en çok görseli bulunan kategorilerdir. Kışa hazırlık, yöresel kıyafetli 

insanlar en az görsele rastlanan kategorilerdir. Yerel yemekli toplantılar ve davetler, restoran 

tanıtımı, edebiyatta yöresel ürünler, yerel mutfak sözlüğü, yapılması/ gezilmesi gerekenlerle 

ilgili tavsiyelerde hiç görsele rastlanmamıştır. Hatay’da Türkçe yöresel ürün reçetesi en çok 

görsele sahip kategoridir. Yöresel kıyafetli insanlar en az görsele rastlanan kategori iken yerel 

yemekli toplantılar ve davetler, restoran tanıtımı, UNESCO, İngilizce yöresel ürün reçetesi, 

yerel mutfak sözleri, müzeler ve festivaller ve yapılması/gezilmesi gerekenlerle ilgili 

tavsiyeler görsellerine ise hiç rastlanmamıştır. Afyonkarahisar’da mutfak kültürüne dair 

herhangi bir kategoride görsele rastlanmamıştır.  
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Sonuç ve Öneriler  

Gastronominin gün geçtikçe ilgi çekici bir alan oluşu ve turistlerin özellikle yöresel ürünleri 

tatmak için farklı destinasyonlara seyahat etmesi turizm için kaçınılmaz bir hale gelmiştir. 

Turistlerin tercih edeceği destinasyonların içinde olmak, gastronomik unsurların ve yöresel 

ürünlerin pazarlanmasına bağlıdır. Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar illerine ait incelenen 

resmi tanıtım broşürlerinde yerel mutfak unsurlarına ne derece yer verildiği; “gözlenen metin” 

ve “gözlenen görsel” unsurlarında şehirler arasında ciddi farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. 

Gaziantep ilinde, en çok görsel ve metne; yöresel içecekler-hoşaflar, kurutulmuş ürünler, 

baharatlar-kuruyemişler; yöresel et yemekleri kategorilerinde, en az metin ve görsele ise; 

kurutulmuş ürünler, baharatlar- kuruyemişler ve yöresel içecekler- hoşaflar, kışa hazırlık, 

UNESCO, müzeler ve festivaller, yöresel et yemekleri, yöresel sebze yemekleri, bulgur/pilav/ 

erişte yemekleri, yöresel meze-salatalar, yöresel hamur işleri, kışa hazırlık, yöresel kıyafetli 

insanlar konularında rastlanmıştır. Hiç metin ve görseli bulunmayan; yerel yemekli toplantılar 

ve davetler, restoran tanıtımı, yöresel kıyafetli insanlar, edebiyatta yöresel ürünler ve yerel 

mutfak sözlüğü, yemekli toplantılar ve davetler, restoran tanıtımı, edebiyatta yöresel ürünler, 

yerel mutfak sözlüğü, yapılması/ gezilmesi gerekenlerle ilgili tavsiyeler gibi pek çok başlık 

bulunmaktadır. 

Hatay ilinde en az metin ve görsel; yöresel kıyafetli insanlar, turşular, kurutulmuş ürünler, 

baharat- kuruyemişler, kışa hazırlık ve UNESCO, turşular ve kurutulmuş ürünlerden 

oluşmuştur, en çok metin ve görsel; meze ve salatalar ve Türkçe ürün reçetesi, yöresel 

mezeler-salatalar ve bulgur/pilav/erişte yemekleri, Türkçe yöresel ürün reçetesinde çıkmıştır. 

Yöresel içecekler- hoşaflar, restoran tanıtımı, yöresel kıyafetli insanlar, İngilizce yöresel ürün 

reçetesi, müzeler ve festivaller ve yapılması/gezilmesi gerekenlerle ilgili tavsiyeler, yerel 

yemekli toplantılar ve davetler, restoran tanıtımı, UNESCO, İngilizce yöresel ürün reçetesi, 

yerel mutfak sözleri, müzeler ve festivaller ve yapılması/gezilmesi gerekenlerle ilgili 

tavsiyelerle ilgili ise hiç metin ve görsel bulunamamıştır. 

Afyonkarahisar ilinde; en çok metin ve görsel; yöresel et yemekleri, restoran tanıtımı, yöresel 

et yemekleri ve yöresel hamur işlerinde çıkmıştır. Yöresel çorbalar, hamur işleri, süt ürünleri 

ve yiyecekler, içecekler- hoşaflar, UNESCO, turşular ve kurutulmuş ürünler en az sayıda 

metin ve görsele rastlanmıştır. Mezeler-salatalar, turşular, kurutulmuş ürünler, baharatlar- 

kuruyemişler, Türkçe yöresel ürün reçetesi, İngilizce yöresel ürün reçetesi, edebiyatta yöresel 

ürünler, yerel mutfak sözlü; yöresel yiyecekler-hoşaflar, kurutulmuş ürünler ve baharatlar-

kuruyemişler, mutfak araç gereçleri, kışa hazırlık, yerel yemekli toplantılar ve davetler, 

restoran tanıtımı, yöresel kıyafetli insanlar, UNESCO, Türkçe yöresel ürün reçetesi, İngilizce 

yöresel ürün reçetesi, edebiyatta yöresel ürünler, yerel mutfak sözlüğü, müzeler ve festivaller, 

yapılması/gezilmesi gerekenlerle ilgili tavsiyelere dair hiç metin ve görsel bulunamamıştır. 

UNESCO yaratıcı şehirlerine gastronomi alanında dahil olan bu üç ilin tanıtım alanında 

birbirlerinden, ciddi oranda farklı olması dikkat çekmektedir. Hatay ve Afyonkarahisar’ın 

UNESCO logosuna da hiç yer vermemesi tanıtım açısında oldukça büyük bir eksikliktir, bu 

illerin müze ve festivallerde de hiç verisinin bulunmaması tanıtım açısında yetersiz 

kalındığına bir göstergedir. En çok veriye sahip olan Hatay mutfağının ve Afyonkarahisar’ın 

mutfak kültürüne dair verilerde İngilizceye yer vermemesi yabancı turist çekiciliği açısından 

bakıldığında yetersiz kalmaktadır. Gaziantep ve Hatay’da hiçbir restoranın tanıtımının 

yapılmaması gelecek turistler açısından bakıldığında yönlendirici değildir, bu da turistlerin 

kalitesinden emin olunmayan mekanlara yönelebilme riskini artırır ve dolayısıyla ilin 

tanıtımının layıkıyla yapılamamasına sebebiyet verebilir. Yöresel kıyafetli insanların 
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metinlerde hiç yer almaması ve çok az sayıda görselinin bulunması, illerin yöresel 

kültürlerinin tanıtımı açısından yetersiz kaldığını göstermektedir. Bu çalışmanın sonucu göz 

önüne alındığında geçmişte yapılmış Frochot (2003), Akdu ve Akdu (2018) ve Okumuş ve 

Çetin (2018)’in çalışmalarının paralellik gösterdiği ve tanıtım broşürlerinin yetersiz kaldığı 

sonucu örtüşmektedir. Araştırma sürecinde elde edilen bilgilerden yola çıkılarak bazı öneriler 

sunulmuştur:  

 Ulusal ve uluslararası tanıtım materyali olan bu broşürlerde yöresel ürünlere hem 

İngilizce hem Türkçe yer verilmelidir. 

 Yöresel ürünlere ait metinler ve görseller zenginleştirilmelidir. 

 Unesco yaratıcı şehirlerine gastronomi alanında dahil olan illerin tanıtım 

materyallerinde bunu daha sık vurgulaması ve bir avantaja çevrilmesi gerekmektedir. 

 Afyonkarahisar ilinin, tanıtım materyallerinde yöresel ürünlere metinsel ve görsel 

açıdan yer verme düzeyini ciddi oranda artırması gerekmektedir. 

 Gaziantep ilinde görsellerin çoğaltılması daha iyi olacaktır. 

 Hatay ve Afyonkarahisar ilinin İngilizce mutfak tanıtımına ağırlık vererek yabancı 

turistlere çekicilik sağlaması gerekmektedir. 

 Gelecek çalışmalarda tanıtım broşürlerinin yanı sıra ek materyallerde incelenerek 

araştırma dokümanları çoğaltılabilir. 

 Dünyada Unesco’ya gastronomi alanında dahil olmuş şehirlerle kıyaslamalar 

yapılabilir.  
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Özet 

 

Türkiye, zengin turizm altyapısıyla deniz ya da kıyı turizminin yanında kültür, sağlık, spor, 

gastronomi, kış ve doğa turizmi gibi alternatif turizm altyapısına sahip bir ülke 

konumundadır. Dünya Turizm Örgütü (DTÖ) verilerine göre en çok ziyaret edilen ilk on ülke 

arasında yer alan Türkiye’de diğer sektörlerle ilişki içerisinde olduğu bilinen turizm sektörü, 

sürdürülebilir ekonomik büyümede öncü sektörlerden birisidir. Bu nedenle turizm sektörünün 

ekonomik büyüme üzerindeki etkinlik düzeyinin belirlenmesi, sürdürülebilir ekonomik 

büyümeye katkı sağlayabilecektir. Bu nedenle Türkiye ekonomisinde 2003-2021 dönemi 

yıllık verileriyle turizm gelirleri ve ekonomik büyüme ilişkisi ARDL Sınır Testi yaklaşımıyla 

incelenmiştir.  Çalışmanın amacı doğrultusunda kurulan modele bağımlı değişken olarak kişi 

başına düşen GSYH, bağımsız değişken olarak turizm gelirleri ve kontrol değişkenleri olarak 

ise reel efektif döviz kuru, işgücü ve sabit sermaye yatırımları dâhil edilmiştir. Yapılan ARDL 

sınır testinden ulaşılan sonuçlara göre uzun dönemli bir ilişki olduğu anlaşılmıştır. Katsayı 

tahmin sonuçlarına göre uzun dönemde Kontrol değişkenleri olan işgücü ve sermaye 

değişkenlerinin ekonomik büyüme üzerinde pozitif, reel efektif döviz kurunun negatif 

etkisinin olduğu, kısa dönemde işgücü, sermaye ve reel efektif döviz kurunun ekonomik 

büyümeyi pozitif etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bağımsız değişken olarak ele alınan turizm 

gelirlerinin ise kısa ve uzun dönemde ekonomik büyümeyi pozitif etkilediği tespit edilmiştir. 

Turizm gelirlerindeki %1’lik bir artışın ekonomik büyüme üzerinde kısa dönemde %0.02, 

uzun dönemde ise %0.09’luk bir artışa neden olduğu belirlenmiştir. Bu bulgulara göre 

Türkiye ekonomisinde turizm sektörünün büyüme üzerinde etkinliğinin olduğu 

söylenebilmektedir. Ayrıca turizm sektörünün diğer sektörlerle olan ilişkisi göz önüne 

alındığında sürdürülebilir büyümenin gerçekleştirilmesinde sektörün mevcut sorunlarının en 

kısa sürede çözülmesinin bu etkinliği arttırabileceği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Turizm Gelirleri, Reel Efektif Döviz Kuru, 

Sermaye Yatırımları, ARDL Sınır Testi 

 

Tourısm Revenues and Economıc Growth: Evıdence from the 

Turkısh Economy 
 

Abstract 
 

Turkey, with its rich tourism infrastructure, is a country with alternative tourism 

infrastructures such as culture, health, sports, gastronomy, winter, and nature tourism, as well 

as sea or coastal tourism. In Turkey, among the top ten most visited countries according to the 

World Tourism Organization (WTO), the tourism sector, known to be in contact with other 

sectors, is one of the leading sectors in sustainable economic growth. Therefore, determining 

the effectiveness of the tourism sector on economic growth will contribute to sustainable 

economic growth. For this reason, the relationship between tourism revenues and economic 

growth in the Turkish economy for the period 2003-2021 was examined with the ARDL 
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Bounds Test approach. GDP per capita as the dependent variable, tourism revenues as the 

independent variable, and real effective exchange rate, labor force, and fixed capital 

investments as control variables were included in the model established for the study. 

According to the results obtained from the ARDL limit test, it was understood that there is a 

long-term relationship. According to the coefficient estimation results, it has been concluded 

that the labor force and capital variables, which are the control variables, have a positive 

effect on economic growth in the long term, the real effective exchange rate has a negative 

impact, and the labor force, capital and real effective exchange rate have a positive effect on 

economic growth in the short term. It has been determined that tourism revenues, which are 

considered independent variables, have a positive effect on economic growth in the short and 

long term. It has been determined that a 1% increase in tourism revenues causes a rise of 

0.02% in the short time and 0.09% in the long term on economic growth. According to these 

findings, it can be said that the tourism sector affects growth in the Turkish economy. In 

addition, considering the relationship of the tourism sector with other sectors, it is thought that 

solving the industry's current problems as soon as possible can increase this efficiency in 

realizing sustainable growth. 

Keywords: Economic Growth, Tourism Revenues, Real Effective Exchange Rate, Capital 

Investments, ARDL Bounds Test 

 

Giriş 

 

Turizm,  uluslararası hizmet ihracatı sayılan ve ülkeye döviz girişi sağlayan bir olgudur.  

Turizm gelirleriyle döviz arzı artmakta ve ödemeler bilançosundaki açıklar 

azaltılabilmektedir. Turizm gelirleri Türkiye ekonomisi için önemli anlamlar içermektedir. 

Yıllardır ödemeler bilançosu açığı veren Türkiye’de turizm faaliyetleri ve turizm gelirlerinin 

arttırılabilmesi dış açık sorununa çare olabilecektir. Ayrıca turizm sektörü dışındaki diğer 

sektörlerin yaptığı ihracata göre, turizmden sağlanan döviz gelirlerinin, döviz elde etme 

maliyeti olarak diğer sektörlerin ihracatlarına göre düşük maliyetli olması, ülkede var olan 

turizm potansiyelinin en iyi şekilde kullanılabilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu 

avantaj ülke için gerekli olan dövizin sağlanmasına, istihdamın artmasına ve sürdürülebilir 

ekonomik büyümenin gerçekleştirilebilmesine katkı sağlayabilecektir. Ancak ziyaretçi 

sayısına göre ilk 10 ülke arasında olan Türkiye’nin turizm gelirleri sıralamasında gerilerde 

kaldığı sonucu Türkiye ekonomisinde, turizmden sağlanan gelirlerin düşük olması daha düşük 

bütçeye sahip turistlerin Türkiye’yi tercih etmesinden kaynaklamaktadır. Turizm gelirlerinin 

düşük olması ekonomik büyüme içerisindeki etkinliğini de azaltacaktır. 

Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı ve bu ziyaretlerden sağlanan turizm gelirleri dikkate 

alındığında yüksek turizm potansiyeline sahip bir ülke konumunda olmasına rağmen turizm 

gelirlerinin istenilen düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu durum Tablo 1’den daha iyi 

anlaşılabilmektedir. 

 

Tablo 1. Türkiye Ekonomisinde 2003-2021 Dönemi Turizmdeki Gelişmeler 

Yıl Toplam Ziyaretçi 

Sayısı 

Kişi Başına Ortalama 

Harcama (ABD Doları) 

Toplam Turizm Gelirleri  

(Milyon ABD Doları) 

2003 1.358.504,417 765,917 1.108,167 

2004 1.688.553,417 777,500 1.359,250 

2005 2.010.374,917 763,000 1.599,250 

2006 1.929.055,917 737,000 1.454,750 
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2007 2.267.915,583 700,833 1.619,167 

2008 2.581.665,000 748,833 1.947,083 

2009 2.667.179,167 715,333 1.915,000 

2010 2.752.328,750 691,000 1.882,083 

2011 3.012.610,667 705,500 2.087,833 

2012 3.038.660,083 733,167 2.168,917 

2013 3.268.852,083 764,417 2.396,750 

2014 3.451.255,833 755,833 2.531,917 

2015 3.468.127,583 676,917 2.276,250 

2016 2.613.777,417 615,083 1.592,750 

2017 3.218.362,250 589,917 1.914,000 

2018 3.802.389,500 574,583 2.161,167 

2019 4.321.670,167 600,083 2.858,750 

2020 1.758.474,000 643,000 1.333,000 

2021 2.446.455,250 914,250 2.219,500 

Kaynak: TCMB verilerinden yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 1’e göre Türkiye’ye gelen turist sayısı 2019 yılında son yirmi yılın zirvesini görmüş 

ancak 2020 yılında ortaya çıkan küresel Covid-19 salgının da etkisiyle ciddi bir düşüş yaşamış 

ve bu durum toplam turizm gelirlerini de olumsuz etkilemiştir. Ancak bu olumsuz etki 

salgının azalma eğilimi gösterdiği 2021 yılında kaybolmaya başlamıştır. Bu artış trendinin 

devam etmesi ve en azından 2019 yılındaki rakamlara ulaşılması turizm sektörünü 

canlandırabilecek ve böylelikle ekonomik büyümenin sürdürülebilirliğine katkı 

sağlayabilecektir.  Bu nedenle bu çalışmada Türkiye ekonomisinde 2003-20201 dönemi için 

turizm gelirleri ve ekonomik büyüme ilişkisi incelenmiştir. Çalışmanın devam eden 

bölümünde konuya ilişkin Türkiye ekonomisi özelinde yapılan çalışmalara yönelik literatür 

özetine, araştırma yöntemi ve bulgulara son olarak ise sonuçlar sunulmuş ve önerilerde 

bulunulmuştur. 

Literatür Araştırması 

 

Turizm gelirleri ve ekonomik büyüme ilişkisinin incelendiği bu çalışma Türkiye ekonomisi 

özelinde yapıldığı için literatür araştırmasında uluslararası literatürden ziyade ulusal literatür 

incelenmiş ve literatür özetine Tablo 2’de yer verilmiştir. 

 

Tablo 2. Turizm Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisine Yönelik Literatür Özeti 

 
Yazar/Yıl Dönem Yönetem Sonuç(lar) 

Yıldırım ve Öcal 

(2004) 

1962-2002 VAR Analizi TG ve EB arasında yalnızca uzun dönemli bir 

ilişki olduğunu söylemiştir. 

Gündüz ve Hatemi 

(2005) 

1963-2000 Granger Nedensellik Testi TG’den EB’ye doğru nedenselliğin olduğunu 

raporlamıştır. 

Yavuz (2006) 1992:Q1- 

2004:Q4 

Granger ve Toda-Yamamoto 

Nedensellik Testleri 

TG ve EB arasında herhangi bir nedensel 

ilişkinin olmadığını tespit etmiştir. 
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Çetintaş ve Bektaş 

(2008) 

1964-2006  ARDL ve Granger 

Nedensellik Testi 

Yalnızca uzun dönemde bir ilişki ve TG’den 

EB’ye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin 

olduğunu raporlamıştır. 

Akan ve Işık 

(2009) 

1970–2007 Engle-Granger ve Johansen 

Eşbütünleşme ve Pairwise 

Granger Nedensellik Testi 

Uzun dönemli bir ilişki ve TG’den EB’ye 

doğru tek yönlü nedenselliğin olduğunu 

bulmuştur. 

Hepaktan ve Çınar 

(2010) 

1980-2008  Granger Nedensellik Testi TG ve EB arasında nedensellik ilişkisi 

olmadığını sonucuna ulaşmıştır. 

Kara vd. (2012) 1992-2011 VAR Analizi ve Granger 

Nedensellik Testi 

Sadece uzun dönemli bir ilişki ve TG ve EB 

arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisinin 

olduğunu bulgulamıştır. 

Çoban ve Özcan 

(2013) 

1963-2010 Johansen-Juselius 

Eşbütünleşme ve VECM 

Sadece uzun dönemde bir ilişki ve TG ve EB 

arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi 

sonucunu elde etmiştir.  

Samırkaş ve 

Samırkaş (2014) 

2003:Q1- 

2013:Q3 

Granger Nedensellik Testi TG ve EB arasında çift yönlü nedensellik 

ilişkisinin olduğunu doğrulamıştır. 

Özcan (2015) 1963-2010 Hatemi J asimetrik 

Nedensellik Testi 

TG’den EB’ye doğru tek yönlü nedenselliğin 

olduğunu öne sürmüştür. 

Kızılkaya vd. 

(2016) 

1980-2014 ARDL Kısa ve uzun dönemde, TG ve EB arasında 

pozitif ve aynı yönlü ilişkiler tespit etmiştir. 

Yalçınkaya ve 

Karabulut (2017) 

1965-2016 

ve  

1980-2016 

Johansen ve Hatemi-J 

Yapısal Kırılmalı 

Eşbütünleşme ve Hatemi-J 

(2012) Nedensellik Testi 

Uzun dönemli bir ilişki ve 1965- 2016 

döneminde TG ve EB arasında nedenselliğin 

olmadığını ancak1980-2016 döneminde ise 

TG ve EB arasında çift yönlü nedenselliğin 

olduğunu raporlamıştır. 

Dilber ve Kılıç 

(2018) 

1995-2016 Engle Granger Eşbütünleşme 

testi ve VAR analizi 

Uzun dönemli ilişki ve TG’nin EB üzerindeki 

pozitif etkisi olduğunu belirtmiştir. 

Altıner (2019) 1969-2018 ARDL TG ve EB arasında kısa dönemde negatif, 

uzun dönemde ize pozitif ve anlamlı bir ilişki 

olduğunu tespit etmiştir. 

Sarıdoğan (2020) 1987-2018 Gregory-Hansen 

Eşbütünleşme Testi ve 

ARDL 

Kısa ve uzun dönemde TG’in EB üzerinde 

pozitif ve anlamlı bir etkisinin olduğunu 

raporlamıştır. 

Ballı vd. (2020) 1963-2016 Doğrusal Olmayan Granger 

Nedensellik Testi 

TG ve EB arasında karşılıklı doğrusal 

olmayan nedensellikler söz konusudur.  

Şahin vd. (2021) 2012:01- 

2019:09 

Gregory-Hansen 

Eşbütünleşme 

Testi ve Fourier 

TodaYamamoto Nedensellik 

Testi 

Uzun dönemli bir ilişki ve TG’den EB’ye 

doğru tek yönlü nedenselliğin olduğunu 

bulmuştur. 

Demir ve Bahar 

(2021) 

2003:Q1- 

2018:Q4 

Engle-Granger Eşbütünleşme 

Testi 

TG’nin hem kısa hem de uzun dönemde 

EB’yi pozitif etkilediği sonucuna ulaşmıştır. 

Özkurt ve Bilgir 

(2022) 

1980- 

2020 

ARDL Kısa ve uzun dönemde TG ve EB arasında 

pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu 

raporlamıştır. 

Ayas ve Sarı Çallı 

(2022) 

1964-2018 ARDL Sınır Testi ve 

Zamanla Değişen ARDL 

Testi 

TG ve EB arasında uzun dönemli ve zamana 

göre değişen bir ilişki olduğunu tespit 

etmiştir. 

TG: Turizm Gelirleri, EB: Ekonomik Büyüme anlamına gelmektedir. 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Tablo 2’den de görüldüğü gibi literatürdeki çalışmaların büyük bir çoğunluğu turizm 

gelirleriyle büyüme arasında nedenselliğin olup olmadığını belirlemeye yönelik yapılmış 

çalışmalardır. Yapılan nedensellik çalışmalarında genellikle turizm gelirlerinden büyümeye 

doğru nedenselliğin olduğu öne sürülmüştür. Bazı çalışmalarda ise çift yönlü nedensellik 

ilişki olduğunu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışmaların bazılarında turizm gelirleriyle 

ekonomik büyüme arasındaki uzun ve kısa dönem ilişki incelenmiş ve turizm gelirlerinin 

ekonomik büyümeyi pozitif etkilediğini tespit etmişlerdir. Yapılan çalışmalar kullanılan 
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değişkenler açısından incelendiğinde birçoğunda turizm gelirlerinin tek başına bağımsız 

değişken olarak modele dâhil edildiği görülmüştür. Bu çalışmada ise büyüme üzerinde etkisi 

olduğu düşünülen sermaye, emek ve reel efektif döviz kuru değişkenleri modele dâhil edilerek 

turizm gelirlerinin ekonomik büyüme üzerindeki daha gerçekçi etkisi belirlenmeye 

çalışılmıştır. Bu durum çalışmanın özgünlüğünü oluşturmaktadır.  

 

Yöntem ve Bulgular 

 

Çalışmada Türkiye ekonomisi için 2003-2021 döneminde yıllık verilerle turizm gelirlerinin 

ekonomik büyüme üzerindeki uzun ve kısa dönem etkileri incelenmiştir. Çalışmada kullanılan 

değişkenler ve açıklamaları Tablo 3‘te, değişken grafikleri Şekil 1’de verilmiştir.  

 

Tablo 3. Kullanılan Değişkenler ve Açıklamaları 

 
Değişkenler Kısaltmalar Açıklamalar Kaynak 

Ekonomik Büyüme LGSYH Kişi Başı GSYH ($) TCMB 

Turizm Gelirleri LTG Toplam turizm gelirleri (milyon $) TCMB 

Sermaye LS Sabit sermaye yatırımları (GSYH %) Dünya Bankası 

İşgücü LE Toplam istihdam (bin kişi) The Conferance Board 

web sitesi 

Reel Efektif Döviz 

Kuru 

LDK Reel efektif döviz kuru TCMB 
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Şekil 1. Değişken Dağılım Grafikleri 

 

Şekil 1‘de verilen grafikler incelendiğinde tüm değişkenlerin sabit ve trend içerdiği 

görülmektedir. Grafikler serilerin birim kök süreçleriyle ilgili fikir verse de durağanlığın 

tespitinde belirsizliğin giderilmesi ancak birim kök testleriyle mümkün olabilecektir. 

Araştırmada kullanılan değişkenlerin durağanlık sınamaları ADF (Genişletilmiş Dickey-

Fuller) birim kök testiyle test edilerek bulgular Tablo 4’te gösterilmektedir.  

 

Tablo 4. Durağanlık Sınama Sonuçları 

 
Genişletilmiş Dickey Fuller (Sabitli-Trendli Model) 

LGSYH Düzeyde -3.5016 (0.0714)* 

Birinci farkta - 

LTG Düzeyde -0.5304 (0.9678) 

Birinci farkta -7.5065 (0.0001)*** 

LS Düzeyde -4.3192 (0.0171)** 

Birinci farkta - 
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LE Düzeyde -2.5724 (0.2947) 

Birinci farkta -3.3628 (0.0920)* 

LDK Düzeyde 0.5722 (0.9985) 

Birinci farkta -7.6393 (0.0001)*** 

Not: *, **, *** simgeleri sırasıyla %10, %5 ve %1 önem seviyesinde anlamlılığı belirtmektedir. 
 

Tablo incelendiğinde LGSYH ve LS değişkenlerinin düzeyde (I(0)), diğer değişkenlerin ise 

birinci farkları alındığında (I(1)) durağanlaştığı görülmektedir. Değişkenler arasındaki 

ilişkinin tespitinde ARDL sınır testi yaklaşımından faydalanılmıştır. Pesaran ve Shin (1999) 

tarafından tanıtılan ARDL sınır testi, daha sonra Pesaran vd. (2001)  tarafından genişletildi. 

ARDL eş bütünleşme yaklaşımı, diğer eş bütünleşme yöntemlerine kıyasla çok sayıda 

avantaja sahiptir. Diğer eş bütünleşme tekniklerinden farklı olarak ARDL, çalışılan tüm 

değişkenlerin aynı düzende durağan olması gerektiğine dair bir varsayım getirmemektedir. 

Yani ARDL analizi, değişkenlerin birinci dereceden (I(1)) veya düzeyde (I(0)) durağan olup 

olmadığına bakılmaksızın uygulanabilmektedir. İkinci olarak, diğer eşbütünleşme teknikleri 

örneklem büyüklüğüne duyarlı iken, ARDL testi örneklem büyüklüğü küçük olsa bile sağlam 

sonuçlar vermektedir. Çalışma veri setinin kısa bir dönemi kapsaması ve değişkenlerin farklı 

durağanlık seviyelerine sahip olması çalışmada ARDL sınır testini kullanmayı gerekli 

kılmıştır.  

 

ARDL sınır testi yaklaşımının ilk aşaması olarak uygun ARDL modeli belirlenmesi 

gerekmektedir. Yıllık veri seti kullanıldığından dolayı maksimum 2 gecikmeye kadar model 

sınanmış ve uygun model ARDL(1,2,1,1,2) olarak belirlenmiştir. Model seçim kriteri olarak 

Akaike bilgi kriteri dikkate alınmış ve uygun model seçim sonuçları Şekil’de gösterilmiştir.   

Şekil 2. Uygun Model Seçim Sonuçları 
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Bir modelin tahmin sonuçlarından elde edilen katsayıların güvenilirliği için bazı varsayımları 

sağlaması gerekmektedir. Aksi halde elde edilen test istatistiklerine güvenmek yanıltıcı 

olacaktır. ARDL(1,2,1,1,2) modeli için tanısal test sonuçları Tablo 5’te belirtilmiştir.  

 

Tablo 5. Tanısal Test Sonuçları 
Adjusted R-squared 0.998565 

F-statistic 1013.177 (0.0000) 
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Normallik (Jarque-Bera Testi) 0.441045 (0.8021) 

Otokorelasyon (LM Testi) 3.7415 (01531) 

Değişen Varyans (Breusch-Pagan-Godfrey) 3.5450 (0.0867) 

Model Kalıbının Testi (Ramsey RESET) 0.2540 (0.6408) 

 

Tablo 5 incelendiğinde F-istatistik değerinin, araştırma modelin bir bütün olarak anlamlı 

olduğunu göstermektedir. Varsayım testlerine göre hata terimlerinin normal dağıldığı, 

modelin otokorelasyon ve değişen varyans sorunu içermediği görülmektedir. Ramsey Reset 

testine göre ise modelin matematiksel kalıbının doğru seçildiği görülmektedir. Ayrıca yapılan 

Cusum ve CusumSQ sonuçları Şekil 3’te gösterilmiştir.  

 

Şekil 3. Cusum ve CusumSQ Sonuçları 

 

 

Şekil 3’e göre Cusum ve CusumSQ grafiklerinin güven sınırları içinde kaldığı ve dolayısıyla 

katsayı tahmin sonuçlarının uzun dönem ilişkilerini istikrarlı bir şekilde temsil edebileceği 

anlaşılmaktadır. Test edilen varsayımların sağlanması modelden elde dilen tahmin 

sonuçlarının geçerli olacağı anlamına gelmektedir.  

Araştırmada kullanılan değişkenler için eşbütünleşme ilişkisi ARDL sınır testiyle test 

edilmiştir. ARDL sınır testi sonuçları Tablo 6’da görülmektedir.  

 

Tablo 6. ARDL Sınır Testi Sonuçları 

 
k F istatistiği F kritik değerleri  

Asymptotic: n=1000 

I(0)                   I(1)  

F kritik değerleri 

Asymptotic: n=35 

I(0)                   I(1) 

4 28.49762 3.65 4.66 4.09 5.532 

 

Tablo 6’daki F istatistik değerinin alt sınır ve üst sınır kritik değerlerinden büyük olması 

değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin var olduğu göstermektedir. Eşbütünleşme 

ilişkisinin var olduğu durumda uzun dönem katsayıları incelenebilmektedir.  

Uzun dönem katsayılarının tahmin edilmesinde kullanılacak ARDL modeli şu şekildedir: 

         ∑         
 

   
 ∑        

 

   
 ∑        

 

   
 ∑         
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Modelde    model sabitini,   ,   ,    ve    her bir değişkene ait uzun dönem esnekliklerini, 

   hata terimini temsil etmektedir. ARDL(1,2,1,1,2) modeli için uzun dönem katsayıları 

tahmin edilmiş ve sonuçlar Tablo 7’de verilmiştir. 

 

Tablo 7. Uzun Dönem Tahmin Sonuçları 

 
Değişken Katsayı Standart hata t istatistiği Olasılık değeri 

LTG 0.090782 0.032138 2.824798 0.0369** 

LS 0.443686 0.059562 7.449110 0.0007*** 

LE 0.846482 0.051931 16.30023 0.0000*** 

LDK -0.256207 0.046234 -5.541507 0.0026*** 

C -0.287696 0.449074 -0.640644 0.5500 

Not: *, **, *** simgeleri sırasıyla %10, %5 ve %1 önem seviyesinde anlamlılığı belirtmektedir. 

 

Tablo 7’deki sonuçlar incelendiğinde turizm gelirleri, sermaye ve işgücü değişkenlerinin 

ekonomik büyümeyi uzun dönemde pozitif ve ayrıca reel efektif döviz kurunun ekonomik 

büyümeyi negatif olarak etkilediği görülmektedir. 

ARDL yaklaşımının son adımı hata düzeltme modeli tahmin etmektir. Değişkenlerin uzun 

dönem ilişki içinde olması durumunda, bu uzun dönem ilişkisinden sapmalar meydana 

gelebilmektedir. Ancak önemli olan bu sapmaların giderilerek tekrar dengeye gelebilmesidir. 

Uzun dönem ilişkiden sapmaların dengeye gelip gelemeyeceğinin tespiti kurulan hata 

düzeltme modeli ile tespit edilebilmektedir. Aynı zamanda hata düzeltme modeli değişkenler 

arasındaki kısa dönem ilişkisi hakkında da bilgiler sunmaktadır. Çalışmada kullanılan 

değişkenlerin uyarlandığı hata düzeltme modeli şu şekildedir: 

                    ∑             
 

   
 ∑           

 

   
 ∑          

 

   

 ∑          
 

   
 ∑           

 

   
    

Kısıtsız hata düzeltme modeli sınanmış ve sınama sonuçları Tablo 8’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 8. Kısa Dönem Tahmin Sonuçları 

 
Değişken Katsayı Standart hata t istatistiği Olasılık değeri 

D(LTG) 0.021429 0.006970 3.074529 0.0276** 

D(LTG(-1)) -0.084824 0.009462 -8.964800 0.0003*** 

D(LS) 0.231787 0.016713 13.86891 0.0000*** 

D(LE) 0.346098 0.050960 6.791581 0.0011*** 

D(LDK) 0.062164 0.012155 5.114299 0.0037*** 

D(LDK(-1)) 0.192623 0.023438 8.218229 0.0004*** 

ECT(-1) -0.744528 0.040261 -18.49247 0.0000*** 
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Not: *, **, *** simgeleri sırasıyla %10, %5 ve %1 önem seviyesinde anlamlılığı belirtmektedir. 

 

Tablo 8’den de görüldüğü gibi hata düzeltme katsayısının (ECT(-1))’in negatif ve anlamlı 

olması hata düzeltme mekanizmasının çalıştığını ve kısa dönemde meydana gelen uzun 

dönem ilişkisinden sapmaların dengeye geleceği anlamına gelmektedir. Kısa dönem 

katsayıları incelendiğinde sermaye, işgücü ve reel efektif döviz kurunun ekonomik büyümeyi 

kısa dönemde pozitif yönde etkilediği, turizm gelirlerinin aynı dönemde etkisinin pozitif 

olduğu ancak bir gecikmeli değerinin etkisinin ise negatif olduğu görülmektedir.  

 

Sonuç ve Öneriler 

 

Uluslararası hizmet ticareti sayılan turizm gelirleri, turizm altyapısına sahip ülkelerin ihracat 

hacimleri üzerinde önemli bir etkisi olabileceği düşüncesi, turizm sektörünün ekonomik 

büyüme için önemine vurgu yapmaktadır.  Bu nedenle çalışmada 2003-2021 dönemi yıllık 

verileriyle turizm gelirleri ve ekonomik büyüme ilişkisi Türkiye ekonomisi özelinde ARDL 

sınır testi kullanılarak araştırılmıştır. 

 

Çalışmada ekonomik büyüme bağımlı değişken, turizm gelirleri ise bağımsız değişken olarak 

ele alınmıştır. Ayrıca emek, sermaye ve reel efektif döviz kuru değişkenleri kontrol değişkeni 

olarak modele dâhil edilmiştir. 

 

Değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin varlığını sınamak amacıyla ARDL sınır testi 

yaklaşımından faydalanılmış ve değişkenleri eşbütünleşik oldukları tespit edilmiştir. Yapılan 

uzun dönem ilişki tahmini sonucunda turizm gelirleri, sermaye ve işgücü değişkenlerinin 

ekonomik büyümeyi uzun dönemde pozitif yönde, ancak reel efektif döviz kurunun ise 

ekonomik büyümeyi negatif yönde ve istatistiki olarak anlamlı bir şekilde etkilediği 

görülmektedir. Elde edilen bu sonuçlar iktisadi teori ile de örtüşmektedir. Hata düzeltme 

modeli tahmin sonuçlarında, hata düzeltme katsayısının negatif ve istatistiki olarak anlamlı 

çıkması, hata düzeltme mekanizmasının çalıştığını ve kısa dönemde meydana gelen uzun 

dönem ilişkisinden sapmaların dengeye geleceğini göstermektedir. Ayrıca kısa dönemde 

sermaye, işgücü ve reel efektif döviz kurunun ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediği, 

turizm gelirlerinin aynı dönemde etkisinin pozitif ancak bir gecikmeli değerinin etkisinin ise 

negatif olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun uzun dönem dengesinden sapmalardan 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Bu sonuçlar, ziyaretçi sayısına göre en çok ziyaret edilen ülke sıralamasında ilk 10’da yer alan 

Türkiye’nin, ülkelerin elde ettikleri turizm gelirleri sıralamasında gerilerde kaldığı sonucu 

Türkiye’de turizm faaliyetlerinden elde edilen turist başına harcama gelirlerin düşük olduğu 

sonucuna işaret etmektedir. Turizm gelirlerinin düşük olması ekonomik büyüme içerisindeki 

etkinliğini de azaltacaktır. Bu durumu aşabilmek için turizm gelirlerinin verimliliği ve katma 

değerinin daha yüksek olduğu ve rekabet avantajı elde edilebilecek turizm faaliyetlerine 

yönlendirici teşvik politikalarının yürürlüğe sokulması gerekmektedir. Bu politikalara örnek 

olarak yöresel ürünlerin, turizm faaliyetlerine entegre edilmesi önerilmektedir. Ayrıca turizm 

talebini engelleyici jeopolitik risk, turizm altyapısındaki eksiklikler, yeterli düzeyde olmayan 

tanıtım faaliyetleri, turizm hizmet sunumundaki eksiklikler gibi olumsuzlukların çözüme 

kavuşturulabilmesi için gerekli olan adımların hızlı bir şekilde atılması turizm gelirlerini 

arttırabilecek ve dolayısıyla sürdürülebilir ekonomik büyümeye daha fazla katkı 

sağlayabilecektir. 
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Abstract 

The city of Belém, capital of the state of Pará (PA), located in northern Brazil, was recognized 

in 2015 as a Creative City of Gastronomy by the United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO). This recognition is due to the richness of the intangible 

cultural heritage of the cuisine of Pará, based on traditional and indigenous ways of making, 

allied to African and European knowledge. At the same time, participation in the Creative 

Cities Network presupposes cooperation between member cities, where city planning, 

creativity, sustainability and the encouragement of a socially fairer society are the principles 

that guide each one of them. In this sense, the objective of the article is to confront the local 

and traditional gastronomy with the innovative offer in the city of Belém in order to identify 

the main dishes, modes of dissemination, spaces of offer and the tourist receptivity of these 

new dishes in opposition or complementarity with traditional cuisine. In methodological 

terms, it is a qualitative and dialectical research that seeks to question and deepen knowledge, 

based on data collected in field research, in semi-structured interviews and during participant 

observation. To conclude, we understand that the tastes and mastery of traditional Pará cuisine 

can be limiting as a tourist offer given the use of local products, unknown to the general 

public, so gourmetization, the preparation of new dishes with local products and the offer of 

national and international dishes seek to complement this gastronomic offer. However, the 

flagship of gastronomic tourism continues to be based on traditional dishes and foods. 

Keywords: innovation, gastronomic offer, gastronomic tourism, Pará cuisine, tradition. 

 

Introduction 

 

The gastronomy of the city of Belém, capital of the Brazilian state of Pará, assumes state, 

national and international relevance. In this way, the gastronomy of Pará was, in 2011, 

declared an intangible cultural heritage of the State, while in 2015, the city of Belém was 

classified as a Creative City of Gastronomy, by the United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO). 

 

The recognition of intangible cultural heritage aims to preserve knowledge, ways of doing 

things, forms of expression, celebrations, festivals and popular dances, legends, music, 

customs and other ancestral traditions for future generations. 

 

The attribution of the title of Creative City of Gastronomy seeks to increase, through an action 

plan, national and international gastronomic tourism, based on the encouragement of 

creativity, the commitment to sustainable and inclusive development and the sharing of good 

practices, in addition to the promotion of programs and networks for professional and artistic 

exchange, partnerships between public entities, private entities and civil society and the 

dissemination of traditional knowledge and local ingredients of typical local cuisine. This 

designation results from an annual competition promoted by UNESCO (2022). 

 

Hence, if cultural heritage and tradition refer to a certain maintenance of the status quo, 

creativity and innovation seek to surprise and promote the novelty or the “new”, in ever faster 

and shorter cycles (Hobsbawm, 1984; Cruz, 2016). 



 

198 

 

ITCC'22 

I. INTERNATIONAL TOURISM AND CULINARY CONFERENCE 

27-28 OCTOBER 2022 

AMASYA-TÜRKİYE 

 

In the present communication, it is our objective to confront the local and traditional 

gastronomy with the innovative offer in the city of Belém. 

 

In methodological terms, it is a qualitative and dialectical research that seeks to question and 

deepen knowledge, based on data collected and participant observation. Thus, the qualitative 

approach allowed to deepen the knowledge about the research object while the dialectical 

approach allowed to debate the arguments for and against this construction, therefore seeking 

to discern and defend the concepts leveraged in the literature review (Creswell, 1994; Dybicz 

and Pyles, 2011; Corrêa, 2021). 

 

The investigation in terms of its nature was constituted as a basic investigation that had as 

objective the creation of new knowledge (Schauz, 2014). Regarding the objectives, it is an 

exploratory research that aimed to provide greater familiarity with the problem, in order to 

make it more explicit. Regarding the procedures, we classify it as a documentary investigation 

(Sakyi, Musona and Mweshi, 2020). 

 

Next, we will present two sections where we treat these variables. In the first, we discuss the 

concept of intangible cultural heritage related to the gastronomy of Pará, while in the second 

section we discuss the creative city in theoretical terms, as well as contextualize the 

attribution of this qualification to the city of Belém. Finally, we discuss both concepts in an 

attempt to understand the dichotomous and complementary relationship between them. 

 

Literature Review 

 

Gastronomy: intangible cultural heritage 

Food is intended to satisfy basic or biological needs. It is a social fact because it corresponds 

to habits and ways of acting and thinking that determine behaviors in a society such as the 

distribution of meals during the day, the socio-spatial distribution of food and the type of 

gastronomy.  

 

Therefore, Durkheim (2004) understands that social facts are manifested in rules, values and 

social norms that determine behaviors framed in cultural patterns. In this article, it is mainly 

important to reflect and debate gastronomy as an intangible cultural heritage.  

 

In the 18th century, the emergence of European Nation-States determined the conceptual 

change of heritage as a set of private, inherited and family goods to emerge as an element 

with public and collective status to legitimize national identity and past (Florescano, 1993; 

Wınter, 2020).  

 

The field of heritage presents itself as a set of goods, to which an economic value can be 

attributed, although many elements of heritage cannot be evaluated. But heritage is a social 

construction (Cruces, 1998). In this sense, cultural heritage can be defined as the symbolic 

representation that strengthens identities, promotes solidarities, produces social bonds, 

resolves differences and conflicts and builds the image of the community (Pereıro, 2006; 

Cruces, 1998). 

 

While culture is constantly changing, cultural heritage tends to hold a certain permanence and 

only this can be patronized (Pereıro, 2006). In this sense, today, according to Pereiro: 
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cultural heritage is a debate about social values and patrimonialization is a process 

of attributing new values, meanings, uses and meanings to objects, forms, ways of 

life, wisdoms and social knowledge. Patrimonialization is also a mechanism for 

affirming and legitimizing the identity of a group or of some versions of identity, 

which is not exempt from struggles, dialectics and negotiations. Patrimonialization 

can also be understood as a process of activating memories, always linked to the 

processes of forgetting (Pereiro, 2006, p. 28). 

 

In recent years, UNESCO has been promoting intangible heritage through various instruments 

such as the Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (2003) and 

through the appeal to the need to record, preserve, study and enhance the traditions or living 

expressions inherited from our ancestors. In this way, they are integrated as categories of 

intangible cultural heritage, oral traditions and expressions, including language, knowledge 

and skills, as well as instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated with them, 

social practices, rituals and festive events related to the life cycle of individuals and of the 

groups (Museu..., 2017). As confirmed by Müller: 

 

Tradition, the symbolic value of food, history, flavors and knowledge, production 

techniques and food methods are responsible for the formation of regional 

gastronomic cultures. These intangible values together constitute the so-called 

Intangible Cultural Heritage (Müller, 2012, “No page number”).  

 

Thus, gastronomy, as an intangible cultural heritage, contributes to the imagination and social, 

cultural and tourist experiences of different places, such as the city of Belém. It features 

dishes that combine indigenous, African and European (especially Portuguese) cuisine. But it 

is the use of local natural resources that stand out in the cuisine of Pará, such as manioc, in 

addition to the variety and peculiarities of the local flora (Lobato, Aıres and Ravena-Cañete, 

2019). 

 

The food is typical when it is part of a culture and, therefore, presents local specificities that 

can go through the “appreciation of the flavors belonging to the native elements of the region, 

produced by the small producer with geoclimatic peculiarities (terroir), in accordance with 

artisanal standards” (Muller, Amaral and Remor, 2010, “No page number”). 

 

Thus, in the gastronomy of Pará there are typical dishes: maniçoba, duck in tucupí, tacacá, 

pirarucu with coconut milk, crab shell and others.  

 

Knowing a little more about these dishes: 

 

 Maniçoba: made with the leaves of manioc, the maniva, which is crushed and cooked 

for seven days to remove the toxicity of the plant. Added to the broth: pieces of jerky 

and desalted pork. 
 

 Duck in tucupi: made with the boiled liquid of manioc, poultry and jambu. The dish is 

served with rice and baguette flour. 

 

 Tacacá: is a broth prepared with tapioca starch, shrimp and jambu. 
 

 Pirarucu: is one of the largest freshwater fish in the Amazon. When dry and salted, it 

can be called regional "cod". The pirarucu dumpling is served as a snack and can be 

tasted with pepper sauce. 



 

200 

 

ITCC'22 

I. INTERNATIONAL TOURISM AND CULINARY CONFERENCE 

27-28 OCTOBER 2022 

AMASYA-TÜRKİYE 

 

 Crab or 'knock-knock': boiled in salted water and then soaked in tucupi with jambu. To 

be savored, people usually 'break' the crustacean into parts and 'take off' the meat with 

a mini metal hammer. Crab can also be present in soups, risottos and stews. 

 

Creative City of Gastronomy 

The Creative City was understood, at first, as a qualification for the “spirit” of the city, 

designed by the neighborhood where the artists projected their activity. However, with the 

projection of the economic importance of the creative industries, the concept of Creative City 

proposed to define its cultural identity. A third meaning is related to the representation of the 

“Creative Class”, which could be quantified and, in this way, rank creative cities among 

themselves (Cruz, 2019a).  

 

Landry (2011) understood the Creative City as one that has creativity as its central and 

transversal element, in terms of urban planning. Therefore, it was not restricted to the 

existence of a large number of industries or creative and cultural sectors or the significant 

presence of the Creative Class. For this author, creativity extended to Public Administration, 

which should present and propose innovative solutions in sectors such as health, social 

services or governance. 

 

On this subject, it is important to note that for Landry (2011) only a few cities could be 

classified as Creative Cities. We understand, however, with Cruz (2019a) that all cities are 

creative, although urban creativity varies in intensity, so that some cities are more creative 

than others.  

 

The creative city implies the existence of a creative sphere or environment that 

stimulates the emergence of new ideas and public participation. This is not a mere 

concentration of creative sectors in urban space. It is, in short, new forms of 

organizational culture that imply the appearance of new conditions of thought, 

planning and action put into practice in the resolution of urban problems (Cruz, 

2019a, p.  93). 

 

In 2004, the Creative Cities Network was created within UNESCO, in order to promote 

cooperation between cities that understand creativity as a strategic factor for sustainable urban 

development. 

 

Currently, the Network comprises 246 cities, with the aim of placing creativity and creative 

industries at the center of the local development plan and promoting cooperation at an 

international level (Unesco, 2022). 

 

The creative industries are, therefore, enterprises whose object is culture, art or heritage, at 

any stage of the economic cycle, as well as traditional enterprises that integrate these 

elements, with the aim of increasing their income (Cruz, 2019b). This also includes the 

informal sector organized within the scope of the aforementioned object. 

 

The Creative Cities Network promotes the organization of cities around seven creative 

industries, namely: crafts and popular arts, digital arts, cinema, gastronomy, literature and 

music. In this way, these adhering cities commit to sharing their best practices and developing 

ties between the public and private sectors and civil society, in order to: 
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 Strengthen the creation, production, distribution and dissemination of 

cultural activities, goods and services; 

 Develop creativity and innovation centers and increase the opportunities 

available to creators and professionals in the cultural sector; 

 Improve access and participation in cultural life, in particular for the benefit 

of disadvantaged groups and vulnerable people; 

 Fully integrate culture and creativity into their sustainable development 

plans (Unesco, 2022). 

 

Thus, regarding the meaning of Creative City, we highlight a triple criterion for the 

classification of creative cities by UNESCO. On one hand, (1) the cultural relevance and, in 

particular, the cultural heritage of the city; (2) innovation in the creative sector with the 

sharing of good practices among member cities; and (3) the political factor, based on the 

commitment to combine urban planning with the cultural area and sustainability in a socially 

fair way. 

 

In Brazil, the cities of Florianópolis (2014), Belém (2015), Paraty (2017) and Belo Horizonte 

(2019) are creative cities of gastronomy. The attribution of this title aims to boost the 

development of gastronomic tourism in the member cities (Greenme, 2015). 

 

In terms of new dishes in the city of Belém, we can mention: ravioli of maniçoba, chocolat 

ball of Brazil nuts with rum of jambu, quinoa salad and smoked avium shrimp, among others. 

In addition, events promoted in the city such as Festival Ver-o-Peso or Festival Belém Islands 

and Flavors also promote new dishes and foods. These attract the local population as well as 

tourists and visitors. 

 

In the city of Belém, 1230 restaurants are registered on TripAdvisor. Each is classified into up 

to three categories. From the survey of the 50 best restaurants, we can see that they are 

distributed as follows: 35% of the establishments serve Brazilian food while 5% of the 

restaurants are characterized by serving South American, Italian, pizza, seafood, European, 

bar or cafeteria, each. American food and fast food categorize 4% each, and contemporary 

food 3% of restaurants (see Graphic 1). 

 

 
Source: Elaboration of the author. 
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In the analysis of the 50 best restaurants in the city of Belém, we found that 24 are classified 

as local restaurants. The number of restaurants with typical food is only 20 (see Graphic 2). 

 

 
Source: Elaboration of the author. 

 

As for local cuisine restaurants, 84% identify Brazilian food as their first food category. The 

rest are distributed - 4% each - for Italian, Indian, contemporary food and coffee) (see Graphic 

3). 

 

 
Source: Elaboration of the author. 

 

Finally, 90% of restaurants with typical food identify Brazilian food as the main gastronomic 

category, while the remaining 10% present themselves as Italian food (see Graphic 4). 
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Source: Elaboration of the author. 

 

Conclusion  

 

The gastronomy of the city of Belém currently benefits from a double status. On one hand, it 

is an intangible cultural heritage of the state of Pará, with public policies for the preservation 

and safeguarding of this symbolic production.  

 

On the other hand, it is the Creative City of gastronomy, which allows it to participate in the 

international network and thereby share knowledge and good practices on gastronomy and 

food. In addition, urban planning based on this creative industry makes it possible to learn 

about projects and public policies that aim either at the tourism of the sector or at the 

renovation of spaces and establishments, for example, gastronomic in order to increase the 

tourist offer. Thus, it is worth highlighting the importance of public policies here. 

 

Therefore, if the intangible cultural heritage presents characteristics of permanence, 

preservation, musealization, patrimonialization, memory and uniqueness, on the contrary, the 

creative city refers to characteristics such as creativity, innovation, dynamism, change, 

networked knowledge and sharing of practices. If the first is local and timeless, the second is 

global and temporal. 

 

In this sense, cultural heritage and the creative city establish a dichotomous and contradictory 

relationship with each other, as they are opposed in essence. 

 

However, it is possible to establish a subsidiarity relationship between these two concepts, 

since creative cities use intangible cultural heritage as their input, as is the case, traditions and 

knowledge. Therefore, we are witnessing a relativization of memories, traditions and 

knowledge. The touristification of this intangible heritage responds to the neocapitalist 

interests of the city and increases the demand through tourism. 

 

Thus, we can conclude that aesthetics overlaps ethics, since intangible heritage needs a new 

presentation or language to be able to capture new consumers. Tourists want to consume the 

typical and authentic but in a gourmet way. Marketing is the ideal tool to capture this new 

segment. 
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At the same time, the dichotomy is apparent or formal, since innovation based on intangible 

cultural heritage subsidizes the creative city, as well as the creation of new consumer 

segments (gastronomic tourists). Here, culture is explained by creativity and innovation, as 

well as the need to build “new” narratives. 
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Güncel Bir Yaklaşım Nörogastronomi: Bibliyometrik Analiz 

Yöntemi ile Ele Alınması 
 

Dr.Öğr. Üyesi İrfan Yurt
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Karabük Üniversitesi, Safranbolu Turizm Fakültesi, (irfanyurt@karabuk.edu.tr) 

 

Özet 

Nörogastronomi, yiyeceklerdeki işitsel, doku, lezzet, sıcaklık, koku ve görsel unsurların 

aralarındaki etkileşimin beyine iletilerek duyusal analizlerinin yiyecekler üzerinde 

oluşturdukları algılama ile ilgilidir. Nörogastronomi yiyecek ve içeceklerin yeniden 

şekillendirerek tadında ya da yapısında değişiklik yapma amacında değil, insan beyninin 

ürünü tüketirken kişide nasıl bir duyu oluşturduğuna yoğunlaşmaktadır. Bu çalışma, nispeten 

yeni bir bilim olan nörogastronomiyi ele almaktadır. Çalışmada, 2006-2022 yılları arasında 

nörogastronomi ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürde yayınlanan kitap, makale ve tezlerin 

belirli parametreler doğrultusunda incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda metodoloji 

olarak bibliyografik inceleme yapılarak belgesel tarama yöntemi kullanıldı. Bu doğrultuda 

çeşitli veri tabanları ve kütüphaneler üzerinden erişimi gerçekleştirilen 9 Makale, 2 kitap 

değerlendirmeye alınmıştır. Nörogastronomi hakkında yazılmış tez bulunamamıştır. Veri 

tabanları üzerinden tarama esnasında direk konuya odaklanmak için sadece 

“nörogastronomi” anahtar kelime olarak kullanılmıştır. Bu bağlamda nörogastronomi ile ilgili 

en fazla akademik çalışmanın 2020-2022 yılları arasında yayınlandığı, yazar sayısına göre tek 

ve birden fazla yazarlı kitap ve makale sayısında önemli bir farkın olmadığı, görgül 

çalışmaların daha ağırlıklı olduğu, makalelerin 5-22 sayfa arasında, kitapların 285-325 sayfa 

aralığında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Karmaşık beyin süreçlerini anlamlandırmaya çalışan 

nörogastronomiye olan ilginin artması sağlık, gastronomi alanlarında da yeniliklerin olmasına 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gastronomi, Nörogastronomi, Duyusal Analiz, Lezzet, Tat 

 

A Current Approach Nerogastronomy: Its Bıblıometrıc 

Analysıs Method 
Abstract 

Neurogastronomy is concerned with the perception created by sensory analyzes of the 

interaction between the auditory, texture, flavor, temperature, odor and visual elements in 

food, transmitted to the brain. Neurogastronomy focuses on how the human brain creates a 

sensation in the person while consuming the product, not on the purpose of reshaping food 

and beverages and changing their taste or structure. This study deals with neurogastronomy, 

which is a relatively new science. In the study, it is aimed to examine the books, articles and 

theses published in the national and international literature on nerogastronomy between the 

years 2006-2022 in line with certain parameters. In this context, documentary scanning 

method was used by making bibliographic analysis as a methodology. In this direction, 9 

articles and 2 books, which were accessed through various databases and libraries, were 

evaluated. There is no thesis written on neurogastronomy. Only "nerogastronomy" was used 

as a keyword in order to focus directly on the subject during the search through the databases. 

In this context, the most academic studies on nerogastronomy were published between 2020-

2022, there was no significant difference in the number of books and articles with one or 

more authors according to the number of authors, empirical studies were more dominant, the 

articles were between 5-22 pages, the books were 285-325. It has been concluded that the 

page range is within the range. It is thought that the increasing interest in neurogastronomy, 
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which tries to make sense of complex brain processes, will contribute to innovations in the 

fields of health and gastronomy. 

Keywords: Gastronomy, Neurogastronomy, Sensory Analysis, Flavor, Taste 

 

Giriş 

 

İnsanoğlunun varoluşundan itibaren en yaygın olarak yaptığı hareketlerin başında yemek 

ihtiyacını gidermek gelmektedir. Bu yemek yeme hareketi her gün tekrar eden bir döngüdür 

(Shepherd, 2012). Bu döngü içerisinde günden güne değişerek günümüze kadar gelen yemek 

yeme alışkanlıkları ve biçimleri farklı boyutlara ulaşmıştır. Yiyecek içecek sektörü insanların 

lezzetlere ve tatlara olan hissiyatlarına ve arzularına etki edebilmek için arayışlarını 

sürdürmektedir (Cankül & Uslu, 2020). Bu kapsamda çalışma yapan bilim adamları, yemek 

yeme dürtümüzün büyük ölçüde hormonlar tarafından nasıl kontrol edildiğini, acıktığımızda 

devreye giren ve tok olduğumuzda kapanan hormonlar tarafından açıklığa kavuşturulmasını 

incelemiştir (Shepherd, 2012). Bireyler genellikle yeme içme esnasında harekete sadece 

burunlarının ya da dil kısımlarının harekete geçtiğini düşünmektedir. Fakat bireylerde her bir 

duyu ve duygu yeme içme eylemine etki etmektedir. Yemek tüketimi sırasında tüm 

duyularımız harekete geçmekte ve kişilerde haz hisleri oluşmaktadır. Oluşan bu haz duygusu 

kişiden kişiye farklılaşabilmektedir. Konsept ve tasarımları ile ilgi çeken işletmeler, 

izlediğimiz yemekler, gördüğümüz tabaklamalar, kokular, hissedilen sesler vb. sonsuz 

unsurlar kişiden kişye göre farklı hislerde algılanabilmektedir (Cankül & Uslu, 2020). 

İnsanlar bir yiyecekten hoşlanırken bir diğerinden hoşlanmayabilir. Bilim insanlarının 

yaptıkları incelemelerde hormonal kontrol, neden bazı yiyecekleri sevip diğerlerini 

sevmediğimizi açıklamaz; neden sevdiğimiz şeyi çok fazla ya da sevmediğimiz şeyi çok az 

isteriz. Bu soruları ele almak için, yemek lezzetlerine odaklanan yeni bir yeme bilimi olarak 

“nörogastronomi” ortaya çıkıyor. Yaygın bir yanılgı, yiyeceklerin aromaları içerdiğidir. 

Yiyecekler tat moleküllerini içerir, ancak bu moleküllerin tatları aslında beynimiz tarafından 

yaratılır (Shepherd, 2012). Yeme ve içme esnasında tüm canlıların deneyimlediği tatların 

oluşmasında neden olan beyin hareketlerinin incelenmesi olan nörogastronomi günümüzde 

güncel bir yaklaşım olarak 21.yy ilk yıllarında bilimsel bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır 

(Cankül & Uslu, 2020).  

 

Bu çalışma, nispeten yeni bir bilim olan nörogastronomiyi ele almaktadır. Nörogastronomi, 

yiyeceklerdeki işitsel, doku, lezzet, sıcaklık, koku ve görsel unsurların aralarındaki 

etkileşimin beyine iletilerek duyusal analizlerinin yiyecekler üzerinde oluşturdukları algılama 

ile ilgilidir. Duyu organlarının birlikte nasıl çalıştığını beyinsel süreç içerisinde inceleyen 

nörogastronomi, bilimsel bir disiplin olarak 21.yy ilk yıllarında ortaya çıkmıştır. Yiyeceklerin 

hazırlanışının yanında kişilerin o ürünü nasıl algılandığı da önemlidir. Çalışmada, 2006-2022 

yılları arasında nörogastronomi ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürde yayınlanan kitap, 

makale ve tezlerin belirli parametreler doğrultusunda incelenmesi amaçlanmaktadır. 

 

Literatür Taraması 

 

Gastronomi ve Nörogastronomi 

Nörogastronomi, doğrudan tat fizyolojisi ile ilgilidir. Her şey ağızda başlar ve beyinde biter. 

Ağızda çiğneme başladığında tükürükte bulunan enzimler besini işlemeye başlar. Dildeki tat 

tomurcukları ile temas eden yiyecek parçacıkları beyne iletim yapar. Ağızda bulunan her 

papilla, temel olarak beş aromayı tanımlayan 50 ila 100 reseptör hücresi içerir: acı, tatlı, 

tuzlu, ekşi ve en son resmi lezzet, umami. Bilim adamları son zamanlarda nişasta adı verilen 
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altıncı bir tat keşfettiler, nişasta tadı. Bu, ağızdaki yiyeceklerin tadının tanımlanması ve 

sınıflandırılması olan en basit kısım olacaktır. Ancak süreç göründüğünden çok daha 

karmaşıktır, çünkü vücudun diğer bazı bölümleri kokudan dokunmaya kadar gıdaların 

algılanması için çok önemlidir. Yemek yerken beyinde neler olduğunu anlamak 

nörogastronominin odak noktasıdır. Böyle karmaşık bir konu, şefler, antropologlar, 

sinirbilimciler, biyokimyacılar, tarım uzmanları, davranış psikologları, sinirbilimciler gibi 

farklı profesyonel grupları arasında diyalog gerektirir. Özellikle şefler, bu diğer alanlarda 

bilginin uygulanmasında kilit bir rol oynamaktadır (Santos, 2019). Nörogastronomi görünüşe 

göre gastronomiyi içerir ve nöroloji gıdaların beyin üzerindeki etkilerini ilişkilendirir, bu 

nedenle bu bilgi alanının beslenme, sağlık, ticari konular, satış stratejileri, müşteri hizmetleri 

ve bireysel ve kolektiflere katkı sağlayacak çok şeyi vardır (Santos, 2019).Yemek zamanı 

eşsiz bir an olmalıdır, yemek yemek sadece vücudu beslemekle kalmaz, aynı zamanda kişinin 

gün içindeki performansını, ruh halini ve davranışını da temsil edebilir. Nörogastronomi, 

yemek yeme eyleminin anlaşılması ve yorumlanmasıyla ilgili faktörleri analiz eder ve basit 

yemek yeme gerçeğinin harika bir duyusal deneyim olabilmesi için bu ilişkiyi desteklemeye 

çalışır. Yemek yeme eylemi beraberinde duygusal bir yük (rahat yemek), iyi anılar getirebilir 

veya her birinin bağlamına ve anına bağlı olarak olumsuz bir travmatik deneyimi temsil 

edebilir. 

 

Gastronomi hizmetleri alanı, güçlü bir rekabet ortamı ile karakterize edilir ve bu nedenle, 

pazar oyuncularının her birinin yeni ve yenilikçi bir şey getirmekle ve dolayısıyla müşterileri 

için deneyimi geliştirmekle ilgilenmesi doğaldır. Müşteri beklentileri, gastronomik bir tesiste 

yemek siparişi verildiği anda oluşur. İkinci aşama, yemeğin servis edildiği anda yapılır ve 

kişi, yemeğin veya genel olarak restoranın içsel değerlendirmesinin ne olduğuna tüm 

duyularıyla karar verir. Tabaktaki yemeğin görünümü ve düzeni bu nedenle belirleyici 

faktörlerdir. Görmenin ardından koku alma genellikle bizim için bu kararı veren ilk 

duyulardır. Sunulan ilk teorilerden biri, belirli bir yiyeceği servis etme yönteminin ve belirli 

bir düzeninin, görüşümüz aracılığıyla beynimizi ve ardından tat alma tomurcuklarımızı 

etkileyebileceği ve dolayısıyla genel tüketim deneyimini etkileyebileceği iddiasıdır. İnsanlar 

güzellikten etkilenir ve aynı şey yemeklerin düzenlenmesi için de geçerlidir. Bu nedenle, 

yemekleri tabakta şık bir şekilde alan misafirler, tabakta çok çekici olmayan aynı yemeği alan 

misafirlere kıyasla yemeklerinin daha lezzetli olduğunu iddia etme eğilimindedir. Gözlerimiz 

beyin yoluyla ağzımıza bağlıdır ve bu gerçek, gördüğümüzü beğenirsek, bizim için daha 

lezzetli olduğu ve daha iyi değerlendirdiğimiz varsayımıyla desteklenir ( Berˇcík, Paluchová , 

& Neomá, 2021). 

 

Nörogastronomi, neyi, nasıl ve neden yenildiğini (Shepherd, 2012) kavramaya yardımcı olan 

yanıltıcı beyin süreçlerini anlamaya çalışmaktadır. Nerö-gastronomi alanı beş duyu organının 

birlikte nasıl çalıştığını, yemek yeme, (Yurt & Bayraklı, 2022) iştah vb. kavramların nasıl 

oluştuğunu inceleyen bir bilim dalıdır (Cankül & Uslu, 2020). Gastronomiye konu olan 

ürünlerin nasıl hazırlandığı kadar, tüketiciler tarafından nasıl algılanarak değerlendirildiği de 

oldukça önemlidir. 

 

Nörogastronominin anahtar teorisi, lezzetin gıdanın kendisinden ziyade beyinden 

kaynaklandığıdır. Aynı zamanda, sadece tat ve koku duyularına değil, aynı zamanda diğer 

tüm duyulara ve aynı zamanda hareketliliğe odaklanan çok modlu bir yaklaşım benimser. 

Brillat-Savarin bu noktaya dikkat çekmiştir: “Lezzet pasif olarak verilmez” (Brillat-Savarin, 

1825). Tabağımızdaki yemeği çatallarımıza atan, ağzımıza koyan, çiğneyen, tadına bakan, 

yutan ve sonra değerlendiren biziz. Gordon Shepherd'a göre bu, tıpkı yüzleri tanımamızı ve 

yerleri hayal etmemizi sağlayan görsel 'zihinsel imgelere' sahip olmamız gibi, beynimizde de 
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'koku görüntüleri' oluşmasına neden oluyor. Ayrıca, nörolojik hasar görme, dil ve hafızayı 

bozabilirken, gıda davranışında değişikliklere neden olan daha az bilinen beyin hasarı klinik 

örnekleri de vardır. Bir şeyin "iyi" mi yoksa "kötü" mü olduğuna karar vermekten daha kolay 

bir şey olamaz, ancak bu izlenimler, daha yeni anlamaya başladığımız olağanüstü karmaşık 

bir sürecin meyveleridir. Bu süreç garip bir psikolojik yanılsamaya dayanmaktadır. Tadını en 

geniş anlamıyla ağzımızda algıladığımız izlenimini ediniriz ama aslında tadı retronazal koku 

alma olarak bilinen bilinçaltı bir mekanizma aracılığıyla burun boşluklarımızda algılarız. 

Yiyecekleri koklamak istediğimizde, genellikle onu burnumuzun altına koyarız ve sonra 

derin bir nefes alarak koklarız. Bu ortonazal koku alma olarak bilinir. Ancak, yiyecekleri 

çiğnedikten, sularını ve moleküllerini ağzımıza bıraktıktan sonra, nefes verirken uçucu 

kokulu bileşikler ağzın arkasından burun boşluğuna geri gönderilir. Burun boşluğunun çatısı, 

koku moleküllerine duyarlı nöronlardan oluşan olfaktör epitel adı verilen bir mukoza zarına 

sahiptir. Bu nöronlar doğrudan küçük bir koku ampulüne bağlıdırlar... kafatasının içinde, 

beyinde! (Dieguez, 2022) 

 

Metodoloji 

 

Amaç kapsamında metodoloji olarak bibliyografik inceleme yapılarak belgesel tarama 

yöntemi kullanıldı. Bu doğrultuda scholar google ve yök tez veri tabanları ve kütüphaneler 

üzerinden erişimi gerçekleştirilen 9 Makale, 2 kitap değerlendirmeye alınmıştır. 

Nörogastronomi hakkında yazılmış tez bulunamamıştır. Veri tabanları üzerinden tarama 

esnasında direk konuya odaklanmak için sadece “nörogastronomi” anahtar kelime olarak 

kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak döküman analizi kullanılmıştır.  

Araştırma sonucunda çalışmaların yapılış amaçları, türü, sayfa sayısı, yılı ve yazarı hakkında 

bilgiler aşağıdaki tabloya işlenmiştir. 

 

Bulgular 

 

Tablo 1. Nörogastronomi İle İlgili Yapılmış Olan Çalışmalar 
  ADI SOYADI YIL ÇALIŞMA AMAÇI TÜRÜ SAYFA 

SAYISI 

1 Gordon M. 

Shepherd 

  

2012 -“Nörogastronomi Gordon M. Shepherd Beyin Tadı Nasıl 

Yaratır ve Neden Önemlidir?” 

-“Kokunun lezzeti algılamada rolü, lezzet olgusunun 

beyindeki görüntüsü, lezzet yaratma, lezzet ve bellek ilişkisi, 

insan evriminde koku ve lezzet gibi alt başlıklarda 

incelemiştir”. 

-“Kitabın amacı, yeni bir bilimsel alanın tanımı ve ilan 

edilmesidir”. 

Kitap 285 

2 Jake Lahne 2013 -“Nörogastronomi: Beyin Tatları Nasıl Yaratır ve Neden 

Önemlidir: Gordon M. Shepherd. Kitap incelemesi” 

Dergi 5 

3 Rachel S. Herz 

  

2015 -“7 Kasım 2015'te Kentucky Üniversitesi'nde düzenlenen 

Uluslararası Nörogastronomi Derneği'nin açılış 

sempozyumunda yer alan nörobilim, klinik tıp, mutfak ve 

gıda teknolojisi ve tarım sunumları ve gösterilerinin bir 

incelemesi”. 

Dergi 3 

4 Jennifer Peace 

Rhind & 

Gregor Law 

Cooking 

2018 -“Kitap, duyular için yemek pişirme vegan nörogastronomisi 

üzerine yazılmıştır”. 

Kitap 322 

5 Maiara dos 

Santos 

  

2019 -“Tatların algılanmasını ve bunun insan beyninde nasıl 

gerçekleştiğini inceleyen Nörogastronomiyi tartışmayı 

amaçlamaktadır”. 

Dergi 18 

https://scholar.google/
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6 Duran Cankül   

Nurcan Uslu 

2020 -“Tat ve lezzetleri algılamada duyuların önemini ortaya 

koymak amaçlanmıştır”. 

Dergi 11 

7 Esra Özata 

Şahin  

  

2020 “”Science Direct veri tabanında yayınlanan makaleler 

üzerinden, nörogastronomi kavramı, gelişimi, lezzet algısını 

oluşturan unsurlar ve nörogastronominin gastronomi 

alanında neleri değiştirebileceği konularını bilimsel 

araştırmalar ve uygulamalardan örnekler sunarak bir durum 

tespiti yapmaktı”. 

Dergi 12 

8 Muhammed 

Yıldız 

Meral Yılmaz 

2020 “Gastronomi ve yiyecek-içecek alanında oluşan trendleri bir 

arada değerlendirerek alanyazına bu yönde katkı yapmak 

amaçlanmıştır”. 

Dergi 18 

9 Jakub Berˇcík,  

Johana 

Paluchová 

Katarína 

Neomániová 

2021 “Makalenin temel amacı, aynı malzemelerden hazırlanan ve 

üç farklı şekilde sunulan gıdaların görsel sunumunun tüketici 

tercihleri üzerinde ne gibi etkileri olduğunu bulmaktır”. 

Dergi 17 

10 İlkay YILMAZ  

Ecem AKAY  

Arda ER 

  

2021 “Nörogastronomi kavramı, tat ve lezzet kavramı, lezzet 

algısını etkileyen parametreler, koku algısı, görsel unsurlar, 

işitsel unsurlar, sıcaklık hissi ve doku kavramları, 

nörogastronomi ve yiyecek-içecek işletmelerinde 

pazarlamaya ait tanımlamalar irdelenmiş, konunun gelişimi 

hakkında literatür taraması yapılmıştır”. 

Dergi 14 

11 Günay 

Hasdemir  

Nağme Boran   

Saime 

Küçükkömürler 

2022 “Neuro-gastronomi alanındaki bilimsel gelişmeler, eğilimler 

ve yapılan çalışmalar, nöro-gastronomi kavramı, koku algısı, 

tat kavramı ile lezzet kavramı, lezzet algılanmasındaki 

etmenler, sıcaklık hissi ve doku kavramları, işitsel ve görsel 

unsurlar ile ilgili değerlendirmeler yapılmaya çalışılmıştır”. 

Dergi 12 

 

Tablodan görüldüğü gibi Nörogastronomi ile ilgili en fazla akademik çalışmanın 2020-2022 

yılları arasında yayınlandığı, yazar sayısına göre tek ve birden fazla yazarlı kitap ve makale 

sayısında önemli bir farkın olmadığı, görgül çalışmaların daha ağırlıklı olduğu, makalelerin 

5-22 sayfa arasında, kitapların 285-325 sayfa aralığında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Makalelerin genelinde Gordon M.Shepherd’ın Neurogastronmy adlı kitabına atıf yaptığı 

dikkat çekmektedir.  

 

Nörogastronomi ile ilgili çalışmaların başlangıcı Gordon M. Shepherd’in (2006) Smell 

Images And The Flavour System In The Human Brain adlı çalışmasından sonra literatüre 

girmiştir. Tabloda Gordon M.Shepherd’ın 2006 yılındaki çalışmasının yer almamasının 

nedeni tablo oluştururken arama kısmına sadece “nörogastronomi” anahtar kelime olarak 

kullanılmasıdır. 

 

Shepherd (2012) yeni bir bilimsel alanın tanımı ve ilan edilmesi amacıyla kaleme aldığı 

kitabında “kokunun lezzeti algılamada rolü”, “lezzet olgusunun beyindeki görüntüsü”, 

“lezzet yaratma”, “lezzet ve bellek ilişkisi”, “insan evriminde koku ve lezzet” gibi alt 

başlıklarda incelemiştir.  

 

Lahne (2013) çalışmasında Gordon M. Shepherd’ın 2012 yılında yazdığı kitabın incelemesini 

yapmıştır. Shepherd'ın yiyeceklerin tadının nasıl olduğuna dair disiplinler arası araştırma 

yapma tutkusuna önemli bir katkı sunduğunu belirtmiştir. 

 

Herz (2016) çalışmasında Uluslararası Nörogastronomi Derneği'nin misyonunu ele almıştır, 

"insan yaşamının kalitesini artırmak ve gastronomi bağlamında beyin-davranış ilişkileri 

hakkında bilgi üretmek ve yaymak için nörogastronomiyi bir zanaat, bilim ve sağlık mesleği 
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olarak ilerletmek"tir şeklinde belirtmiştir. Görevleri ve keşiflerini, sinirbilim, kimyasal 

duyular, kamu politikası, mutfak sanatları ve en önemlisi insan sağlığı ve mutluluğu 

alanındaki araştırma ve uygulamanın geleceğini değiştirecek olan kuruluş olarak belirtmiştir. 

 

Rhind & Law (2018) yazdıkları kitapta Nörogastronominin yiyecek ve lezzete alternatif ve 

ilham verici bir bakış açısı getirdiğini ve bitki bazlı mutfağı algılama şeklimizi değiştirerek 

bu süreçte birkaç önyargıyı kırdığını belirtmiştir. Bireysel beğenilerimizi ve hoşlanmadığımız 

şeyleri anlamamıza yardımcı olan duyuların arkasındaki bilime bakarak ve lezzeti nasıl en üst 

düzeye çıkaracağımızı anlamamıza yardımcı olan bazı mutfak bilimlerini anlamlandırmaya 

çalışmışlardır. Bitki krallığından çok çeşitli içerikler, lezzet perspektifinden araştırmışlar ve 

nörogastronomiyi eylem halinde yansıtan tarifler sunmuşlardır.  

Santos (2019) makale çalışmasında, tat ve gastronomik deneyimin tüm algısal sürecini 

duyusal düzeyde içeren sistemi inceleyen nispeten yeni bir bilim olan nörogastronomiyi ele 

almıştır. Bu çalışma, nörogastronomi konusuna kısa bir yaklaşım sunarak, konunun 

gastronomi, gıda endüstrisi, beslenme ve tıp için önemini vurgulayarak, yeme bozuklukları 

olan, kemoterapi gören kişilerin, kimyasal bağımlıların ve ilaç bağımlılarının damaklarının 

iyileşmesine yardımcı olabileceğinden, bu konunun önemini vurgulamaktadır.  

 

Cankül & Uslu, (2020) çalışmalarında Tat ve lezzetleri algılamada duyuların nasıl harekete 

geçtiğini, lezzet ve tat algılamada duyuların öneminden bahsetmişlerdir. 

 

Özata Şahin, (2020) çalışmasında Science Direct veri tabanında yayınlanan makaleler 

üzerinden, “nörogastronomi kavramı, gelişimi, lezzet algısını oluşturan unsurlar ve 

nörogastronominin gastronomi alanında neleri değiştirebileceği” konularını bilimsel 

araştırmalar ve uygulamalardan örnekler sunarak bir durum tespiti yapmıştır. 

 

Yıldız & Yılmaz, (2020) çalışmasında gastronomi ve yiyecek-içecek alanında oluşan 

neurogastronomi vb. trendleri incelemiştir. 

 

Berˇcík, Paluchová , & Neomá, (2021), çalışmasında makalenin temel amacını, aynı 

malzemelerden hazırlanan ve üç farklı şekilde sunulan gıdaların görsel sunumunun tüketici 

tercihleri üzerinde ne gibi etkileri olduğunu bulmak olarak belirtmiştir. Piešt'any'deki 

L'udovítWinter Hotel Academy ile işbirliği içinde, insanların aynı yiyeceğe (waffle) üç farklı 

şekilde, ancak aynı malzemeleri kullanarak nasıl tepki verdiğini öğrenmek için araştırma 

yapmışlardır. İlk versiyonda beyaz bir tabakta servis edilen geleneksel dikdörtgen bir waffle 

vardı; ikincisi, dikdörtgen bir karton kutuda servis edilen yuvarlak bir waffle ile sokak 

yemeği tarzındaydı; ve son görsel lüks siyah taş bir tabak üzerinde geleneksel dikdörtgen 

waffle olarak sunuldu. Her üç durumda da, tüm gün süren testler sırasında pratik nedenlerle 

herhangi bir buzlanma kullanılmadan dekorasyon için aynı bileşenler (meyve, krem şanti, 

şekerlemeler, beyaz çikolata ve petek taklidi) kullanıldı. Bilinç düzeyinde en iyi görsel algı, 

yemek siyah bir taş üzerinde servis edildiğinde, ikincisi beyaz bir klasik tabakta ve üçüncüsü 

ise bir sokak yemeği kutusu durumunda bulundu. Waffle üzerine eşit olarak serpiştirilmiş 

küçük parçaların yanı sıra dikdörtgen malzemelerden oluşan yiyecekler, yuvarlak malzemeli 

yemeklere göre daha büyük ve görsel olarak daha çekici olarak algılanmıştır. Yiyecekler 

daha büyük bir yüzey kaplıyorsa, daha büyük bir hacim izlenimi yarattığı için daha az 

yenmiştir (sokak yemeği görseli). Bilinçsiz düzeyde, yanıtlayıcılar klasik tabakta servis 

edilen bir waffle'ı en olumlu olarak algıladıklarını belirtmişlerdir. 

 

Yılmaz, Akay ve Er, (2020) çalışmalarında nörogastronomi kavramı, tat ve lezzet kavramı, 

lezzet algısını etkileyen parametreler, koku algısı, görsel unsurlar, işitsel unsurlar, sıcaklık 
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hissi ve doku kavramları, nörogastronomi ve yiyecek-içecek işletmelerinde pazarlamaya ait 

tanımlamalarını irdelenmiş, konunun gelişimi hakkında literatür taraması yaparak alana katkı 

sağlamak amaçlamışlardır. Ayrıca çalışmalarında “Nörogastronomi ile şeflerin ve 

nörologların bir araya gelmesi sağlanarak, yeni bir bilimsel alan oluşturulup bu alanda 

gelişme sağlanabilecekleri” yönünde görüş belirtmişlerdir. 

 

Hasdemir , Boran, & Küçükkömürler, (2022) çalışmalarında “neurogastronomi alanındaki 

bilimsel gelişmeler, eğilimler ve yapılan çalışmalar, nörogastronomi kavramı, koku algısı, tat 

kavramı ile lezzet kavramı, lezzet algılanmasındaki etmenler, sıcaklık hissi ve doku 

kavramları, işitsel ve görsel unsurlar” ile ilgili değerlendirmeler yapmışlardır. 

 

Sonuç 

 

Yiyecek içecek sektörü insanların lezzetlere ve tatlara olan hissiyatlarına ve arzularına etki 

edebilmek için arayışlarını sürdürmektedir (Cankül & Uslu, 2020). Bu kapsamda çalışma 

yapan bilim adamları, yemek yeme dürtümüzün büyük ölçüde hormonlar tarafından nasıl 

kontrol edildiğini, acıktığımızda devreye giren ve tok olduğumuzda kapanan hormonlar 

tarafından açıklığa kavuşturulmasını incelemiştir (Shepherd, 2012).  

 

Nörogastronomi, yemeğin hazırlanma ve sunulma şeklinin insan beyni ve davranışı üzerinde 

neden büyük bir etkiye sahip olduğunu daha anlaşılır kılmaktadır. Makalenin 

detaylandırılması için bibliyografik inceleme gerçekleştirilmiştir. Yeni bir konu olduğu için, 

ulaşılabilen kitap ve materyal miktarı kısıtlı kalmıştır. Nörogastronominin incelenmesi, 

yaşam kalitesinin iyileştirilmesine, tıpla tadın geri kazanılmasına, gıda endüstrisine birçok 

alanda katkı sağlamaktadır. Bu bilimin geniş çapta incelenmesi, araştırılması ve 

yaygınlaştırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bireylerin ne yiyeceği ve nasıl yiyeceğini daha 

fazla düşünmesi gerekmektedir. 

 

Yeni çalışma alanlarından biri olan nörogastronomi tat ve koku moleküllerinin, beyin 

tarafından yorumlanıp, lezzet algısının nasıl oluştuğu ve yönetildiği konusunda gastronomi 

alanında çalışmalar yapılmasını gerektirmiştir. Burada çıkış noktası beyinin tüketicilerin 

hangi gıdaları sevmeye yönelik tepki verdiği hangilerini reddetme yönelik algıladığına 

yönelik sebebinin aranmasına dayanmaktadır. Gastronomi alanındaki gelişmeler, tat ve 

lezzete ve duyulara nasıl etki edebileceği konularının araştırılması bakımından önem 

taşımaktadır.  

Nörogastronomi, yiyeceklerdeki işitsel, doku, lezzet, sıcaklık, koku ve görsel unsurların 

aralarındaki etkileşimin beyine iletilerek duyusal analizlerinin yiyecekler üzerinde 

oluşturdukları algılama ile ilgilidir. Çalışmada, 2006-2022 yılları arasında nörogastronomi ile 

ilgili ulusal ve uluslararası literatürde yayınlanan kitap, makale ve tezlerin belirli 

parametreler doğrultusunda incelenmesi yapılmıştır. Nörogastronomi yiyecek ve içeceklerin 

yeniden şekillendirerek tadında ya da yapısında değişiklik yapma amacında değil, insan 

beyninin ürünü tüketirken kişide nasıl bir duyu oluşturduğuna yoğunlaşmaktadır. Çalışmaya 

göre Nörogastronomi ile ilgili en fazla akademik çalışmanın 2020-2022 yılları arasında 

yayınlandığı, yazar sayısına göre tek ve birden fazla yazarlı kitap ve makale sayısında önemli 

bir farkın olmadığı, görgül çalışmaların daha ağırlıklı olduğu, makalelerin 5-22 sayfa 

arasında, kitapların 285-325 sayfa aralığında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Makalelerin 

genelinde Gordon M.Shepherd’ın Neurogastronmy adlı kitabına atıf yaptığı dikkat 

çekmektedir.  
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Karmaşık beyin süreçlerini anlamlandırmaya çalışan nörogastronomiye olan ilginin artması 

sağlık, gastronomi alanlarında da yeniliklerin olmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bundan sonraki yapılacak çalışmalarda Nörogastronomi ve sağlık ilişkisi üzerine yapılması 

önerilebilir. 
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Özet  

Personel yönetimi anlayışı, işletmelerde özellikle verimlilik açısından insan boyutunun 

öneminin anlaşılmasının bir sonucu olarak insan kaynakları yönetimi anlayışına doğru zaman 

içerisinde evirilmiştir. Personel yönetimi, uygulamada, çalışan tarafından yalnızca belirli 

işlerin yapıldığı, şirket içindeki çalışan ilişkilerini yöneten bir birim olarak görülmektedir. 

Ancak insan kaynakları yönetimi, iş stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması ve izlenmesi ile 

şirket dışından çalışanların işe alınması, işe alınması, eğitilmesi ve verimliliklerinin artırılması 

gibi görevleri de yerine getirmektedir. Çalışma kapsamında insan kaynakları yönetimi 

endüstriyel mutfak bağlamında değerlendirilmiştir. Yiyecek içecek sektörü emek yoğun bir 

sektör olması ve üretilen yiyecek içeceklerin insan sağlığı ile doğrudan ilgili olmasından 

dolayı üretim sürecinde yer alan personelin bilgi, beceri, tecrübe, tutum ve davranışı oldukça 

önem arz etmektedir. Endüstriyel mutfaklarda üretim süreci,  satın alma, tesellüm, depolama, 

depodan mal çıkarma, üretim, satış ve muhasebe gibi birbirleri ile bağlantılı hiyerarşik bir 

yapıdan oluşmaktadır. Bu sürecin aksamadan işlemesi ve beklenen maliyet yapısında 

oluşabilmesi için alt yapının ve donanımın uygun biçimde planlanması yanında bu sürecin 

etkin biçimde işlemesi için insan kaynaklarının organizasyonu ve yönetimi de büyük önem 

taşımaktadır. Bu noktadan hareketle endüstriyel mutfaklarda insan kaynakları yönetiminin 

etkin bir şekilde yürütülmesinin ne kadar önemli ve yiyecek içecek işletmeleri açısından ne 

denli gerekli olduğunun kavramsal olarak ortaya konması çalışmanın temel amacını 

oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları, Endüstriyel Mutfak, Yiyecek İçecek İşletmeciliği, 

Turizm, Gastronomi 

 

 

A Conceptual Evaluation of Human Resources Management in 

Industrial Cuisine 
 

Abstract 

The understanding and development of the importance of the human factor in organizations, 

especially in terms of productivity, has turned the understanding of personnel management 

into an understanding of human resources management. Therefore, personnel management in 

practice; While it is seen as a unit that regulates employee relations within the organization, 

where only certain jobs (personal rights, etc.) belonging to the employee are fulfilled, human 

resources management; In addition to functions such as determination, implementation and 

supervision of business strategies, finding, selecting, training, increasing the productivity of 

employees, etc. from outside the organization. carries out activities such as Within the scope 

of the study, human resources management was evaluated in the context of industrial kitchen. 

Since the food and beverage sector is a labor-intensive sector and the food and beverages 

produced are directly related to human health, the knowledge, skills, experience, attitude and 

behavior of the personnel involved in the production process are very important. The 
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production process in industrial cuisine consists of a hierarchical structure that is 

interconnected with each other such as purchasing, receiving, storing, removing goods from 

the warehouse, production, sales and accounting. In order for this process to run smoothly and 

to form in the expected cost structure, in addition to the proper planning of the infrastructure 

and equipment, the organization and management of human resources is of great importance 

for the effective functioning of this process. From this point of view, the main purpose of the 

study is to conceptually reveal how important and how necessary it is for food and beverage 

businesses to effectively carry out human resources management in industrial cuisine. 

Keywords: Human Resources, Industrial Cuisine, Food and Beverage Management, Tourism, 

Gastronomy 

 

Giriş  

 

İş görenlerde aranan nitelik ve beceriler, kuruluşların faaliyet gösterdiği sektörlerdeki değişim 

ve ilerlemelere göre zaman içerisinde farklılık göstermektedir. Tüm sektörlerde olduğu gibi 

yiyecek içecek sektöründe de rekabet ortamındaki değişime uyum sağlamak, değişen 

beklentilere cevap vermek, hizmet kalitesi ve standartlarını oluşturup müşterinin memnun 

olarak işletmeden ayrılmasını sağlamak son derece zordur. Endüstriyel mutfaklarda takım 

çalışmasına eğilimli, analitik düşünebilen, öğrenmeye açık, kendini geliştirme noktasında 

istekli bireylerle çalışmak bunun için önemlidir. Dolayısıyla çalışanların motive edilmesi ve 

yönlendirilmesi, mesleki yetkinlikleri yükseltecek eğitimlerin verilmesi, iş uyumu gibi 

olguların zenginleştirilmesinde insan kaynakları yönetimine dayalı sistemlerin kullanılması 

oldukça önem arz etmektedir (Tütüncü ve Demir, 2003). 

 

Endüstriyel mutfaklar, dinamik bileşenlerden oluşan dinamik yapılardır. Bu yapı içerisinde 

çeşitli aksiyonlar, gelişmeler, beklenen veya beklenmeyen durumlar sürekli olarak 

hissedilebilir. Emeklilik, ölüm, iş kazaları, iş gücü devir hızı, işletme genişleme planları, 

teknolojideki değişiklikler, talepler, işletmenin konumu ve konsepti, açık pozisyonların 

gerekli nitelikteki iş görenlerin istihdam edilmesiyle doldurulması gibi durumlar endüstriyel 

mutfaklarda insan kaynakları yönetimini gerekli kılan durumlardır (Pelit ve Çetin, 2020).  

 

Literatürde konaklama ve turizm sektörlerinde insan kaynakları yönetimi ile ilgili çok sayıda 

çalışma olmasına rağmen, endüstriyel mutfakta insan kaynakları yönetiminde ortaya çıkan 

sorunları ele alan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yiyecek-içecek sektörlerinin ihtiyaçlarına 

hizmet eden endüstriyel mutfaklarda insan kaynakları yönetimi ve planlaması ile ilgili 

sorunların tespit edilmesi ve bulunan sorunlara çeşitli çözüm önerileri getirilmesi amacıyla 

yapılan bu çalışmanın bu bağlamda literatüre teorik olarak katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Literatürün teorik bir analizi olan çalışma, araştırmacıların kendi deneyimleri ile 

desteklenmiştir. 

 

Kavramsal Çerçeve  

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı ve Tanımı 

Ekonomideki üretim faktörleri arasında girişimciler, sermaye, emek, doğal kaynaklar ve 

teknoloji bulunmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere örgütler için en önemli değişkenlerden 

biri işgücüdür. Bu üretim bileşenlerinin en uygun koşullarda ve zamanda bir araya getirilmesi 

durumunda kuruluş daha basit ve hızlı bir şekilde hedeflerine ulaşacaktır. 

 

Örgütlerin amaca ulaşmak için sahip oldukları kaynaklar maddi ve beşerî kaynaklar olarak iki 

grupta incelenebilir. Üretim ve başarı için olmazsa olmaz diye gördüğümüz bütün kaynakların 
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kullanımı beşerî kaynaklarca gerçekleşmektedir. Diğer ifade ile doğal kaynaklar dışındaki 

bütün üretim faktörleri insan tarafından oluşturulmakta ve yine insan tarafından 

kullanılmaktadır. Bu nedenle örgüt içerisinde yer alacak olan iş görenlerin bulunması, seçimi, 

eğitimi, işe yerleştirilmesi ve yetkilendirilmesi, mevcut iş görenin etkin ve verimli bir şekilde 

değerlendirilmesi, örgütün başarısı açısından büyük önem taşımaktadır.  

 

Günümüzde personel yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve iş gören yönetimi kavramları eş 

anlamlı olarak kullanıldığı görülmektedir. Ancak uygulamada personel yönetimi ile insan 

kaynakları yönetimi arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. 

 

İnsan faktörünün örgütlerde özellikle verimlilik konusunda öneminin kavranması ve 

gelişmesi, personel yönetimi anlayışını insan kaynakları yönetimi anlayışı haline getirmiştir. 

Bu nedenle uygulamada personel yönetimi; sadece iş görene ait birtakım işlerin (özlük hakları 

vb.) yerine getirildiği, örgüt içerisinde iş gören ilişkilerini düzenleyen bir birim olarak 

görülürken, insan kaynakları yönetimi; işletme stratejilerinin belirlenmesi uygulanması ve 

denetlenmesi gibi işlevlerin yanı sıra örgüt dışından iş gören bulma, seçme, eğitme, iş 

görenlerin verimliliğini artırma vb. gibi faaliyetleri de yerine getirmektedir (Tutar ve Küçük, 

2003). 

 

İnsan kaynakları yönetimi kavramına dair yapılan tanımlamalardan bazıları aşağıdaki gibidir; 

 

 “Bir işletmede mal veya hizmet üretimi ve satışına ilişkin dolaylı ya da dolaysız etkide 

bulunan insanların işletmenin amaçları doğrultusunda çabalarının birleştirilmesi, etkin bir 

biçimde çalışarak en yüksek sonuca ulaşmalarında, insan kaynağının en verimli yollardan 

sağlanması, kullanılması ve geliştirilmesi için alınan ya da alınması gerekli kararların, 

tedbirlerin, izlenecek politikalar ile yöntemlerin oluşturulması sürecidir” şeklinde 

tanımlanabilir” (Ünsalan ve Şimşeker, 2015) 

 

“Örgütte rekabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla gerekli insan kaynağının sağlanması, 

istihdamı ve geliştirilmesi ile ilgili politika oluşturma, planlama, örgütleme, yönlendirme ve 

denetleme faaliyetlerini içeren bir disiplindir” (Yüksel, 2004). 

 

“İnsan kaynakları yönetimini herhangi bir örgütsel ve çevresel ortamda insan kaynaklarının 

örgüte, bireye ve çevreye yararlı olacak şekilde, yasalara da uyularak, etken yönetilmesini 

sağlayan işlev ve çalışmaların tümü olarak tanımlanabilir (Kaynak vd., 2000). 

 

Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş  

İnsan kaynakları yönetiminin tarihsel gelişimde de açıklandığı gibi, örgütlerde bir fonksiyon 

olarak karşımıza çıkan insan kaynakları yönetimi bu gelişmelere paralel olarak günümüzde 

personel yönetiminin bir uzantısı olarak; personel yönetiminin bütün işlevlerini de içinde 

barındıran daha geniş kapsamlı ve stratejik bir yapıya kavuşmuş ve insan faktörünün 

örgütlerde özellikle verimlilik konusunda öneminin anlaşılması ve bu konunun gelişmesi 

personel yöne-timi disiplinini insan kaynağı disiplinine dönüştürmüştür (Seymen, 1998). 

 

"İnsan kaynakları yönetimi" ve "personel yönetimi" terimleri genellikle birbirinin yerine 

kullanılsa da, fiili uygulamada bu ikisi arasında önemli farklılıklar vardır. İnsan kaynakları 

yönetimi, örgüt stratejisinin oluşturulması, uygulanması ve denetlenmesi gibi konularda işlev 

görmesine karşın, personel yönetimi, bireyle ilgili birkaç işlemin yapıldığı bir birim olmanın 

ötesine geçememiştir (Tokol, 2001). 
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Personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimini birbirinden ayıran farklılıklar 

karşılaştırmalı olarak Tablo – 1 de verilmiştir  (Aktaş vd., 2015). 

 

Günümüzde artık birçok örgüt, rekabette geri kalmamak için insanın yönetilmesi gereken bir 

kaynaktan çok yatırım yapılması gereken bir sermaye olarak görmeye başlamış ve bu düşünce 

insan kaynakları yönetimini örgütün en temel fonksiyonlarından birisi haline getirmiştir. 

 

Tablo – 1: Personel Yönetimi İle İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki Farklar 

Ölçüler Personel Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi 

İş görene 

Bakış 

İş odaklı ve maliyet öğesi. Kısa 

Süreli Çalışmalara yoğunlaşır 

İnsan Odaklı, insanı ilgilendiren her 

konu.  

Stratejik uzun vadeli amaçları önemser 

Verimlilik İşgücü verimliliğine yalnızca 

örgüt açısından bakar 

İşgücü verimliliğine hem örgüt, hem 

de iş gören açısından bakar 

Erek Küme Yönetici olmayan iş görenler  Daha çok yönetici iş görenler 

Çıkarlar İşletme çıkarları Çalışan insan memnuniyeti 

Sendika ve 

Ücret 

Sendikalarla uyumlu, tüm işçi 

kümelerine eşit ücret 

Sendikaları değil bireysel iş ilişkilerini 

önemser.  

Bireysel sözleşme başarıma göre ücret 

İletişim Geleneksel iletişim araçlarını 

kullanır 

Her türlü iletişim araçlarından 

yararlanır 

Karar alma Yavaş ve örgütsel kararlarda 

cılız, yönetim kararları alır 

Hızlı. Örgüt stratejisinin belirlenmesi, 

uygulanması, denetlenmesinde işlevsel 

ve katılımcı 

Gelişim – 

Değişim 

Statükoyu korur, değişime 

kuşkulu bakar 

Gelişime açık 

Etki 

Değerlendirme 

Önceden belirlenmiş süreçlerde 

başarı 

Örgütün tümünü içeren başarım 

artışını ölçer 

Örgüt Yapısı Dikey örgütsel şema, bürokratik 

yönetim 

Yatay örgütsel şema, katılımcı yönetim 

 

İnsan Kaynakları Yönetiminin İşlevleri 

İnsan kaynakları yönetimi, günümüzde bir örgütün beşeri faktörleri olarak nitelendirilen 

yüksek nitelikli işgücünü kazanması, geliştirmesi, elde tutması ve yüksek performanslı örgüt 

olabilmesi için büyük önem arz eden bir faaliyettir. 

 

İnsan kaynakları yönetimi, kadro planlama yetkisi, tedarik kaynağı geliştirme, başvuru 

değerlendirmesi, terfi-transfer kararları ve işten çıkarma gibi işlemleri içermekte iken, 

stratejik planlama, iş, finansal ve teknik konuları anlama, entelektüel merak, çeşitliliği 

destekleme, değişimde yenilikçilik, yönlendirme, vizyona uygun hareket etme, her düzeyde 

etkileşim, standartları zorlama ve yeni organizasyonel yetkinliklerin geliştirilmesi gibi 

özellikleri bünyesinde barındırmaktadır (Barutçugil, 2004). 

 

Kuruluşun hedeflerine bağlı olarak, her bir kuruluşta çeşitli düzeylerde, değişen derecelerde 

sorumluluk ve bilgiyle oldukça büyük bir iş gücü çalışmaktadır. Bir çalışanın bir işletmede 

çalışırken yaptığı pozisyon veya faaliyet her ne olursa, bu hedeflere ulaşmak için başarılı ve 

verimli bir şekilde çalışmasını sağlamaktan insan kaynakları yönetimi sorumludur. 

 

İnsan kaynakları yönetimi, bu faaliyetleri gerçekleştirirken iki ana hedefe ulaşma fikrine bağlı 

kalmaktadır. Bu hedefler, çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerini akıllıca kullanarak şirkete 
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katkılarını en üst düzeye çıkarmak ve çalışanların yaptıkları işten mutlu olmalarını 

sağlamaktır (Kozak, 2004). 

 

İnsan kaynakları yönetimi sadece birinci amacı gerçekleştirmek için çalışıyorsa, şirket 

çalışanlarının bir üretim aracından farkı olmayacaktır. İkinci amaç ise, işçinin üretim için bir 

araç olarak hizmet etmesini engellemekte ve işletmelerin insanlar tarafından ve insanlar için 

yürütüldüğünü vurgulamaktadır. 

 

Bununla beraber, insan kaynakları yönetiminin çevresel hususları dikkate alan bir strateji 

benimsediği açıktır. Her kuruluş, çevresi ile sürekli etkileşim halindedir. İşletmeler arasındaki 

rekabet gücü, işletmeleri kendilerini yeniden keşfetmeye ve insan kaynaklarına daha fazla 

değer vermeye zorlayan teknolojik gelişmeler ve yeniliklerle artmaktadır. Özellikle büyük 

firmalar, örgütsel etkinliği ve çalışan mutluluğunu artırmak için insan kaynaklarını 

yükselterek insan kaynakları yönetimi prensiplerini uygulamaya çalışmaktadırlar (Serinkan, 

1996). 

 

Yukarıdaki açıklamaların ışığında insan kaynakları yönetimi, bir örgütün iş gücünü 

oluşturmak için adaylara başvurmak, aralarından seçim yapmak, seçilenleri örgütün yapısına 

ve kültürüne alıştırmak, yönlendirmek, ilham vermek ve kendilerine verilen görevleri 

tamamlayabilmeleri ve kuruluşun amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalarını 

desteklemek için adil ve sağlıklı bir ücret politikası oluşturmaya, iş gücünün gelecekteki 

potansiyelini belirlemeye, eğitim, gelişim ve kariyer planları yapmaya ve düzenli olarak bilgi 

aktarımı yapmaya çalışan bir prosedürdür (Seymen, 1995). 

 

Yukarıda özetlenen prosedürü tamamlamak için insan kaynakları yönetimi tarafından farklı 

görevlerin tamamlanması gerekmektedir. İnsan kaynakları yönetimi görevlerinin literatürde 

çeşitli şekillerde sıralandığı görülse de hemen hemen tüm kitaplarda aynı işlevler 

anlatılmaktadır. Bu açıklamalar ışığında insan kaynakları yönetiminin işlevleri; 

 İnsan kaynaklarının planlanması, 

 İş analizi, iş tanımları ve iş gereklerinin belirlenmesi, 

 İş gören bulma ve seçimi, 

 İşe alıştırma ve iş gören eğitimi, 

 İş görenin motivasyonunun sağlanması, 

 İş gören performans değerlemesi, 

 İş değerleme ve ücret yönetimi, 

 İş ilişkileri 

şeklinde sıralanabilir.(Ünsalan ve Şimşeker, 2006). 

 

Endüstriyel Mutfaklarda İnsan Kaynakları Yönetiminin Yeri ve Önemi 

Mutfaklar yiyeceklerin üretilerek tüketime hazırlandığı alanlardır. Evlerimizden ticari olarak 

yiyecek üreten işletmelere kadar her yerde mutfak yiyecek üretilen alanları ifade etmektedir. 

Ancak sanayinin gelişmesi, toplu yemek üretim ihtiyacının artması ile birlikte ticari yiyecek 

üreten işletmelerin özellikleri ve büyüklükleri de değişmiştir. Bu değişimle birlikte 
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işletmelerin bünyesinde yer alan mutfakların özellikleri ve yapılarını ifade edebilmek için 

mutfakların ifade şekilleri de değişmiştir. Ev dışı gıda üretiminde yer alan mutfaklar, değişen 

tüketim alışkanlıkları ve gelişen teknolojiyle ile birlikte zaman içinde değişime uğrayarak 

“Profesyonel Mutfaklar, Ticari Mutfaklar ve Endüstriyel Mutfaklar” gibi isimlerle anılmaya 

başlanmıştır (Arman, 2019). Endüstriyel mutfak isminin yaygınlaşmasında en önemli unsurun 

ise gelişen teknolojinin getirdiği yeni araç gereçlerin mutfaklara girmesi ve yiyecek içecek 

üretim sürecin hızlanması olarak gözükmektedir. 

Endüstriyel mutfaklarda bulunan bölümler ve içerikleri, işletmenin özellikleri ile yakından 

ilişkilidir. Endüstriyel mutfaklarda tipik olarak sıcak bölüm, soğuk bölüm, pastane bölümü, 

kasap, personel mutfağı, ziyafet mutfağı, bulaşıkhane, ekmek pişirme bölümü, balık pişirme 

bölümü, sos yapma bölümü, kuru mallar için hazırlama alanları, servis alanları ve soğuk hava 

depoları bulunmaktadır (Kocaağa, 2021). İş planlamasına ve amacına göre bu bileşenler daha 

küçük birimlere ayrılabilir veya üst düzey birimlerle birleştirilebilir. Mutfaklarda çeşitli gıda 

üretim sektörlerinin gelişmesi, çeşitli bilgi ve beceri setlerine sahip çalışanlara olan talebin 

artması sonucunda endüstriyel mutfaklar daha da uzmanlaşmış hale gelmektedir. 

Endüstriyel mutfaklarda üretim süreci,  satın alma, tesellüm, depolama, depodan mal çıkarma, 

üretim, satış ve muhasebe gibi birbirleri ile bağlantılı hiyerarşik bir yapıdan oluşmaktadır. Bu 

sürecin aksamadan işlemesi ve beklenen maliyet yapısında oluşabilmesi için alt yapının ve 

donanımın uygun biçimde planlanması yanında bu sürecin etkin biçimde işlemesi için insan 

kaynaklarının organizasyonu ve yönetimi de büyük önem taşımaktadır. 

Emek yoğun çalışmanın ön planda olduğu endüstriyel mutfaklarda hem işletme içi hem de 

işletme dışı gelişmelere ayak uydurabilen tek kaynak insandır. En iyi malzemeler kullanılarak 

dikkat çekici bir mutfak oluşturulabilir. Zamanla bu mutfağın değeri azalabilir. Öte yandan 

donanım, başlangıçta olduğu kadar iyi performans gösteremez. Sadece insanlar zaman içinde 

değişip ilerleyebilir, uzmanlık kazandıkça bir işletme için değeri artar (Tütüncü ve Demir, 

2003). Bu katkı ancak çalışanların farklı yeteneklere, potansiyellere ve bakış açılarına sahip 

olabileceğini kabul ederek, bu farklılıklar içinde büyümelerini sağlamak ve ekip ruhuyla 

onları ortak bir amaca yönlendirmekle ortaya konulabilir. İşletmeler bu durumda kaçınılmaz 

olarak yeni başarılar yaşayacaklardır. İKY işlevlerinin tamamını başarıyla tamamlamak bu 

hedeflerin tamamını gerçekleştirmekle mümkün olacaktır (Özel ve Cömert, 2015). 

 

Endüstriyel mutfaklarda personel yönetiminde ekip yönetimi yaklaşımı içinde olması 

önemlidir. Mutfak çalışan personelin bulunduğu konumla ilgili bilgi ve beceri yanında iyi bir 

ekip üyesi olması gerekmektedir. Mutfak çalışanın bireysel çalışma yeteneklerinden çok 

ekibin parçası olması ve ekibin bir üyesi olarak davranmalıdır. 

Endüstriyel mutfakta işler çok çeşitli ve çok yönlüdür. Endüstriyel mutfaklar çok farklı araç 

gereçlerin bulunmasından dolayı çalışanların mutfak araç gereçleri konusunda bilgi ve 

deneyime sahip olması gerekmektedir. Bu mutfak üretimin daha hızlı olmasını sağlarken aynı 

zamanda da ortaya çıkabilecek kazaları önleyecektir. 

 Mutfaklarda uzun çalışma saatleri personel üzerinde stres yaratmaktadır. Ortaya çıkan bu 

stresin yönetilmesi yönetimin çalışana yaklaşımı doğrudan ilgilidir. Mutfaklarda personel 

yönetiminin hiyerarşik bir yapıda olması işin zamanında yetiştirilme zorunluluğu personel 

üzerinde stresin artmasına ve bu stresinde personel arasındaki iletişime yansıyabilmektedir. 

Bu nedenle mutfak personelinin yönetiminde yöneticilerin insan psikolojisinden anlaması ve 

yönetimde psikolojik yaklaşımları benimsemesi yerinde olacaktır. 

Endüstriye mutfaklarda maliyetlerin minimize edilmesi ve kontrolünde personel anahtar rol 

oynamaktadır. Yiyecek içecek üretim sürecinde bir hammaddenin satın alınmasından 

başlayarak satışı kadar geçen süreç içinde maliyet açısında personel özelikleri önemli rol 
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oynamaktadır. Personelin temel bilgi becerisinden yönetime bakış açısına kadar bir dizi 

özellik maliyetlerin denetimin önemli rol oynamaktadır.  

Yiyecek içecek işletmelerinde maliyetlerin ortaya çıkışında personelin maliyet konusunda ne 

denli eğitimli ve bilinçli olduğu ile doğrudan ilgilidir. Bu tür işletmelerde çalışan yöneticilerin 

ve çalışan personellerin üretim süreçlerinde maliyetle ilgili gereken özeni göstermemeleri 

hem maliyet kontrolünü zorlaştırmakta hem de maliyetlerin artmasına neden olabilmektedir 

(Akın & Akın, 2013). Buna karşın maliyetler konusunda eğitimli ve bilinçli personelin ise 

maliyetin ortaya çıkışı ve denetimini olumlu etkiyecektir. 

Endüstriyel Mutfakların İnsan Kaynaklarına Dayalı Tasarımı 

Endüstriyel mutfakların etkin biçimde çalıştırılması ve yönetimi için mutfakların tasarımı ve 

planlaması büyük önem taşımaktadır. Endüstriyel mutfakların planlamasında hedeflenen 

ürünlerin çeşitliliği, özellikleri ve miktarı yanında ayrılan bütçe ilk dikkate alınacak 

unsurlardır. 

 

Endüstriyel mutfaklar planlamasından sonra önce üretilecek ürünlerin çerçevesi belirlenmesi 

ve daha sonra ise bu ürünlere uygun teçhizatın temini ve yerleştirilmesi gerekmektedir. 

Endüstriyel mutfakların planlanmasında standart ekipmanların kullanılması ve bu ekipmanları 

üreten firmaların yerli olması büyük önem taşıyacaktır. Mutfaklarda kullanılacak 

ekipmanların maliyeti yanında işletme maliyetlerinin düşük olması, servis ve yedek parça 

bulunması açısından yaygın olması ve personellerin bilgi ve becerilerine yakın olması uygun 

olacaktır. Mutfak ekipmanların üretiminde ve mutfak tesisatı projelendirmesinde teknik ve 

mimari açıdan asgari şartlar takip edilmesi gerekmektedir. Her ülkede farklı standartlarla ilgili 

kurumlar bulunmasına rağmen dünyada genel olarak Uluslararası Standartlar Organizasyonu 

(ISO) ve Türkiye’de ise Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmektedir 

(Zencir, 2014). 

 

Endüstriyel bir mutfak planlamasından önce belirlenmesi gereken unsurlar; kuruluşun cinsi, 

işletmenin konumu, ürün özellikleri, uygulanacak servis türü, mutfakta kullanılacak 

ekipmanlar mutfakta çalışacak personel ve özellikleri ve işletme için alınması gerekli izinlerin 

neler olduğudur (Çekal, 2013). 

 

Endüstriyel mutfakların planlanmasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta iş akışının 

kesintiye uğramadan sürdürülmesidir. Bunun yanında birbirleri ile entegre çalışması zorunda 

olan bölümlerin iş akış sürecine dahil olabilmeleri gerekmektedir (Arman ve Nizamlıoğlu, 

2020). 

 

Endüstriyel mutfakların planlanmasında ergonomik unsurlar dikkate alınarak planlanmasın 

yapılması gerekmektedir. Ergonomik yapıya dikkat edilmeden oluşturulan mutfaklarda 

çalışan personellerin fiziksel ve psikolojik olarak hızlı biçimde yorulmalarına neden olurken 

aynı zamanda da iş kazaları ve meslek hastalıklarının ortaya çıkmasına zemin 

hazırlamaktadır. Endüstriye mutfaklarda ortaya çıkan kazaların büyük kısmı zeminden 

kaynaklanmakta olmasından dolayı zeminde kullanılan malzemeler kaymayı önleyici 

özellikte olmasındır. Bunun yanında endüstriyel mutfaklarda sıklıkla karşılaşılan diğer bir iş 

kazası türlerin başında ise kesikler gelmektedir. Bunun için bu kazaların önlenmesi ve 

çalışanların kendilerini rahat hissetmesini sağlamak için mutfakların ısı, nem ve gürültü 

düzeyleri de kontrol altına alınması önem taşımaktadır (Bayram, 2020).   
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Yöntem 

 

Bu çalışma literatür taraması niteliğinde teorik bir derleme olup, araştırmacıların deneyimleri 

ile desteklenmektedir. Çalışmanın amacı; yiyecek içecek işletmeleri kapsamında faaliyet 

gösteren endüstriyel mutfaklarda insan kaynakları yönetimi ve planlamasında karşılaşılan 

sorunları tespit etmek ve tespit edilen konulara çeşitli önerilerde bulunmaktır. 

 

Sonuç ve Değerlendirme 

 

Endüstriyel mutfaklarda üretimin diğer unsurlarına göre insan kaynağı daha önemlidir. İnsan 

unsuru, bir firmayı diğerinden ayıran en önemli unsurdur. Bu nedenle, modern teknolojinin 

yiyecek ve içecek işletmelerine açık bir rekabet avantajı sağladığını tespit etmek zordur. İş 

stratejileri doğrultusunda personelin bilgilendirilmesi, eğitilmesi ve ortak hedeflere doğru 

yönlendirilmesi önemlidir. Bu doğrultuda, işletmelerin rekabet edebilme gücüne insan 

sermayesinin, finansal sermayeden daha fazla yardımcı olabileceği söylenebilir (Tütüncü ve 

Demir, 2003). 

 

Endüstriyel mutfaklar özelinde yiyecek içecek işletmelerinde insan kaynakları yönetimine 

ilişkin sorunlar ele alındığında, birçok problemin tüm işletmelerde benzer özellikler 

gösterdikleri görülmektedir. Bunlar; nesiller arası farklılıkların dikkate alınmaması, kültürel 

farklılıkları göz ardı edilmesi, sayıların niteliğin önüne geçmesinden kaynaklı planlama 

sorunları, personel kayıtlarının düzgün tutulmaması, iş gören devir hızının yüksekliği ve işin 

niteliği ile çalışan becerileri arasındaki uyumsuzluktan kaynaklı sorunlar olarak sıralanabilir 

(Pelit ve Çetin, 2020). 

 

Çalışan devir hızının yüksek olması endüstriyel mutfak insan kaynakları politikalarının 

önemli konularından biridir. Hesaplanan zaman dilimleri içinde bir şirket veya kuruluştan 

ayrılan çalışanların yüzdesi, işgücü devir hızı olarak adlandırılmaktadır. 

 

Bazı otel mutfaklarının sezonluk olarak çalışması, bazılarında ise iş yükünün mevsimlere göre 

değişkenlik göstermesi önemli bir husustur. Öte yandan bu durum, işletmelerin kalifiye 

elemanları uzun süre elinde tutmasını zorlaştırmakta ve sürekli olarak yeni eleman arayışına 

zorlamaktadır (Özdemir ve Akpınar, 2002). 

 

Yönetim, görevden ayrılma nedenlerini tespit edebilmeli ve çalışma ortamını iyileştirmek için 

gerekli düzenlemeleri yapabilmelidir. Verimliliğin sağlanması, personel devir oranlarını 

düşürecek ve hem çalışanların hem de şirketin finansal başarısı üzerinde olumlu bir etkiye 

sahip olacaktır. Bu nedenle örgütlerde çalışan devir hızının düşürülmesi ve çalışanlara daha 

fazla istihdam olanağı sağlanması hem işletmeler hem de çalışanlar açısından büyük önem 

taşımaktadır (Pelit ve Çetin, 2020). 

 

İnsana yapılan yatırım “geleceğe yapılan yatırım” söyleminden hareketle işletmeler, geleceğe 

yönelik beklentilerini artırmak için çalışanlarının eğitim, mesleki bilgi ve yeteneklerini göz 

önünde bulundurmalıdır. Günümüzde şirketler ucuz işgücü kullanarak rekabet avantajı elde 

edemediği aşikardır. Bunun yerine eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere uyum sağlayabilen, 

verimli ve etkin çalışma yöntemlerini bilen personellerle hizmet verilmesi, bir örgütün hem 

bugün hem de gelecekte rekabet gücünü artıracaktır (Özdemir ve Akpınar, 2002). 

 

 

 



 

222 

 

ITCC'22 

I. INTERNATIONAL TOURISM AND CULINARY CONFERENCE 

27-28 OCTOBER 2022 

AMASYA-TÜRKİYE 

Kaynakça 

 

Akın, A., ve Akın, A. (2013). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Uygulanan Maliyet Kontrol 

Sistemlerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma: Gaziantep Örneği. Akademik Bakış 

Dergisi,36. 

Aktaş, Y., Cesur, E. E., Cesur, E., Özkan, E., Soysal, P. (2015). Bir Bakışta İnsan Kaynakları 

Yönetimi. Bursa: Dora Yayınları. 

Arman, A. (2019). Endüstriyel Mutfak Tasarım Ölçütlerinde İşlevselliğe Bağlı Parametrelerin 

Değerlendirilmesi ve Tasarıma Yönelik Öneriler. Doktora Tezi. Necmettin Erbakan 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Turizm 

İşletmeciliği Bilim Dalı, Konya. 

Arman, A. ve Nizamlıoğlu, H. F. (2020). Endüstriyel Mutfakların Planlanmasında Etkili Olan 

Faktörler. Journal of Tourism and Gastronomy Studies,8 (4), 2682-2702. 

Barutçugil, İ. (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayınları. 

Bayram, F. (2020). Endüstriyel Mutfaklarda Ergonomi ve Çalışma Koşulları. Journal of 

Global Food Research, 1(1), 38. DOI: 10.29226/TR1001.2020. 

Çekal, N. (2013). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Mutfak Tasarımında Dikkat Edilmesi. e-

Journal of New World Sciences Academy, ISSN:1306-3111. 

European Federation of Catering Equipment Manufacturers(EFCEM). (2009). Profesyonel 

mutfak ve ekipmanları için Avrupa direktifleri ve standartlarının uygulanma rehberi. 

İstanbul: İstanbul Ticaret Odası. 

Kaynak, T., vd. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Dönence Basım ve Yayın. 

Kocaağa, E. (2021). Endüstriyel Mutfaklarda İş Etüdü Uygulamaları ve İş Süreçlerinin 

İyileştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı, Balıkesir. 

Kozak, M.A. (2012). Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örnek Olaylar. 

Ankara: Detay Yayınevi. 

Özdemir E., Akpınar, A. T. (2002). Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi 

Çerçevesinde Alanya’daki Otel ve Tatil Köylerinde İnsan Kaynakları Profili. Kocaeli 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (3), 85-105. 

Özel, K., ve Cömert, M. (2015). Otel İşletmeleri Mutfak Çalışanlarının Mutfak Planlaması İle 

İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 

3(2), 48-55 . 

Pelit, E. ve Çetin, A. (2020). Turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi işlevi olarak 

insan kaynakları planlaması ve sorunlar üzerine bir değerlendirme. Manas Sosyal 

Araştırmalar Dergisi, 9(2), 1268-1287. 

Serinkan, C. (1996). İşletmelerin Personel/İnsan Kaynakları Yönetimi. Verimlilik Dergisi,4. 

Seymen, O. A. (1995). İnsan Kaynakları Yönetiminde İş gören Performansının Konaklama 

İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi ve Bir Model Önerisi. Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir. 

Seymen. R. (1998). Personel Yönetimi'nden İnsan Kaynağı Yönetimi'ne, Prof.Dr. Metin 

Kutal'a Armağan. Ankara: TÜHİS Yayını. 

Tokol, A. (2001). Endüstri İlişkileri ve Yeni Gelişmeler. Bursa: VİPAŞ. 



 

223 

 

ITCC'22 

I. INTERNATIONAL TOURISM AND CULINARY CONFERENCE 

27-28 OCTOBER 2022 

AMASYA-TÜRKİYE 

Tutar, H. ve Küçük, O. (2003). Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi. Ankara: Seçkin 

Yayınları. 

Tütüncü, Ö. ve Demir, M. (2003). Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Kapsamında 

İşgücü Devir Hızının Analizi ve Muğla Bölgesi Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 146-169. 

Ünsalan, E. ve Şimşeker, B. (2015). Temel İşletmecilik Bilgileri. Ankara: Detay Yayınları. 

Ünsalan, E. ve Şimşeker, B. (2006). İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Detay Yayınları. 

Yüksel, Ö. (2004). İnsan Kaynakları Yönetimi (5. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi. 

Zencir, E. (2014). Endüstriyel mutfak ekipmanları üreticilerinin sorumluluk bilinci: Türkiye 

üreticileri örneği. International Journal of Human Sciences, 11(1), 192-203. doi: 

10.14687/ijhs.v11i1.27191931. , 194. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

224 

 

ITCC'22 

I. INTERNATIONAL TOURISM AND CULINARY CONFERENCE 

27-28 OCTOBER 2022 

AMASYA-TÜRKİYE 

Bolinhol de Vizela: with genesis in 1884, now gastronomic 

heritage and tourist resource 

Jorge Coelho
1
 

1 
jorgecoelho.x@gmail.com 

Abstract 

For more than 130 years, Bolinhol has been part of the gastronomic heritage of Vizela, 

concentrating relevant historical, cultural and economic characteristics that deserve to be 

protected, preserved, valued and promoted. A unique cake that is a gastronomic asset of the 

Municipality of Vizela, in the North region of Portugal. Its genesis dates back to 1884. The 

history of the cake and its growing prominence can be seen alongside the development of 

Vizela hot springs and, inherently, of the locality itself. Especially from the beginning of the 

20th century, with the completion of important works in the transport and communications 

network, the English linked to the Port Wine trade, as well as tourists from the North of 

Portugal and Spain, all with significant economic power, chose Vizela to attend the thermal 

baths. For the development of this article, with an essayistic character, therefore descriptive 

but also reflective, published content on the object of analysis was researched and reviewed, 

in order to understand the historical path of the cake, what have guaranteed its longevity and 

what is its relevance in the relationship between tourism supply and demand. Today, 

Bolinhol, in addition to being an icon of Vizela's gastronomy and culture, legacy of several 

generations, is a relevant tourist resource in the local dynamics, both tourist and economic, 

also a brand and its promotion and commercialization generate positive impacts. 

Keywords: tourism, economy, gastronomy, history, heritage. 

   

Introduction 

For Cavaco & Simões (2009), competitiveness on a global scale, innovation and the search 

for differentiation lead to the emergence of diverse and different tourist products. For these 

authors, the typification of niche tourism thus becomes a necessity, not only for a better 

understanding of the magnitude and diversity of the phenomenon, but also, and from a more 

operational point of view, for better programming, development, promotion and 

commercialization of the respective tourism products. 

Cavaco & Simões (2009) also alert us to the relationship between tourism and territory, which 

is significant. The territory is the place where the tourist activity is carried out and, 

sometimes, it is the tourist resource itself. 

Gastronomy is a good example of this harmony between tourism and territory. For Hall & 

Mitchell (2005), gastronomic tourism is a booming market. This type of tourism has a direct 

relationship with the quality of the products offered, that is, the search for quality products 

with regard to gastronomic tourism is a reality. These authors argue that the development of a 

gastronomic tourism destination, especially at a regional level, is directly related to the brand 

image of the production sites of a given product. Gastronomy starts to have a prominent role 

in tourist activity and is fundamental in the tourist experience, as the tourist/consumer, 

through his memories, even after the experience occurred, is led to return to a certain place 

because of that same gastronomic experience that he experienced or, simply, recommends that 

destination to other people, because of a certain product that he consumed and liked. 
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It is this scope that serves as a starting point for the development of this article, focused on a 

specific product with origins in a territory that is also specific. More specifically the cake 

called “Bolinhol de Vizela”. 

Literature review 

For Valbona & Costa (2003), cultural heritage refers to various material and immaterial 

goods, to symbolic elements that help to configure the identity of a territory, once socially 

legitimized. As the authors show, tourism can enhance the revaluation of cultural heritage, 

generating something like a vicious circle: if tourism brings more revenue, heritage resources 

can be rehabilitated and preserved, as well as the respective support infrastructures, and 

consequently more conditions are created that may allow the attraction of more visitors and so 

on (Valbona & Costa, 2003). 

According to Baptista & Durão (2011), the sustainability of cultural heritage depends on the 

preservation of social and cultural memory, allowing the recovery of traditions, exalting their 

survival, adaptation to changes and the preservation of cultural identity. 

For Martins (2011), there is a need to highlight the value and potential of cultural heritage, 

because, according to the author, if we know how to manage it, heritage translates into a 

resource for durable development and quality of life. 

According to Cavaco (2001), tourist practices are complex and characterized by constant 

renewal, so there is a reinterpretation, revaluation and reinvention of tourist places along with 

the creation of others. 

Added to this is the fact that consumers of tourism products/destinations are increasingly 

better informed, and respond to the offer in a responsible, demanding and experienced 

manner, on the one hand, and on the other hand, tourism operators aware of this evolution, 

had to change their offers in the sense of having discipline and respect for the places to be 

explored and visited, and above all for the contacts and experiences with the native 

populations (Cavaco, 2001). 

On the other hand, and as Santos (2006) argues, there is a relationship between the global and 

the local, which does not always manifest itself peacefully, which leads to reflection within 

the cultural territories themselves, which are forced to question their origins and singularities. 

For the author, the issue of authenticity and uniqueness are increasingly present, in a context 

of heterogeneity, serving to discuss the identity essence of increasingly virtual and translocal 

communities. 

Regarding this relationship between the binomial of globalization and local identity, in terms 

of gastronomic tourism, Hall & Mitchell (2002) also argue that from the seeds of the 

globalization strong local food identities and sustainable food systems have the potential to 

grow with tourism playing an important role, highlighting the work of local communities in 

strengthening their cultural identities. 

The multiplier effect of tourism is too evident, especially at the level of local and regional 

development and, as consumers seek unique and authentic experiences, expressing their 

individuality and escaping the mass markets, market segmentation gains greater importance 

(Middleton, 2002). 

For Richards (2002) a large proportion of most tourist experiences are spent either consuming 

food and drink, or deciding what and where to consume, one of the main tasks of tourist 

marketing being to make the eating experience memorable. 
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Since the value of gastronomy is undeniable, of the legal provisions in Portugal regarding 

gastronomic heritage, it is worth mentioning the Resolution of the Council of Ministers n. 

96/2000, of July 26, in which the cultural and identity value that exists in national gastronomy 

was recognized , which must be defended in terms of authenticity and disseminated at local, 

national and international level, emphasizing in paragraph 2 of the said resolution, which is 

understood to be national gastronomy the traditional Portuguese recipes, based, namely, on 

raw materials of fauna and flora used at national, regional or local level, as well as in agri-

food products produced in Portugal, and which, due to their own characteristics, reveal 

interest from a historical, ethnographic, social or technical point of view, evidencing values of 

memory, antiquity, authenticity, singularity or exemplarity (República Portuguesa, 2000). 

This Resolution also highlights the importance of internal and external promotion of national 

gastronomy, namely with the aim of boosting tourist demand and the regime for the protection 

and enhancement of cultural heritage, as evidenced in article 91, which should deserve special 

protection [...] oral expressions of cultural transmission and traditional ways of doing things, 

namely traditional construction and manufacturing techniques and ways of preparing food 

(República Portuguesa, 2000). 

The issue of uniqueness and authenticity of products has become one of the concerns of most 

tourist destinations (Martins, Baptista & Costa, 2012). For the authors, competitiveness and 

the tourist differential are obtained when places are concerned with offering unique or rare 

experiences to be found. And, reinforce these authors, regarding the development of 

gastronomic products, the involvement of agents responsible for tourism is essential, as it 

allows interaction between producers, suppliers, consumers and the local community. 

Methodology 

Given the purpose to develop an essayistic, therefore descriptive and reflective article, 

published content was researched and reviewed in order to understand the historical path of 

the cake, what have guaranteed its longevity and what is its relevance in the relationship 

between tourism supply and demand. 

Given the interest that the cake has aroused over time, content that was considered interesting 

for this specific purpose was published, both online and in physical format, with websites and 

books consulted. In a broader context, in order to establish relations of coherence, the 

necessary literature review was also carried out, also with the intention of, in this way, trying 

to clarify the object of study, being able to substantiate the theoretical framework of the work 

and identify the structuring themes. 

Thus, in organizing this research, it should be noted that a qualitative methodology was used, 

as according to Fortin et al. (2009), in qualitative research, facts and principles are determined 

by historical and cultural contexts, with several realities. 

Results 

Within the scope of the research carried out, namely through the collection and analysis of 

information, it can be seen that the longevity of the cake that was studied is associated with 

the history of a locality in the North of Portugal and its identity, more precisely Vizela. 

In the city of Vizela, located in the Northern region of Portugal and made up of 5 parishes, 

covering an area of 24,7 km2, the tourist and cultural field presents a diversified offer. Its 

identity is particularly related to culture, as a result of both historical events and of the 

development inherent to the latest policies regarding culture and tourism. The cultural 

dynamics of Vizela is nowadays characterized for its tradition and modernity. The presence of 
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thermal waters dates back to the 18th century, as the first facilities were created in 1785. The 

authenticity is present in the material and immaterial heritage, as well as in diverse leisure 

spaces, where natural elements stand out. As for gastronomic offer, the highlight goes to 

“Bolinhol” (Câmara Municipal de Vizela, 2022). 

“Bolinhol” is a cake, a type of sponge cake that is presented with a soft sugar coating. This 

coating results from the preparation of a careful syrup, later manually brushed on the refined 

quality dough, slightly damp. This combination gives this cake an incomparable flavor, thus 

making it a memorable sensory experience. The recipe is made up of ingredients selected 

under indispensable qualitative criteria and essentially acquired from suppliers who in turn 

guarantee their quality; eggs, flour and sugar. A cake that results from know-how, from the art 

of experienced hands, from an essentially artisanal process, without resorting to sophisticated 

means or industrial techniques, therefore faithful to its origins, facts that ensure the 

preservation of identity and quality (idem). 

 

Figure 1 – Manual application of sugar syrup to the cake 

Author: Nélson Carvalheiro (2019) 

 

According to Cunha (2021), a possible reference to what could have been an initial version of 

the current “Bolinhol” appeared in the newspaper “Vimaranense” on May 3, 1892, when they 

wrote about the presentation of “doce bolinholo” in the pilgrimage of Nossa Senhora da 

Madre Deus, in the parish of S. Pedro de Azurém. 

But what can be considered as the genesis of the cake we have today takes place in 1884, 

when on September 3rd of that year Joaquim Ribeiro Ferreira, then widower, carpenter and 

father of Joaquina Pedrosa Ferreira da Silva, marries Albina Alves Torres, a baker and also a 

widow, thus beginning the dynasty of the Ribeiro Ferreira family linked to bakery. It was this 

lady who transmitted the art of bakery to her husband, who in turn would open the first 

sponge cake shop in 1905, and to the then young woman and her stepdaughter, Joaquina 

Pedrosa Ferreira da Silva. A curious piece of information is the fact that in 1918 the cake took 

on a rectangular shape, which it still has today, in result of a request from Joaquina Pedrosa 

Ferreira da Silva to Joaquim Teixeira Martins da Cunha, who worked as a tinker (Cunha, 

2021). 

Joaquina Pedrosa Ferreira da Silva, according to what is written in the book “O Pão de Ló 

Coberto de Vizela – Apontamentos para a História”, whose information was collected by 
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António Cunha and edited by the Municipality of Vizela in 2021, is considered the creator of 

the cake “Bolinhol”, initially called “Pão de Ló Coberto de Vizela”. She was born in March 

1874 and died in May 1922, aged 49. Considered the creator because, after having been a 

seller of various sweets in strategic places in Vizela to those who visited the locality to, 

mainly, enjoy its termal facilities, it was that lady who developed and perfected the sponge 

cake that existed at the time, drier and with a round shape. She transformed it into a 

rectangular shape, as previously mentioned, and applied sugar syrup on top, making it more 

appealing (idem). 

This cake, throughout its existence, has collected several distinctions and several awards. In 

1923, Joaquim Ribeiro Ferreira, took this cake to the Industrial Agricultural Exhibition of 

Guimarães, where it received an honorable mention. In 1986 won the “Portuguese Tradition 

and Prestige Trophy”, in 1994 the “Great International Prize for the Best Image”, in 2000 the 

“Leader of Good Service Award”, then the “International Gold Star Trophy for Quality”, in 

2002 the “National Gastronomy Competition - Minho and Douro Litoral” (ibidem). 

At the same time, over the decades and as a result of the work made by the producers that 

emerged, there were participations in gastronomy festivals, shows of convent bakery, both 

throughout Portugal, Spain and France, with occasional presences in television programs 

(Cunha, 2021; Oliveira & Salgado, 2001). 

In 2019 “Bolinhol de Vizela” was one of the winners of the national contest “7 Maravilhas 

Doces de Portugal” (7 Sweet Wonders of Portugal), broadcast for several weeks on television 

nationwide and on open channel. The preparation and submission of the candidacy for this 

competition was responsibility of the Municipality of Vizela, with participation in the 

different rounds having been carried out in collaboration with the companies producing the 

cake and with the involvement of the local community. But obtaining this distinction at 

national level, promoted and disseminated intensely throughout the country, meant above all 

the recognition of the effort and dedication developed over more than a century by people 

wholly dedicated to the manufacture of the cake. It should be remembered that 907 cakes 

were in the contest (Câmara Municipal de Vizela, 2022). 

According to the City Council of Vizela (2022), that victory, in addition to reaffirming the 

identity of a people, allows the promotion of Vizela, consolidating a strategy to boost 

traditional trade, in particular those who proudly produce and sell "Bolinhol”, also boosting 

the restaurants offer, which has another “asset” on its tables. 

In fact, within the scope of this research, it was verified that “Bolinhol de Vizela” is a 

prominent element in the tools and promotional actions that the Municipality respectively 

uses and carries out. More specifically in the digital tools at the Municipality disposal, such as 

social networks and a website, but also in tourist fairs in Portugal and Spain. Of note is the 

fact that the City Council of Vizela annually organizes a fair dedicated to the cake named 

“Feira do Bolinhol”, attracting thousands of visitors to Vizela. 

In 2020, to value the cake and protect its origin, the City Council of Vizela started a 

certification process for “Bolinhol de Vizela”, which has already been completed and resulted 

in a specifications document to be complied by current and future cake producers in Vizela. 

Meanwhile, in 2021, the brand “Bolinhol de Vizela”, with an associated logo, was registered, 

in INPI - National Institute of Industrial Property, being owned by the Municipality of Vizela. 

Within the scope of this research, although it was difficult to obtain complete and totally 

concrete information about human resources and volume of invoicing from the companies 

that produce the cake, as they prefer discretion and confidentiality, it was possible to perceive 
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that in the five companies that today produce the cake around 60 people work on there and the 

annual billing volume, considering only the “Bolinhol de Vizela” sales, exceeds five hundred 

thousand euros, half million euros. 

With this information, adding to it the certainly considerable set of suppliers of those 

companies, it is assumed with some ease that the economic framework associated with 

“Bolinhol de Vizela” has considerable importance in the local economic dynamics, which 

includes the important maintenance of jobs and consequently the guarantee of income for 

several families. 

Conclusion 

“Bolinhol”, in addition of being an icon of Vizela's gastronomy and culture, a legacy of 

several generations, is a significant product for the local economy, with direct and indirect 

positive impacts. 

The fact that it is a distinctive element in the local gastronomic offer has, over time, allowed it 

to assume itself as an identifier of the tourist offer of Vizela, today recognized at regional and 

national level, being a factor of tourist attraction. 

Within the scope of this research, both through the analysis of the information collected and 

above all through the face-to-face observation carried out, it is verified the existence of a 

strong sense of belonging and pride in relation to the cake, by the producers, as well as by the 

local population and by the Municipality, which will certainly allow this cake to combine a 

past of interesting development with a future of equal success. 

Despite registering the existence of literature dedicated to “Bolinhol”, which tries to portray 

as faithfully as possible its historical context, was identified some inconsistency with regard 

to the grounding of some reports or statements. Another constraint verified, although it may 

be considered natural due to the need for confidentiality, is the fact that it was difficult to 

obtain concrete information on human resources and volume of invoicing, forcing an exercise 

of data extrapolation with the necessary seriousness. 

Despite the record of constraints within the scope of this research, it is more important to have 

verified that the longevity of the cake will be guaranteed by the desire of the producers to 

continue its production and distribution, by the experienced hands of dedicated professionals 

who guarantee the quality of the product, by the recognition from the local population, the 

demand from visitors and the interest in its protection and valuation by the local public 

authorities. 
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Özet 

Turizm genel anlamda ikamet edilen yerde karşılanamayan ihtiyaçları gidermek için yapılan 

yer değiştirme hareketidir. Bu ihtiyaçların, başka yerlerde karşılanabilme olasılığı ve olanağı 

yer değiştirimini başlatır. Turistlerin belirli bir yere yönelmesi olayındaki etmen çekim gücü 

şeklinde ifade edilir. Çekim gücü bu açıdan ikamet edilen yerde doyuma ulaştırılamayan 

ihtiyaçların karşıtıdır. Bir başka yerin bunları karşılayacak özelliklere sahip olması o yerin 

kültürel kimliğini oluşturmaktadır. Çekim gücü taşıyan varlıklar yeryüzünde öznel ya da 

nesnel nitelikte ortaya çıkarlar veya her ikisinin bir karışımı olarak görülürler. Kültürel 

kimlik, bireysel veya toplu olarak oluşturulmuş tutumlar, değerler, tercihler, düşünceler, 

inançlar, anlamlar ve davranışlarla karakterize edilen bireyin fiziksel çevreyle ilişkili olarak 

kişisel kimliğini tanımlayan benliğin boyutları olarak ifade edilir. Kültürel kimliğin öğeleri bir 

turistik gereksinimi ortaya çıkarmaktadır. Sürdürülebilir turizme olan özel ilgi, çekim gücü 

olan yerlerin kültürel kimliklerini somutlaştırır. Kapadokya bölgesi sahip olduğu coğrafi 

özellikleri ve tarihi ile farklı bir kültürel kimliğe sahip olup çok çeşitli kültürel kimlik 

unsurlarını barındıran bir bölgedir. Bu doğrultuda yapılan bu araştırmanın temel amacı 

bölgede mevcut kültürel kimlik değerlerinin belirlenmesidir. Çalışmanın evreni Kapadokya 

bölgesi olarak belirlenmiştir. Bu araştırmada nitel veri toplama yöntemi kullanılmıştır. 

Toplamda 55 görüşme formuna ulaşılmıştır. Katılımcıların kültürel kimliğe ilişkin bilgilerini 

ve değerlendirmelerini tespit etmek amacıyla nitel yöntem tercih edilmiştir. Katılımcılar ile 

yapılan derinlemesine mülakatlar ile nitel veriler elde edilmiştir. Yapılan analizler ve 

değerlendirmeler sonucunda, Kapadokya Bölgesi’nde yer alan ve turizm açısından çekim 

gücü olan kültürel kimlik unsurları tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Turizm, Kültür, Kültürel Kimlik, Kapadokya 

 

Tourism, Cultural Identity and Cultural Identity Elements of 

Cappadocia 
Abstract 

Tourism, in general, is translatory motion to meet the needs that cannot be met in the place of 

residence. The possibility and opportunities of meeting these needs elsewhere initiates change 

of location. The factor in the attraction of tourists to a certain place is expressed as the force 

of attraction. In this respect, the power of attraction is the opposite of the needs that cannot be 

satisfied in the place of residence.The fact that another place has the features to meet these 

constitutes the cultural identity of that place.The assets which have power of attraction beings 

appear on earth as subjective or objective, or are seen as a mixture of both. Cultural identity is 

expressed as dimensions of self that define an individual's personal identity in relation to the 

physical environment, characterized by individually or collectively formed attitudes, values, 

preferences, thoughts, beliefs, meanings, and behaviors.The elements of cultural identity 

reveal a touristic need.The special interest in sustainable tourism embodies the cultural 

identities of places of attraction. The Cappadocia region is a region that has a different place 

identity with its geographical features, fairy chimneys, valley sand historical past, and 

contains a wide variety of cultural identity elements. In this direction, the aim of the study is 

to reveal the current situation about cultural identity in the region. The working population, 
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Cappadocia region has been identified. These data were analyzed with qualitative research 

methods. A total of 55 interview forms were reached. In this study, qualitative method was 

preferred in order to determine the knowledge and evaluations of the participants about 

cultural identity. Qualitative data were obtained through in-depth interviews with the 

participants. As a result of the analyzes and evaluations, cultural identity elements that are 

located in the Cappadocia Region and that have the power of attraction in terms of tourism 

have been determined. 

Key Words: Toursim, Culture, Cultural Identity, Cappadocia 

 

Giriş 

 

İnsanlar sadece güneş, kum ve deniz amaçlı seyahat etmeyip alternatif turizm türleriyle 

beraber farklı ilgi alanlarına da yönelmeye başlamışlardır. İnsanların seyahat etme 

tercihlerinde meydana gelen değişikler turistik ürüne de yansımış artık farklı tür ve nitelikte 

ürünler tüketici grubuna sunulmaya başlamıştır. Tüketicilere sunulan bu ürünler kültür, tarih, 

sanat, coğrafya ve kültürel kimlik gibi çekim unsurlarından oluşmaktadır. Çünkü artık farklı 

çekim unsurlarına turistler gereksinim duymaktadır (Uygur ve Baykan, 2007, s.30). Kültür 

turizminin yoğun yaşandığı destinasyonlarda bu çekim unsurlarına rastlanmaktadır. Kültür 

turizmini oluşturan öğelere bakıldığında ise kültürel kimlik önemli bir rol oynamaktadır.  

Bu çalışmanın saha araştırmasında Kapadokya bölgesi uygulama alanı olarak belirlenmiştir. 

Bunun nedeni bölgenin jeolojik yapısı ve kendine özgü kültürel değerleri ve tarihi geçmişi ile 

dünyada önemli turizm bölgelerinden biri olmasıdır. Ayrıca turizm endüstrisindeki rekabet 

ortamı, mevcut ve potansiyel turizm varlıklarının nasıl sunulması gerekliliğini ortaya 

çıkarmıştır. Kapadokya bölgesi doğal ve tarihi açıdan turizm varlıklarının bulunduğu bir 

bölgedir (Babacan Çengel, 2013). Kapadokya sahip olduğu hem maddi hem manevi kültürel 

kimlik öğelerini bünyesinde barındıran bir destinasyon olduğundan buraya gelen turistler 

çeşitli tarzdaki kültürel kimlik unsurlarına ilgi duymaktadır. 

Literatür Taraması 

Kültürel Kimlik  

Kültürel kimlik, kimlik ve kültürün bileşkesini oluşturan, doğuştan elde edilenler ve sonra 

kazanılanlarla alakalıdır. Bu nedenle kültürel kimliği anlamak için öncesinde kültür ve 

kimliğin açılımını yapmak gerekmektedir.  

Kültür kavramı Latince “colere” veya “cultura” fiilinden gelmektedir. Latincede bu fiil 

sürmek, ekip-biçmek; Türkçe ’de ise “ekin” (Öter ve Özdoğan, 2005, s.127) karşılığında 

kullanılmıştır. Bu kavram 17. yüzyıla kadar aynı anlamda kullanılmış olup ilk kez 18. 

yüzyılın sonunda Voltaire tarafından insan zekâsının oluşumu, gelişimi ve geliştirilmesi 

anlamında kullanılmıştır. Daha sonra sözcük Almanca dil sözlüğüne geçmiş ve 1793 tarihli 

bir Alman dili sözlüğünde “cultur” biçiminde kullanılmış ve sonunda kültür biçimine 

dönüşmüştür. 1843’te Gustaw Klemn, cultur kelimesine, insan topluluklarının becerileri, 

sanatları ve gelenekleri olarak değerlendirilen yaşama tarzı anlamını yüklemiştir. Sözcük ve 

kavram buradan, İspanyolca, İngilizce ve Slav dillerine geçmiştir. Kültür kavramı 

antropolojideki teknik tanımıyla İngilizcede ilk kez 1871 yılında Edward Tylor tarafından 

kullanılmış, sistematik olarak tanımlanmış ve yine Tylor tarafından temel bir kavram haline 

getirilmiştir (Güvenç, 2011). Tylor’a (1871) göre kültür; toplumun üyesi olarak, insanın 

öğrendiği, edindiği, bilgi, sanat, gelenek-görenek ve benzeri yetenek, beceri ve alışkanlıkları 

içine alan karmaşık bütündür. Kültür, öğrenilen, dilde saklanıp korunan, eğitimle yeni 
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kuşaklara aktarılıp aşılanan bir muhtevadır. Tylor’un bu tanımı, kültür kuramının 

öğrenilmesinde yol ve yön göstermiştir. 

Kültür kavramının kapsamı oldukça geniştir. Kültür, genel anlamda insanlar için toplumsal 

hayatı anlamlı hale getiren ve davranışlarını yönlendiren tutumlar, inançlar ve alışkanlıklar 

bütünüdür (Barlı, 2007; Gökçe, 2020). Akay’ a (2007) göre kültür, insanın düşüncelerinde 

oluşan bir olgudur. Sosyolojik olarak kültür; düşünce ve davranış biçimleri ve maddi öğelerle 

birlikte insanların yaşam biçimleridir. Kültür, ne düşündüğümüzü, nasıl davrandığımızı ve 

neye sahip olduğumuzu içermektedir.  

Kimlik kavramı çok yönlü bir kavramdır ve sosyal bilimlerde bu kavram değişik açılardan ele 

alınıp değerlendirilmektedir. Kavram daha çok sosyoloji ve sosyal psikoloji ile ilgili olsa da 

artık diğer alanlarda da kimlikle ilgili değişimler gerçekleşmeye başlamıştır (Stryker ve 

Burke, 2000). Kimlik, bireysel ve toplumsal olguların birleştiği bir muhtevaya sahiptir. 

Toplumsal alanda, kişiyi diğerleriyle ve toplulukla ilişkisini gerçekleştiren ve devam ettiren 

bir olgudur. Kimlik, bireyler arası etkileşimi ve bu etkileşimi oluşturan sosyal gerçekliği hem 

gerçekleştirmekte hem de sosyal gerçeklikten beslenmektedir (Keleş, 2011, s.84). Kimlik en 

basit tanımıyla bireylerin, grupların veya toplulukların “Kimsiniz, kimlerdensiniz?” sorusuna 

verdikleri cevap veya cevaplardır (Güvenç, 2010; Palmer, 1999). Kişilerin kendisini nasıl 

algıladığı sorusunun yanıtı onun kimliği ya da kimliklerini oluşturur. Kimlik sadece bireyin 

kendisi tarafından oluşturulan bir olgu değildir, kimlik “ben ve öteki” olgusunda, 

etraftakilerin bireyi nasıl tanımladığına, tanınmanın ne şekilde gerçekleştiğiyle ilişkilidir. İçsel 

olarak yaratılan, üretilen bir kimlik diğer birey ve topluluklarla oluşturulan etkileşim sonunda 

son hali oluşmaktadır. Bu aşamada tanınmanın önemi, bireyin kendini tanımlayıp 

etrafındakiler tarafından nasıl tanındığı sorusuyla ortaya çıkmaktadır. İdeal kimlik, tanınmayı, 

içsel ve dışsal etkileşimler yoluyla sahip olmak durumundadır. Her birey kimliğin diğerleriyle 

etkileşimleri boyunca nasıl biçimlendirildiğinin ya da nasıl farklı taraflara çekildiğinin 

farkındadır (Keleş, 2011). 

Kimlik ve kültürün birleşimi olan kültürel kimlik ise doğuştan elde edilenler ve sonra 

kazanılanlarla alakalıdır. Kültürel kimlik, ortak değerlerden, örf-âdetlerden, ahlak 

anlayışından, topluma özgü geleneksel sanatlardan, edebiyat ve musikiden, konuşulan dilden, 

belirleyici ve farklılaştırıcı mimarilerden, mutfaktan, ulusal sembollerden, dini inanışın 

toplumda kendini bulan şeklinden, günlerin topluluklara göre ifade ettiği manadan, hissedilen 

duyguların paylaşılması ile ortaya çıkan çok kapsamlı bir olgudur. Oluşumu için tarih, din, dil 

gibi öğeler rol alırken yaşanılan ortak acılar, sevinçler kültürel kimliği oluşturmakta ve 

geliştirmektedir (Tacoğlu vd., 2012, s.1947). Gökalp’a (2013) göre kültürel kimlik, insanları 

topluluk haline getiren ortak coğrafi, tarihi deneyimleri ve paylaşılan kültürel kuralları 

içermektedir. Kültürel kimlikler, tarihi ve coğrafi koşullar altında ve kültür ifadeleri içinde 

oluşan değişken özdeşim ya da birleşim noktaları olup bir özellik değil, tanımlamadırlar.  

Kültürel kimlik kavramı, Biz kimiz? Ben kimim? sorularına verilen yanıttır. Kültürel kimlik, 

aynı ortak kültürü paylaşan insanların kimliğidir. Her kültürün diğer kültürlerden gelen 

bireylere yabancı gelebilecek olan kendi davranışları vardır. Bu farklılıkları inançlar, değerler, 

adetler ve gelenekler oluşturur. Bunları ait olduğu kültürün dışında anlamak mümkün değildir. 

Bu her kültürün kendine ait bir kimliği olduğunu gösterir. Bu durum kültürel kimliğin bireyi 

aşan, sosyal bir boyuta sahip olduğunu gösterir. Güvenç’e (2010) göre bireyin sosyal bir 

varlık olması ve aynı olmayan özellikleri ile bir araya gelmiş insan toplulukları içinde 

yaşayabilmesi, topluluğu bireyde temsil ettirir hale getirmiştir. Bu açıklama kültürel kimliğin 

doğuştan itibaren verili olmadığını, içerisinde yaşanılan toplumsal yapıda kazanıldığını 

göstermektedir (Tacoğlu vd., 2012). 
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Kültürel kimlik hem geçmişe ait hem de geleceğe aittir (Hall, 1990; Palmer, 1999). Kültürel 

kimlikler birdenbire oluşmaz; bir yerden gelir, başlangıçları, tarihleri, oluşum süreçleri vardır 

ve sürekli değişime ve dönüşüme uğramaktadır. Mutlak ve sabit değildirler, tarihin sürekli 

oyununa, kültüre ve iktidara bağlıdırlar. Bulunmayı bekleyen bir geçmişin keşfine bağlı, 

bulunduğunda kendine ilişkin yaklaşımını sonsuza dek saklayacak bir şey olmaktan uzak 

bulunan kimlikler, alınan değişik konumlara verilen isimlerdir, insanları geçmişin hikâyeleri 

içinde yeniden konumlandırırlar (Hall, 1990). Dolayısıyla kültürel kimliklerin açık olmadığı 

ve belirli bir toprak parçasında var olup, ortak bir kültürü paylaşan kişilerin doğal eğilimleri 

olduğu söylenebilir. Söz konusu kimliğin tarihinde bazı evrelerin bulunduğuna işaret edilebilir 

ama bu evrelerin birinden ötekine basitçe, mantıklı, tekdüze bir süreklilikle aktığına veya 

üretilen kültürel kimliğin hep aynı şeyleri anlattığına ya da belirli bir halkın veya ulusun 

çözülmüş bir kimlikle övüleceğine inanmak doğru değildir.  

Turizm ve Kültürel Kimlik İlişkisi 

Toplumu ve sosyal yapıyı etkileyen turizm, kültür ile yakından ilişkili olup (Emekli, 2006; 

Duran, 2009) toplum yapısını ve kültürü etkileyen, yayılmayı ve değişmeyi etkinleştiren ve 

kolaylaştıran unsurlardan biridir. Farklı bölgelerde farklı kültürlerin belirmesi yeni kültürleri 

tanıma ve görme isteğini gündeme getirmiş ve bu durum turizm ve kültür arasındaki ilişkiyi 

güçlendirmiştir. Bu yüzden Öter ve Özdoğan’ın (2005, s.129) belirttiği üzere kültür büyük 

insan kitlelerini kendine çekmektedir. Dinlenme-eğlenme dışında turistleri kendine çeken 

kültür faktörü, özellikle son yıllarda turistlerin seyahat tercihlerinde önemli bir yere sahip 

olduğu anlaşılmaktadır. Zira iletişim ve ulaşımdaki gelişmeler ile küreselleşme bireylerin 

kendi kültürleri dışındaki kültürleri görme, özgün deneyimleri yaşama, öğrenme, tanıma 

merakını körüklemiş bu istek kültür turizmini doğurmuştur (Nuryanti, 1996, s.255; Öter ve 

Özdoğan, 2005). Kültür turizmi folklor, festival, sergi, tiyatro gibi sanat etkinliklerine 

katılmak, geçmiş ve yaşayan medeniyetler ile kültürel değerleri tanımak, tarihi yerleri ve 

toplumun yaşam şekillerini görmek amacıyla yapılan turizm çeşididir (Gökçe, 2020). Aynı 

zamanda kültür, içinde barındırdığı zengin tarihsel doku etnik miras ile turizm gelişiminde en 

büyük yenilenme aracıdır. Bununla birlikte destinasyonlar da sergiledikleri kültür unsurlarını 

da barındırarak bir kimlik oluşturmaktadır. Destinasyon kimliği, turistik destinasyonun 

kültürüyle yakından ilişkili olup turist akımını çeken öğeler olarak görülmektedir.  

Turizm Ürünü Olarak Kültürel Kimlik Boyutları 

Turizm bir bakıma ikamet edilen yerde karşılanamayan gereksinimlerden kaynağını alır. Bu 

gereksinimlerin, başka yerlerde karşılayabilme olasılığı ve olanağı yer değiştirimini başlatır. 

Turist akımının belirli bir mekâna yönelmesi olayındaki etmene çekim gücü şeklinde ifade 

edilir. Çekim gücü bu açıdan ikamet edilen yerde doyuma ulaştırılamayan ihtiyaçların 

karşıtıdır. Bir başka mekânın bunları karşılayacak özelliklere sahip olması, buraya yönelik bir 

talep oluşturur. Çekim gücü taşıyan varlıklar yeryüzünde öznel ya da nesnel nitelikte ortaya 

çıkarlar veya her ikisinin bir karışımı olarak görülürler. Bu çekim gücü taşıyıcıları iklim, 

doğal güzellikler, güneş, flora ve fauna, kanyonlar, dağlar vb. gibi doğal faktörler ile antik 

şehirler, heykeller, sanat galerileri, yaşam biçimi, gastronomi vb. gibi kültürel çekicilikler 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Eralp, 1983). 

Olalı (1990) ise çekim gücü taşıyıcılarını; olay çekiciliği ve yer çekiciliği olarak 

değerlendirmiştir. Yer çekiciliği, insanları bir bölgeye getirebilmek için harekete geçiren 

faktörlerdir. Bu nedenle turistin bir turistik faaliyete katılmasının en önemli sebebi çekim 

gücüne sahip yeri görme isteğidir. Yer çekiciliğine Pamukkale, Kapadokya, Datça, Mardin, 

İtalya-Pisa Kulesi veya Mısır piramitleri örnek gösterilebilir. Olay çekiciliği ise, oturulan yer 

dışında turisti bir mekâna yönelmesini sağlayan bir faaliyettir. Bu açıdan turist belli bir 

mekânda gerçekleşen aktiviteye katılmak ya da o olayı izlemek amacıyla o bölgeye seyahat 
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etmektedir. Olay çekiciliği olarak değerlendirilebilecek aktivitelere kongre, fuar gibi 

etkinlikler örnek olarak gösterilebilir. Bununla birlikte hem yer çekiciliği hem de olay 

çekiciliği gibi çekim gücüne sahip yerler bulunmaktadır (Proshanksy vd., 1983).  

Kültürel kimlik turizm varlığını oluşturan bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir turistik 

çekicilik olarak kültürel kimliği anlayabilmek için öncelikle yerel kültür tarafından paylaşılan 

ve değer verilen kimliğin boyutlarını ve bunların turistlere nasıl gösterildiğini anlamak 

gerekir. Proshansky (1978) tarafından tanıtılan yer-kimliği kavramı yerel topluluk tarafından 

değer verilen kültürel kimlik yönlerini ortaya çıkarmak için bir çerçeve oluşturmaktadır. Yer 

kimliği, bireysel veya toplu olarak oluşturulmuş tutumlar, değerler, tercihler, düşünceler, 

inançlar, anlamlar ve davranışlarla karakterize edilen bireyin fiziksel çevreyle ilişkili olarak 

kişisel kimliğini tanımlayan benliğin boyutları anlamına gelir (Proshansky vd., 1983). Bireyin 

sonraki nesillere aktarmaya çalıştığı kimlik ve aidiyet duygusudur.  

İnsan çevre ilişkisini fenomenolojik olarak yorumlayan Relph (1976) fiziksel çevreden ziyade 

o çevrede yaşanan sosyal ilişkilere gönderme yapmıştır. Yere felsefi açıdan yaklaşır ve 

fenomenolojik bir bakış açısından yorumlar. Daha önce yer kavramı altında açıklanmaya 

çalışılan, yer ve mekân arasındaki anlamsal farklılığı ortaya koyar. Yani daha öncesine kadar 

yer kavramı fiziksel mekândan farklı bir kavram olarak fark edilmiş olmasına rağmen bu 

ayrım net ortaya koyulamamıştır (Buzlukçu, 2020, s. 14). Relph (1976) yerin üç temel 

bileşenini kavramsallaştırmıştır; statik fiziksel ortam (fiziksel özellikler veya görünüm), 

aktiviteler (gözlemlenebilir faaliyetler ve işlevler) ve anlamlardır (veya semboller). 

Proshansky (1983) yer kimliği teorisi bu üç bileşen üzerine kurulmuştur. Bu üç bileşen yer-

kimlik boyutlarını saptayabilmek için temel oluşturmaktadır. Yer kimliğini temelde o yerin 

kültürel kimliği belirler (Akyüz ve Batman, 2021). 

İnsanların doğduğu, büyüdüğü, şu anda yaşadığı ve deneyim ettiği yerlerle arasında bir ilişki 

ve bağ vardır. İnsanların oturdukları yer ile aralarındaki ilişkinin ve bağın anlaşılmasında yer 

duyusu (sense of place), yere bağlılık (place attachment) ve yer kimliği (place identity) gibi 

kavramlar kullanılmaktadır. Bu bağ hem kişisel hem de kültürel kimliğe bir kaynak oluşturur 

(Buzlukçu, 2020).  

Sürdürülebilir turizme olan özel ilgi, çekim gücü olan yerlerin yer-kimliklerini somutlaştırır 

ve bu yol ile kültürel deneyim somut bir özellik kazanarak yerlerin belirli yönlerini temsili 

olabilir. Yerli topluluklarda turizm, ziyaretçi deneyiminin sürdürülebilirliği etrafında çeşitli 

konuları içerir. Bir çekim gücüne sahip yerlerde kültürel kimliğin genişletilmesi ve sunulması 

“çekicilik temelli kimlik” olarak adlandırılabilir. Proshanksy’nin (1983) yer kimliğine 

dayanarak türetilen çekicilik temelli kimlik, bir kültürün üyelerinin kimliklerini ve değerlerini 

turistik bir ortamda tasvir etme girişimidir.  

McIntosh ve diğ., (2002) yaptıkları çalışmada kültürel kimlik boyutları bir yerli topluluğun üç 

çekiciliğinde incelenmiştir. Bunlar Proshansky (1983) çalışmasına gönderme yaparak kültürel 

kimlik boyutlarını açıklar (Akyüz ve Batman, 2017). 

Metodoloji 

Bu çalışmada nitel veri tekniği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin 

geçerliliğini artırmak ve belirlenen araştırma soruları dâhilinde katılımcıların görüş ve 

değerlendirmelerini tespit edebilmek için nitel tekniklerden yararlanılmıştır. Veriler, 

katılımcılardan görüşme ve gözlem tekniği ile toplanmıştır.  

Bu araştırmada katılımcıların değerlendirme ve görüşlerine yönelik verilere ulaşabilmek için 

yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu formun tercih edilmesinin nedeni 

görüşmecinin cevaplayıcı katılımını arttırması, sorulara rehberlik etmesi, görüşülen kişinin 

yönelteceği soruları yanıtlaması ve cevapların anlamını açığa kavuşturmasıdır (Patton, 1990; 
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Kuş, 2009). Ayrıca yarı yapılandırılmış görüşme formuyla verilere derinlemesine ulaşılması 

sağlanmakta, anketlerde rastlanan boş bırakma ya da kullanılmayacak verilerin oluşmasının 

önüne geçilmektedir (Gall ve diğ., 1996, s.330). Bu araştırmada hazırlanan görüşme formunda  

kültürel kimliği oluşturan unsurların neler olduğuna dair sorular mevcuttur. Yarı 

yapılandırılmış mülakat soruları ilgili araştırmaları kapsayan yazın taraması ve anketlerden 

elde edilen bulgular yardımıyla oluşturulmuştur. Kültürel kimlik unsurlarını tespit edebilmek 

amacıyla katılımcılara yöneltilen sorular şunlardır: 

 Kapadokya Bölgesi’nde kültürel kimliği oluşturan unsurlar nelerdir? 

 Bu kültürel kimlik boyutları bölge açısından neden önemlidir? Ne tür faydalar sağlar? 

 Kapadokya’ya gelen turistler sizce daha çok bölgenin hangi özelliklerine/ 

çekiciliklerine ilgi duyuyor? 

Evren Ve Örneklemin Belirlenmesi 

Araştırmanın evrenini Türkiye’de kültür turizminin merkezi olarak nitelendirilen Kapadokya 

Bölgesi’nde yaşayan ve hizmet veren ev pansiyoncuları oluşturmaktadır. 

Evrenin temel özellikleri 

Araştırma evreni olarak Kapadokya Bölgesi’nin seçilmesi çeşitli hususlara dayanmaktadır. İlk 

olarak, bölgenin mevcut turizm arz potansiyelinin yüksek oluşu, ulusal ve bölgesel ölçekte 

sosyo kültürel, çevresel ve ekonomik yönleri ile daha önceki araştırmalara dayanarak 

bölgenin “kültürel kimlik” özgünlüğüyle öne çıkması, Türkiye’nin tarihi ve doğal turizm 

değerleri açısından önemli bir turizm destinasyonu olması Kapadokya’nın yakalamış olduğu 

istikrarlı gelişme eğilimidir. Dolayısıyla bu gibi hususlar; kültürel kimlik konusunun 

araştırılması açısından ideal bir bölge olarak seçilmesinin de somut örneklerini 

oluşturmaktadır. Ayrıca, her geçen yıl bu bölgeye gelen yerli ve yabancı kişi sayısındaki artış 

Kapadokya için bu kapsamdaki çalışmaların çok daha fazla yapılmasını gerekli kılmaktadır. 

Kapadokya Bölgesi, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Kırşehir illerinin kapladığı ve 

volkanik özellikleriyle diğer bölgelerden ayrılan alandır. Daha dar bir alan olan kayalık 

Kapadokya Bölgesi ise Uçhisar, Göreme, Avanos, Ürgüp, Derinkuyu, Kaymaklı, Ihlara ve 

çevresinden oluşmaktadır (Nevşehir Valiliği Yayını, 2021). Kapadokya Bölgesi, İç Anadolu 

Bölgesinde yer alan, volkanik oluşumlara bağlı olarak oluşmuş mimarlık ürünleri, vadileri, 

kırgıbayırlar ve peri bacaları gibi yeryüzü şekillerinin birbirini izlediği alanın bütünüdür.  

Kapadokya Bölgesine ilişkin turizm literatürüne bakıldığında batılılar tarafından Fransız rahip 

Guillaume de Jerphanion Göreme Vadisi’ndeki kaya kiliseler hakkında yayınladığı yazıları ile 

üne kavuşmuştur. Doğa ve kültür turizmi açısından oldukça zengin olan bu coğrafyada, hâkim 

kayaçların doğal görünümlerinin yanında insanlar tarafından kolay oyulması sebebiyle dini 

merkezleri, yerleşim alanları, yer altı şehirleri (oda, mahzen, mezar, depo ve havalandırma 

delikleri) yapılmıştır (Doğaner, 1995, s.34). Kapadokya Bölgesi, 1950’li yılların başında dış 

turizme açılan ilk turizm destinasyonlarından birisidir. Bölge, 1980’ler itibariyle Türkiye 

kültür turizm gelişiminin ana merkezi konumu haline gelmiştir. Türkiye turizminin gelişmesi 

için bu yıllarda teşvik edilen yatırımlar özellikle Ürgüp, Göreme ve Avanos civarında 

yoğunlaşma göstermiştir. 2000’li yıllara gelindiğinde yabancı turistlerin akın ettiği bir bölge 

haline gelmiştir. Turistler erken dönem Hristiyanlığın yayılıp gelişmesinde önemli role sahip 

kaya-oyma kiliseleri ve tarihi güzellikleri görmek için bu bölgeyi ziyaret etmektedirler. 

Bu bölgede ilk turizm hareketleri, profesyonel bir işletmeciliğin kurulmasından ziyade Türk 

misafirperverliği ile gelişmiştir. İlk zamanlarda otellerin ve konaklama alanlarının olmaması 

nedeniyle bölge insanları gelenek ve görenekleri gereği turistleri evlerinde ağırlamışlardır. 
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Yerel halkın bu sıcak ve samimi davranışı karşısında turistlerde aldıkları hizmet karşılığında 

para bırakmaya çalışmışlardır. Turizmin gelişmesine bağlı olarak yörede sosyo-kültürel 

değişimlerde yaşanmıştır. Turizmin ilk yıllarında misafirperverlik gereği turistleri taş evlerine 

alan aileler zamanla bu evleri pansiyona çevirmişlerdir.  

Araştırmanın evren ve örneklemi 

Katılımcıların belirlenmesi için kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu yöntemde 

belirli bir mekân veya zaman gözetilmemekte araştırma için verilerin toplanmaya çalışıldığı 

yer ve zamanda kolay ulaşılabilir herkese ulaşılmaya çalışılmaktadır.  

Verilerin Elde Edilmesi Süreci 

Bu araştırma kapsamında veri toplama yöntemi olarak görüşme ve doküman inceleme tekniği 

kullanılmıştır. Bu çalışmada tüm görüşmeler yüz yüze görüşme yöntemi ile gerçekleşmiştir. 

Görüşme yapılabilmesi için her bir görüşülecek kişiden önceden randevu alınmış ve görüşme 

yüz yüze yapılmıştır. Görüşme ve anketler eş zamanlı yürütülmüş olup anket sorularına 

geçerli ve güvenilir yanıtlar bulabilmek amacıyla düzenlenen anket formu yüz yüze 

görüşmeler esnasında katılımcılardan formun doldurulması istenmiştir.  

Katılımcıların uzun zamandır sektörde ve bölgede çalışan ve araştırmaya gönüllü olan kişiler 

arasından seçilmesine özen gösterilmiştir. Böylelikle çalışma konusuna ilişkin daha detaylı 

bilgi alınması öngörülmüştür. Her bir görüşülen kişiye görüşmeye başlamadan önce araştırma 

konusuna ilişkin detaylı bilgi verilmiş, araştırma problemine ilişkin sorulara bu çerçevede 

cevap verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Sonrasında yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer 

alan sorular cevaplayacaklara okunmuş ve yanıtları not edilmiştir. Görüşmeler, 

cevaplayacakların belirttiği yer ve zamanda gerçekleşmiş ve her bir görüşme 30-60 dakika 

arasında sürmüştür. Yapılan çalışmada görüşmeler esnasında cevaplayacakların izniyle kayıt 

cihazı kullanılmış olup, aynı zamanda cevaplayacakların söylediklerine dair kısa notlar 

alınmıştır.  

Araştırmada Kullanılan Analiz Teknikleri 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemiyle elde edilen veriler ayrı ayrı analize tabi 

tutulmuştur. Yapılan bu araştırmada derinlemesine mülakatlar ile veriler toplanmıştır. Ayrıca 

araştırmacı sahada yaptığı gözlemler ile verileri güçlendirmiştir. 

Nitel Verilerin Analizi 

Bu araştırmada nitel veri analiz programlarından Maxqda kullanılarak toplanan sözel veriler 

sistematik hale getirilmiş ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Verilerin analizi için ses 

kayıtları deşifre edilerek Word belgesi halinde bilgisayar ortamına aktarılmış ve sistematik bir 

şekilde analiz edilmiştir. Görüşmelerin sistematik analizini kolaylaştırmak için “MAXQDA 

2020” nitel veri analiz programı kullanılmıştır.  

Sonuç ve Öneriler 

Bu bölümde araştırmanın bulguları tablolar ve grafik şekillerine yer verilerek ortaya 

konmuştur. Elde edilen bulgular metodoloji kısmında belirlenen araştırma soruları 

çerçevesinde tartışılmıştır.  

Kültürel Kimliği Oluşturan Unsurlara Yönelik Tespitler 

Katılımcıların kültürel kimliği oluşturan unsurlara yönelik tespitlerini ortaya koyabilmek 

amacıyla araştırma sorusu (Bölge genelinde katılımcıların kültürel kimliği oluşturan unsurlara 

yönelik genel bakış açısı nedir?) geliştirilmiştir. Bu kapsamda derinlemesine mülakat tekniği 

sonucunda oluşturulan kelime bulutu modelinden yararlanılmıştır. Katılımcıların bölgede 
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kültürel kimliği oluşturan unsurlara yönelik tespitleri Şekil 1.1’de kelime bulutu olarak 

gösterilmektedir.  

Kapadokya Bölgesinde Kültürel Kimliği Oluşturan Unsurlar 

Yapılan görüşmeler de en fazla kullanılan kelimelerden kelime bulutu oluşturulmuştur. Tek 

kelimelerden oluşturulan kelime bulutu Şekil 1.1.’de verilmektedir. Şekil 1.1.’de kelime 

bulutu en fazla vurgulanan 75 kelimeden oluşmaktadır. En fazla kullanılan kelimelerden 

oluşturulan kelime bulutuna bakıldığında; “Anadolu”, “kültür”, “Judas”, “tarihi”, “köy”, 

“çanak”, “at”, “Avanos”, “dini”, “kıyafet”, “yemekleri”, “yöresel”, “çömlek”, “taş”, 

“mutfak”, “pekmez”, “dolaz”, “doğal”, “kiliseleri”, “Hristiyanlık”, “Bizans”, “kütüphane”, 

“mitoloji”, “şalvar”, “Mustafapaşa”, “halı”, “Osmanlı”, “Selçuklu”, “taş”, “mağara”, 

“Rumlar”, “tabiat”, “tandırda”, “limon”, “güvercinlikler” gibi kelimeler en fazla vurgulanan 

kelimeler olarak göze çarpmaktadır.  Katılımcıların bölgedeki kültürel kimliği oluşturan 

unsurlara yönelik ifade ettikleri kelimeler aynı zamanda bölge kültürünün ve bölge turizm 

kimliğinin oluşmasında ve kaybolan kültürel öğelerin belirlenmesinde etkili olan unsurlardır. 

Şekil 1.1.’e göre katılımcıların bölgenin fiziksel, aktiviteler ve anlamla ilgili kültürel kimlik 

unsurları hakkında konuştuklarını göstermektedir.  

 
Şekil 1.1: Bölgede kültürel kimliği oluşturan unsurlara yönelik görüşlere ilişkin kelime bulutu 

Kültürel kimlik unsurları; fiziksel, aktiviteler ve anlam olmak üzere üç boyutta ele alınmıştır. 

Fiziksel boyut ve aktiviteler boyutu Kapadokya bölgesinin kültürel faaliyetlerinin sergilenen 

ve katılımı olan kısımlarını ifade ederken, anlam boyutu ise daha çok turistlere aktarılan 

kültürel kimliğin özünü ve önemini göstermektedir. Katılımcıların bölgede kültürel kimliği 

oluşturan unsurlara yönelik tespitleri hakkında kelime bulutu oluşturulduğunda kültürel 

kimliğin 3 boyutuna ilişkin birtakım çıkarımlarda bulunulabilir. Tablo 1.1.’ de bu çıkarımlar 

özetlenmiştir. 

Fiziksel Unsurlar 

Kültürel kimliğin ilk boyutu fiziksel unsurlardır. Kapadokya bölgesinin fiziksel kültürel 

kimlik unsurlarının insan/el yapımı eşyalar, sunum ve tanıtım üzerine kurulduğu 

görülmektedir. Katılımcıların, kültürel kimlik unsurlarına dair fiziksel algılarını “dil, 

güvercinlikler, evler, kaya kiliseleri, peri bacaları, kılık/kıyafet, çanak-çömlek, testi, onyx taşı 

ve halıcılık” oluşturmaktadır. Bölgenin fiziksel boyutuna dair kültürel kimlik unsurları daha 

çok bölgenin doğal yapısında kendini göstermektedir.  

Tablo1.1.: Kapadokya bölgesinde kültürel kimlik unsurları 

Kültürel Kimlik Boyutları Açıklamalar 

Fiziksel Dil 
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Peri bacaları 

Yer altı şehirleri 

Kaya kiliseleri 

Göreme Açık Hava Müzesi 

Güvercinlikler 

Evler 

Kayadan Oyma Oteller 

El Sanatları (çömlekçilik, halı ve kilim 

dokumacılığı, kırkyama, el yapımı bebek üretimi, 

oniks taş işlemeciliği) 

Bağcılık 

Aktiviteler 

Sıcak Hava Balon Turu 

Ihlara Vadisi 

At turu 

Yürüyüş 

Atv 

Yemekler (testi kebabı, çömlekte kuru fasulye, 

aside, köftür, gendime, dolaz, Nevşehir tava) 

Filmler 

Bağcılık 

Anlam 

Hristiyanlık 

Rumlar 

Mübadele 

Bölge Mimarisi (taş işlemeciliği, boyama sanatı) 

Hacı Bektaş-i Veli 

Eşekli Kütüphane 

Misafirperverlik 

İsim 

 

Kapadokya bölgesinin kültürel kimliğinin bir öğesi dildir. Katılımcılar tarafından bölgenin 

şivesinin vurgulandığı görülmektedir. Kapadokya ve yöresi ağzı veya şivesi, aksan özellikleri 

bakımından çevresindeki bölgelerin konuşma dilleriyle hemen hemen aynıdır. Özellikle 

Aksaray, Kayseri ve Nevşehir illerinin şivesi kendine özgü benzer özellikler gösterir. Yöre 

insanın konuşmasında, bir taraftan Anadolu Türkçesi bir taraftan Kapadokya Yunancası 

sezilir. Kapadokya Yunancası, Yunancanın bir temel lehçesi olup eskiden Kapadokya’da 

yaşayan Rumlar tarafından konuşulmaktaydı. Bölgede konuşulan lehçeye örnek olarak, limon-

ilimon, rakı-irakı, nasılsın-nörüyon, nörüm, ağzını yediğim gösterilebilir.  

Fiziksel boyutun bir unsuru olan peri bacalarını doğal bir oluşum olarak ifade edebiliriz. Peri 

bacaları ismi 18. yy. da bölgeye gelen ilk Fransız gezginler tarafından konulmuş bir isimdir. 

Bölgeyi dünyaya tanıtan ilk Fransız seyyahlar Paul Lucas (1664-1737) gördükleri karşısında 

hayrete düşmüş izlenimlerini 1712 yılında Paris’te yayınlamıştır. Bu tarihten sonra bölgeye 

gelen diğer seyyahlar konik şekildeki monolitlerin (yekpare kaya parçası) içerisinde yaşayan 

(kovuklarda, mağaralarda) yaşayan halkın durumu karşısında bu yapılara peri bacası ismini 

vermişlerdir (Korat, 2003). Peribacası diye adlandırılan oluşumlar, rüzgârın, vadi 

yamaçlarından inen sel ve yağmur sularının tüflerden oluşan yapıyı aşındırmasıyla ortaya 

çıkmıştır. Sel sularının dik yamaçlarda kendine yol açması, sert kayaların çatlamasına ve 

kopmasına sebep olmuştur. Kapadokya bölgesi peribacalarının yanı sıra, peribacalarına 

oyulan yerleşim yerleri, yer altı şehirleri ve kaya kiliseleriyle birçok fiziksel unsura sahiptir. 

Yer altı şehirlerinin büyük bir çoğunluğu bölge insanı tarafından yumuşak tüfün aşağıya 

doğru keski ve çekiçlerle oyulmasıyla inşa edilmişlerdir. Oyma esnasında yumuşak kaya 

yapısının çok kolay kazılabilmesi, ihtiyaca göre genişletmeye, yeni koridorlar ve 

merdivenlerle birbirine bağlanmasına imkân vermiştir. Bu mekânlar o dönemde daha çok 

savunma amaçlı kullanılmaktaydı. M.Ö. 1800’li yıllarda Hititler döneminde yapılmaya 
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başlandığı tahmin edilmektedir. Kapadokya Bölgesi tarihi, ticaret yollarının ve orduların geçiş 

güzergâhında olduğu için her zaman saldırılara maruz kalan bir noktada yer almaktadır. Yerel 

halk bu istilalardan ve saldırılardan korunmak için yer altı şehirlerini inşa etmeye 

başlamışlardır. Daha sonra bölgeye yerleşen ilk Hristiyanlar bu yer altı şehirlerini 

kullanmışlar ve büyütmüşlerdir. Toprak altında yaratılan bu yaşam alanlarında, mutfaklar, 

kilerler, ibadet yerleri, şıra haneler, ahırlar, su kuyuları ve havalandırma bacaları mevcuttu.  

Bölgedeki yer altı yerleşimleri 150-200 civarındadır. En çok bilinen yeraltı yerleşimleri 

Derinkuyu ve Kaymaklıdır. 

Kaya oyma yapılar evin haricinde dini tapınaklar olarak da kullanılmaktadır. Tonozlu, apsisli, 

kubbeli kilise mimarisi kaya içlerine oyularak oluşturulmuştur. Genellikle bu kilise 

duvarlarında İsa’nın hayatına ve İncil’e dair kesitler resmedilmiştir. Hristiyanlık dini 

açısından önemli bir merkez olan Kapadokya’da Kayserili Büyük Basil, Nazianzos’lu 

Gregorios ve Nysa’lı Gregorios gibi din adamları yetişmiştir. Kayserili Basil ve Naziansoslu 

Gregorius yeni bir manastır hayatı sistemini Kapadokya’da başlatmıştır.  

Kapadokya bölgesinde 40’ın üzerinde manastır bulunmakta olup, bunlardan günümüze en iyi 

şekilde korunarak gelen manastır Göreme vadisinde bulunan ve müze olarak kullanılan 

manastırdır. Bu manastır birçok kayadan oyma kiliselerin, şapellerin, kızlar ve erkekler 

manastırının, yemekhanelerin, mutfakların, erzak depolarının bulunduğu bir komplekstir. Bu 

manastırda bulunan keşişler toplu şekilde dua eder, yemek yerler ve toplu şekilde çalışırlardı. 

Suriye ve Mısır’daki keşişler gibi vücutlarına eziyet etmeleri, tek başlarına yaşamaları 

yasaklanmıştı. Bu şekilde topluma faydalı bir insan olarak yaşamlarını sürdürmüşlerdir. 

Bölge, volkanik hareketler, tektonik olaylar ve doğal aşınımlar ile şekillenen yüzey şekilleri 

bakımından doğal peyzaj görünümündedir. Bölgenin peribacaları, vadiler, yer altı ve yerüstü 

özellikleriyle kendine has karakteristik bir coğrafyası vardır. Bu coğrafya milyonlarca yıl 

içerisinde meydana gelen volkanik patlamalar sonucu yüzeyde biriken tüfün coğrafik 

olaylarla aşındırılması ile şeklini almıştır. Volkanik tüfün yumuşak yapısı sayesinde insanoğlu 

çok eski çağlardan beri buraları amacına uygun şekilde oyarak ihtiyacı doğrultusunda yaşam 

birimlerine dönüştürebilmiştir. İhtiyaçlar doğrultusunda oyulmuş mekânlar, başta sivil mimari 

(evler) olmak üzere, dini merkezler (manastırlar, kiliseler, camiler, mezarlar), savunma 

yapıları (kaleler) ve zirai yapılar (bezirhaneler, setenler, güvercinlikler, arılıklar, şarap 

işlikleri, depolar, ahırlar) olarak ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri olan güvercinlikler, bölgenin 

fiziksel unsurlarından biridir. Kapadokya bölgesinin özel coğrafyası güvercinlikler gibi yapı 

türlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Katılımcılara göre güvercinliklerin bu bölgede yapılış 

nedeni gübresinden yararlanmak içindir. Yöre çiftçileri tarafından nesilden nesile bağ ve 

tarımda verimi arttırmak için güvercin gübresi kullanılmış, bu nedenle çok sayıda güvercinlik 

inşa edilmiştir.  

Tarih boyunca Kapadokya’da yaşayan yerel halk ponza taşına benzer verimsiz topraklarına 

tarım yapmaya elverişli hale getirmek için güvercin gübrelerinden faydalanmışlardır. Bu 

amaçla Kapadokya’da vadilerin üst kısımlarına yaptıkları güvercin evleriyle güvercin 

beslemiş ve yılda iki kere olmak kaydıyla gübrelerini toplamışlardır. Güvercin gübresi 

içeriğinde bulunan %2 nitrat ve %1 azot, %25 organik madde içeriğiyle en zengin doğal 

gübredir ve bu özelliklerinden dolayı 15. Yy. dan sonra Osmanlı İmparatorluğu barut 

ihtiyacını karşılamak için barut yapımında kullanılmıştır.  

Kapadokya bölgesinde evler yamaçlara ya kayaların oyulması suretiyle ya da kesme taştan 

inşa edilmişlerdir. Bölgenin tek mimari malzemesi olan taşın ısıya karşı ciddi bir yalıtım 

sağlaması, yörenin volkanik yapısından dolayı ocaktan çıktığında işlenmesinin çok kolay 

olması kullanımını yaygınlaştırmıştır. Konut türleri, “yarı oyma-yarı yığma” ve “yığma” 

olarak çeşitlenir. Kapadokya evleri genellikle kaya oyma mekânlarının üzerine kesme taştan 
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yapılan mimari yapılardan oluşur. Günlük hayatın büyük bir bölümü etrafı yüksek avlu duvarı 

ile çevrili hayat adı verilen avluda geçer. Evlerin diğer bölümleri kiler, ahır ve tandır 

odalarından oluşmaktadır. Bu mekânların hepsi avluya açılır.  

Kayadan oyma mağara tipi oteller Kapadokya bölgesinde önemli bir kültürel kimlik öğesidir 

ve dolayısıyla sayıları hızla artmaktadır. Otantik yapılarıyla yerli ve yabancı turistlerin büyük 

ilgisini çekmektedir. Kapadokya bölgesinin temelini oluşturan kayaların oyulmasıyla 

oluşturulan bu konaklama işletmelerinin bazıları geçmişte aileler tarafından kullanılan tarihi 

evlerdir. Bölgede bu tür konaklama işletmeleri daha çok Göreme, Ürgüp ve Uçhisar’da 

bulunmaktadır.  

Katılımcılara göre Kapadokya bölgesinde var olan el sanatları; halı ve kilim dokumacılığı, el 

yapımı bebek üretimi, çömlekçilik ve oniks taş işlemeciliğidir. Kapadokya bölgesinde 

dokumacılık, evlerde daha çok geleneksel yöntemlerle çalıştıkları bir el sanatı olarak 

başlamıştır. Bölgedeki dokumalarda genellikle kök boya kullanılmakta, bu kök boya 

dağlardan toplanan çeşitli otların kaynatılmasıyla elde edilmektedir. Dokuma türleri arasında 

halı, kilim, sedir örtüsü, yastık halısı, divan örtüsü ve seccade sayılabilir. Bölgenin halılarında 

Selçuklu motifleri ve leblebi modeli hâkimdir. 

Anadolu’ya halı Türklerle beraber Orta Asya’dan halı dokumacılığı gelmiştir. Halının Türk 

kültüründe çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Özellikle bekar/evlilik öncesi kızların dokuma 

tezgahlarında dokudukları halılar. Özellikle yün ipliklerin kökboyalarıyla boyanıp dokuma 

tezgâhlarında dokunur. Avanos halısı, Bünyan halısı, Yahyalı halısı renk ve ilmik göre 

değişiklikler gösterirler. 

Kapadokya’daki bir diğer dokuma türlerinden biri de kırk yamadır. Kırkyama, bir dönem 

yoksul kesimin giyim ihtiyacını karşılamak adına çeşitli bez parçalarının bir araya getirilerek 

ve değişik şekillerde desenler evirilerek dikilmesi sonucunda ihtiyaç için yapılan bir el 

sanatadır. Aynı zamanda kırkyama masa, sehpa ve yatak örtüsü olarak da kullanılmaktadır.  

Kapadokya bölgesindeki bir diğer fiziksel unsuru çanak-çömlek imalatıdır. Kapadokya 

bölgesinde çömlekçilik Hititler döneminde çömlekçi çarkının kullanılmasıyla başlayan ve 

günümüze kadar süre gelen bir kültürel mirastır. Bölgede yaşayan medeniyetler tarafından 

çömlekçilik bugüne kadar sürdürülmüştür. Kızılırmak yatağında bulunan kırmızı killi toprağın 

işlenmesiyle elde edilen çanak, çömlek, sürahi ve diğer süs eşyaları yerel zanaatkârların 

elinde bir sanat eserine dönüşmüştür. Kapadokya bölgesinde çömlekçiliğin yapıldığı yer 

Avanos ilçesidir. Bölgede çanak-çömleğin yaygın olmasının nedeni ise bölgenin volkanik bir 

arazi üzerine kurulu olması ve çömleğin hammaddesi olan kil ve özellikle Kızılırmak kilinin 

sahip olduğu niteliklerdir. Kızılırmak kili çanak-çömlek ve seramik yapımı için özel bir 

yapıya sahiptir.  

Volkanik bölgelerde birçok değerli ve yarı değerli taş bulunmaktadır. Kapadokya volkanik 

bölgesinde de çıkartılan değerli taşlar atölyelerde işlenip süs eşyası olarak kullanılmaktadır. 

Bu değerli taşlar altın, gümüş ve bakır gibi madenlerle birleştirilerek işlenir. Bölgede 

çıkartılan en önemli değerli taşlar arasında kaplan gözü, zultanit, akik, oniks bulunmaktadır. 

Taşlar mimari süslemeler dışında süs eşyası üretiminde de kullanılmaktadır. Dolayısıyla 

Kapadokya, taş işlemeciliğinin de yaygın olduğu bir bölgedir. 

El sanatlarının bir öğesi olan el üretimi bebekler Soğanlı köyünde yapılmaktadır. Yöresel 

kıyafetleriyle Soğanlı bebekleri bölgede dikkat çeker.  

Aktiviteler 

Kapadokya Bölgesi’nde Ihlara Vadisi bitki örtüsü, kiliseleri ve şapelleriyle doğa, tarih ve 

sanat olgusunu bir arada buluşturan önemli bir kültürel kimlik unsurudur. Ihlara vadisi içinden 
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geçen Melendiz Çayı vadi boyunca menderes çizer. Bizans döneminde bu bölgede yaşayanlar, 

Ihlara vadisinin dik yamaçlarındaki, kolay yontulan tüfleri oyarak çok sayıda manastır ve 

kilise yapmışlardır.  

Pers dilinde “Katpatuka” denilen ve bunun anlamı da “Güzel Atlar Ülkesi” olan 

Kapadokya’nın masalımsı doğasını atlarla gezip görmek, büyüleyici vadileri, eski kültürlerini 

halen yaşayan köyleri gezmek başka bir kültürel kimlik çekiciliğidir. Atlar, Kapadokya 

tarihinde binlerce yıldır farklı bir yere sahiptir. Aynı zamanda yerli bir Anadolu atıyla ya da 

Arap atı üzerinde Kapadokya’yı farklı yönüyle keşfedebilmek mümkündür.  

Türkiye’de doğa yürüyüşlerinde en çok tercih edilen programlar arkeolojik ve kültürel 

konularla ilintili olanlardır. Arkeolojik ve kültürel birçok çekiciliği bünyesinde barındıran 

vadileriyle Kapadokya bölgesinde doğa yürüyüşleri yaygındır. Kapadokya’da sıklıkla 

kullanılan yürüyüş rotaları şu şekildedir: Zemi Vadisi, Bağlıdere Vadisi, Güvercinlik Vadisi, 

Kızılçukur Vadisi, Gomeda ve Üzengi Vadisi, Görkündere Vadisi, Güllüdere-1 ve Güllüdere-

2 Vadileri, Meskendir Vadisi, Çat Vadisi, Balkandere Vadisi, Ihlara Vadisi, Manastır Vadisi. 

ATV turları, Kapadokya bölgesine dair bir diğer aktiviteler/semboller unsurudur. Bu aktivite 

Kapadokya’yı gezmenin heyecan verici, eğlenceli ve farklı bir yoludur. ATV turları herkes 

için uygun bir aktivitedir. Kapadokya ATV turu öncesinde, profesyonel rehberler tarafından 

bir eğitim verilir ve ardından ATV’ler güvenli bir biçimde kullanılabilir hale gelir. ATV 

turları, turistlerin ailesiyle ya da arkadaşlarıyla birlikte katılabileceği, stresten ve kentsel 

yaşamdan uzak, doğayla iç içe, maceracı ve heyecan dolu anlar yaşanılabildiği bir etkinliktir. 

Ayrıca ATV turu sırasında tarihi önemi büyük olan kiliselerle, motif, figür ve resimlerle 

karşılaşma şansı olmaktadır.   

Kapadokya bölgesinde mutfak kültürünün kökleri çok eski tarihe uzanmaktadır. Bu bölgedeki 

yemek kültüründe bölgede üretilen tarımsal ürünler, iklim şartları ve tarihsel geçmiş 

belirleyici faktörler olmuştur. Tarımın yaygın olmaması bakliyatlar ile hazırlanan yemekleri 

ön plana çıkarmıştır (Yorgancı, 2018, s.30). Karasal iklimin hâkim olduğu bölgede yaz 

aylarında üretilen ürünler kış aylarına hazırlık yapılarak kaya ambarlarda saklanır. Sonbahar 

aylarında hazırlık dönemine girilir (Uğur, 2015, s. 66). Pekmez kaynatılır, “köftür” yapılır, 

üzümle kaya ambarlara asılır, üzümler kurutulur, buğday kaynatılır. Bunlardan bulgur, 

tarhana gibi benzeri kışlık yemek hazırlıkları yapılır. Kapadokya bölgesinde yemeklerin ham 

maddesi bu bölgede yetişen ürünlerdir. Bu ürünler arasında buğday, nohut, kuru fasulye, 

üzüm ve patates yer almaktadır. Kışlık yiyecekler de yazdan hazırlanır.  

Kapadokya bölgesinin en önemli yemek yapma aracı ise tandırlardır, eski evlerin hepsinde 

bulunur. Tandırda pişen yemek isimlerinden kısaca bahsetmek gerekirse; tandır çorbası, 

bulgur çorbası, kuru fasulye gibi yemekler çömlek denen toprak kaplarda pişirilmektedir. 

Bölgenin yeme-içme kültürü yörede yetişen ürünler etrafında gelişmiştir. Yemek yapımında 

topraktan yapılmış çömlekler kullanılır ve tandır denilen ocaklarda pişirilir. Katılımcılarla 

yapılan derinlemesine görüşmeler sonucunda vurgulanan bazı geleneksel Kapadokya 

yemekleri şu şekilde ifade edilebilir;  

Testi Kebabı: Temel olarak kebabın bütün malzemesi karıştırılarak testi şeklinde üretilmiş, 

pişmiş topraktan bir kabın içine doldurularak ağzı hamurla kapatılır. Bir fırında ya da açık 

havada odun veya meşe kömürü ateşinde pişirilir. Yemeğe daha görsel bir hava katmak için 

garson elinde bir çekiç ya da bıçakla testinin boyun kısmını ustaca kırarak ve yemek 

sunumunu yapar. 

Çömlekte Kuru Fasulye: Bu bölgede aslında kuru fasulyeye ağ pakla denilir. Kurutulmuş 

kemikler bir gün öncesinde akşamdan ıslatılır.  Çömleğe kuru fasulye ve bir gün önceden 

ıslattığımız kemikler koyulur ve üzerine soğan doğranır ve su ilave edilerek tandıra gömülür. 
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Pişene kadar tandırda bırakılıp piştikten sonra yağ ile salçadan oluşan sos ilave edilerek biraz 

daha kaynatılır (Uğur, 2015).  

Aside: Bölgenin geleneksel tatlılarındandır. Un, yağ ve pekmezle yapılan bir tatlı çeşididir. 

Un yağ ile kavrulur sonra içine yavaş yavaş pekmez ilave edilir ve düz tabaklara alınır. 

İstenirse üzerine kızgın tereyağı gezdirilerek dövülmüş ceviz serpilebilir. 

Köftür: Bakır bir kaba üzüm şırası konulup karıştıra karıştıra un ilave edilir. Daha sonra ateş 

ocağına koyularak koyulaşana kadar karıştırılarak pişirilir. Geniş bir tepsiye boşaltılıp, 

soğuyuncaya kadar beklenilir. Soğuduktan sonra istenilen biçimde kesilerek güneşte 

kurutmaya bırakılır (Uğur, 2015; Yorgancı, 2018).  

Gendime: Çömleğin içerisinde salça ve soğanla tereyağında kavrulur. Daha sonra içerisine 

akşamdan ayıklanan ve yıkanan yarma eklenilerek karıştırılır. Çömleğin altına kurutulan 

kemik konduktan sonra üzerine kavrulan yarma ve su eklenerek tandıra gömülür. Tandırda 

yaklaşık 4-5 saatte pişer. Piştiğinde bu buğday dağılır ve keşkeğe benzeyen bir şekil alır 

(Yorgancı, 2018).  

Dolaz: Bir çeşit tatlı olan dolaz, yumurta, un ve su bulamaç haline getirilir ve ısıtılmış yağın 

içine karıştırılarak pembeleşene kadar pişirilir. Sonra tabaklara alınarak üzerine pekmez 

dökülerek yenilir.  

Nevşehir Tava: Biberler doğranıp bir tepsiye alınır. Üzerine kuşbaşı et, onun da üzerine 

doğranmış domates ve sarımsak ilave edilir. En üste ise kuyruk yağı, tuz baharat ilave edilir. 

Odun ateşinde sebzeler ve et iyice pişene kadar pişirilir.  

Kapadokya bölgesi coğrafyasının karakteristik özelliği ve sahip olduğu tarihsel miras 

açısından, film yapımcılarının da dikkatini çekmektedir. Kapadokya, gizemli ve fantastik 

görüntüsüyle adeta doğal bir film platosu gibi durmaktadır. Hem Kapadokya’nın hem de onun 

bir parçası olan Göreme Milli Parkı’nın Dünya Mirasları listesinde olması ve dolayısıyla 

buraların sit alanı ilan edilmiş birçok kısmınınsa modern yapılaşmaya izin verilmiyor olması 

da bölgenin film yapımcıları için bir cazibe varlığı oluşturmasına yol açan etmenlerdendir 

(Kapadokya’da Çekilen Filmler, t.y.). Bu bölgede 359 tane çekilen filmlerinden bazıları yerli 

bazıları yabancı filmlerdir. Kimi filmlerin çok büyük bir bölümünün çekimleri bu bölgede 

gerçekleşmişken bazılarının sadece kısa birkaç sahnesi burada çekilmiştir. Katılımcılar 

tarafından vurgulanan bu bölgede çekilmiş bazı yerli ve yabancı filmler şunlardır; Paralı 

Askerler, Greendogs, Charge of The Life Brigade-Hafif Süvari Alayının Hücumu, Bu Vatanın 

Çocukları, Acı Zeytin ve Derviş Bey. 

Kapadokya bölgesinde “bağcılık” çok eski tarihlere dayanmaktadır. Kapadokya bölgesinin 

yer altı şehirlerine bakıldığında üzüm çiğneme ve şarap üretme alanlarının var olduğu bölgede 

üzüm yetiştiriciliğinin ve şarabın MÖ. 3000’li yıllara (Hitit dönemi) kadar dayandığı 

düşünülmektedir. Kapadokya bölgesi, geçmiş yıllardan bu yana üzüm bağları ile Türkiye’de 

bağcılık ve üzüm yetiştiriciliğinde önemli bir konumda yer almaktadır. Bölgede yetiştirilen 

üzümlerin kaliteli olmasının nedenleri ise Kapadokya bölgesinin etrafında yer alan Erciyes, 

Hasan Dağı, Göllüdağ ve Melendiz dörtlüsünün püskürttükleri lav kalıntılarının, yumuşak ve 

tüflü toprakların ve sert olmayan kayalıkların yer almasıdır. Bölgenin en önemli üzüm çeşidi 

Emir (buraya özgü) ve misket üzümüdür.  

Anlam 

Kapadokya bölgesinin anlam boyutu fiziksel ve aktiviteler boyutlarına göre daha derin bir 

Kapadokya bölgesinin kimliğini oluşturmaktadır. Anlamlar kültür ve kimliğin dışa dönük 

ifadesi ve yorumlanmasıdır. Kültürel anlam, çekiciliğe dayalı kimliğin soyut öğelerini içerir. 

Relph (1976), yer duygusunu tanımlayan boyutların fiziksel, aktiviteler ve anlam boyutlarının 
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birbiriyle ilişkili ve ayrılmaz olduğuna işaret eder. Maddi olmayan özellikler, Kapadokya’nın 

kimliğinin özünü aktarır ve o bölgenin fiziksel unsurlarıyla birleşirler.  

İç Anadolu bölgesinde bilinen en eski halkı Hattiler’dir. Kafkaslardan geldiği düşünülen bu 

topluluklar kavimlerle kaynaşarak, Hitit İmparatorluğunu oluşturmuşlardır. Kafkaslardan 

geldiği düşünülen bu topluluklar Hattiler’den etkilenmiş Hitit İmparatorluğunu kurmuşlardır.  

Hristiyanlık Hz. İsa’yla Kudüs’te doğmuştur ama Anadolu’da gelişmiş ve yayılmıştır. 

Kudüs’te Romanın zulmünden kaçan ilk Hristiyanlar Anadolu’nun çeşitli bölgelerine yayılmış 

ve bu bölgelerde ilk cemaatlerini oluşturmuşlardı. Kapadokya bölgesinde MS. 2 yy. dan sonra 

önemli bir Hristiyanlık cemaatine ev sahipliği yapmıştır. Bu bölgede kayadan oyma kiliseler, 

manastırlar inşa edip Kapadokya’nın saklı vadilerinde özgürce dinlerini yaşayıp ve bu 

bölgede yetişen keşişlere misyonerlik faaliyetleri yapması için Anadolu’nun çeşitli yerlerine 

göndermişlerdir.  

Katılımcılar tarafından özellikle vurgulanan ve Kapadokya kiliselerinde resmedilen Son 

Akşam Yemeği ve bu yemekte İsa’yı ele veren Yahuda İskariot (Judas)’ın İsa’yı ele vermesi 

ve ihanetidir.12 havariden biri olan Judas Hz. İsa’ya ihanet edip 30 gün gümüş para 

karşılığında Hz. İsa’nın kim olduğunu Romalı askerlere söylemiştir. Yapılan anlaşmaya göre 

Judas Romalı askerlere yanına gidip öpeceğim kişi Hz. İsa’dır daha sonra yanına gidip onu 

öpüp Romalı askerlere teslim etmiştir. 

Katılımcı görüşlerine göre toplanan veriler, Kapadokya’nın kültürel anlamının/ deneyiminin 

boyutlarını ortaya koymaktadır. Kapadokya bölgesi, tarihi ve kültürel değerleriyle insanlık 

tarihinin bazı dönemlerine tanıklık eden özellikler taşıdığı için ziyaretçiler açısından çok 

çekici görünmektedir. Hristiyanlık tarihine sahip olması çekim gücü varlıklarından bir 

tanesidir. Hz. İsa’nın Kudüs topraklarında üç yıl boyunca yaymaya çalıştığı Hristiyanlık, 

Havari Pavlus’un çalışmalarıyla ilk kez Antakya’da daha sonra ise Kapadokya’da I. 

Yüzyıldan itibaren görülmeye başlamıştır. Kapadokya’da I. yüzyılda bu dini kabul eden 

küçük guruplara rastlandığı, IV. yüzyıldan itibaren ise Kapadokyalı Babalar’ın etkisiyle de 

dine farklı yaklaşımların getirilmesiyle Hristiyanlık bölgede daha etkili olmaya başlamıştır 

(Sürme, 2019, s. 13).  

Roma öncesi ilk Hristiyanlar, Roma ve Bizans gibi birçok medeniyete ait izleri taşımakta ve 

aynı zamanda üç semavi din açısından da kutsal sayılan mekânlara ev sahipliği yapmaktadır. 

Söz konusu medeniyetlerin bıraktıkları kültürel iz ve tarihi miraslar bölgeye hem evrensel bir 

nitelik kazandırmış hem de turist akımını çeken öğeler olmuşlardır. Özellikle inanç turizmi 

açısından önemli değerleri olan bölgede 1000’den fazla tarihi kilise bulunduğu ifade 

edilmektedir. Bunlar, mimari yapısı ve sanatsal düzenlemeleri, ikonografik özellikleriyle 

Hristiyanlık tarihi açısından önemli unsurlardır. Kapadokya’da kiliseler Hristiyanlık tarihine 

ışık tutan en önemli varlıklardır. Bölgenin vadilerinde de kilise ve manastırlara 

rastlanmaktadır. 

Rum sözcüğü, Romalı anlamına gelen Yunanca Romios kelimesinden gelmiştir. Burada 

kastedilen Romalı, Doğu Roma İmparatorluğu, yani Bizans’tır. Bizans ülkesinin çoğunluğu 

Ortodoks kilisesine mensup ahalisi, etnik kökenleri ne olursa olsun Romalı olarak kabul 

edilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun Anadolu Rumları, yani Anadolu içlerinde yaşayanlar, 

Kapadokyalı olanlar ise “Karamanlılar” olarak anılırlardı (Göktürk, 2017, s.37). Anadolu’da 

yaşayan Türkler kendilerine Rumi denilmesinden rahatsız olmazlardı hatta Fatih Sultan 

Mehmet bile İstanbul’un fethinden sonra Kayser-i Rum unvanını kullanmaktan rahatsız 

olmamıştır. Konya Karaman’da yaşayan Hristiyan Türkler Rumlar olarak anılırlardı. 

Kapadokya’da eski köylerin mutlaka bir de Rumca adı vardır. Derinkuyu (Melagobia), 

Kaymaklı (Eneyi), Güzelyurt (Gelveri), Mustafapaşa (Sinasos), Ürgüp (Prokopi). 1924 yılına 

kadar buralarda yaşayan nüfusun bir kısmı Türk bir kısmı da Rumlardı (Göktürk, 2017).  



 

245 

 

ITCC'22 

I. INTERNATIONAL TOURISM AND CULINARY CONFERENCE 

27-28 OCTOBER 2022 

AMASYA-TÜRKİYE 

Yetiş ’in (2015) ifade ettiği üzere “Kapadokya bölgesinde 1924 yılında gerçekleşen 

Mübadeleye kadar Karamanlı Rumlar ve Türkler bir arada yaşamışlardır. Karamanlı Rumlar 

ticaret ve havyar işi ile ilgilenirken; Türkler tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Bu 

dönemde kiliseden çan sesleri ve cami minaresinden ezan seslerinin yükselmesi 

Kapadokya’da yüzlerce yıllık hoşgörü ve hümanizma felsefesinin nüfuz ettiği bir barış 

ortamını oluşturmuştur. Farklı dinlere mensup insanlar burada barış içerisinde yaşayarak bir 

ortak kültürü oluşturmayı başarmışlardır. 1924 yılında Türk-Rum Mübadelesi ile bölgede 

yaşayan Rumlar Yunanistan’a, Yunanistan’da yaşayan Türkler ise Anadolu’nun çeşitli 

yerleşkelerine gönderilmiştir. Muhacirlerin Yunanistan’dan getirdikleri gelenek ve görenekler 

ile yerli halkın sahip olduğu kültür bu beldede zengin bir mozaik oluşturmuştur “(s.14).  

Kapadokya bölgesi doğanın, tarihin ve sanatın bir arada olduğu yerlerden biridir. Bu özelliği 

mimarisine de yansımıştır. Kapadokya bölgesinde mimari taş işlemeciliği, süsleme sanatı 

olarak ve kiliselerde boyama olarak görülebilir. Kapadokya bölgesinde taş işlemeciliği halkın 

yaşadığı evlerde, kervansaraylarda, medreselerde, camilerde, güvercinliklerde 

kullanılmaktadır. Kapadokya evleri, kayaların oyulmasıyla ya da kayadan kesme taşlarla inşa 

edilmiştir. Taşlar yumuşak olduğundan kolay işlenebilmektedir ve havayla temas ettiklerinde 

zaman ise sertleşerek dayanıklı hale gelmektedir. Evlerde kemerli kapılar ve pencere 

kenarlarına motifler şeklinde süslemeler yapılmaktadır. Kullanılan malzeme yöreye has ve bol 

olduğundan bölgede taş işçiliği gelişmiş mimari gelenek halini almıştır. Gerek avlu gerekse ev 

malzemesi ahşaptır. Kemerli olarak yapılmış kapıların üst kısmı stilize sarmaşık ya da rozet 

motifleriyle süslenmiştir.  

İncil’de vaftiz edilen İsa’nın başına konan güvercinin Tanrı’nın Ruhu olduğundan bahsedilir. 

Bu nedenler Hristiyanlar güvercini kutsal ve uğurlu saydığı için avlayıp etini yememektedir 

ve onların barınmaları için güvercinlikler inşa etmektedirler. Kapadokya bölgesinde peri 

bacaları veya vadilerin üst kısımlarına inşa edilen güvercinlikler yazıtlarla ve süslemelerle 

bezenmektedir. 

Kapadokya’da boyama sanatı daha çok kiliselerde görülmektedir. Kiliselerdeki fresklerde iki 

ayrı boyama tekniği kullanılmıştır. Bunlardan ilki, fon olarak kullanılan ana kaya üzerine alçı 

kullanmaksızın kırmızı aşı boyası ile yapılan boyama tekniğidir (seko)fresko (yaş) (Aziz 

Basil, Elmalı Kilisesi ve Aziz Barbara Şapeli gibi). İkincisi, zeminin yaş olması lazım 

boyanın tutması alçı, kum ve saman karışımının yaşken duvara sıvanıp duvara boyanmasıdır. 

Ana kaya üzerine sıvanarak kurumadan,fresko tekniğiyle yapılan boyamadır. Bu boyada 

temalar İncil’den ve İsa peygamberin hayatındaki evrelerdir.  

Kapadokya bölgesinde yer alan Hacı Bektaşi Veli Türbesi sadece tarihsel bir yapı olarak 

değil, aynı zamanda etkisi günümüzde bile sürdüren Bektaşiliğin dünyaya yayılmaya 

başladığı merkez olma açısından da önem taşımaktadır. Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda ve 

Türklerin Anadolu’ya yayılımında büyük etkisi olan Hacı Bektaş veli, bölgeye 13. Yüzyılda 

Horasan’dan gelmiştir. 1071 Malazgirt Savaşı ile bölgede etkili olan Selçuklular 

Müslümanlığı yaymak için Hristiyanlık merkezi olan bölgeye Müslüman âlimleri 

yerleştirmişlerdir. Bu Müslüman âlimlerinden biri olan Hacı Bektaş Veli Kapadokya’nın 

kuzeybatısında öğretilerin merkezini oluşturmuştur. Yani dünyaya hoşgörü felsefesini yayan 

yer de aslında Kapadokya olmuştur. Selçuklulardan sonra Hristiyanlığın ve Müslümanlığın 

böylesine iç içe görüldüğü bir dönem de bir daha görülmemiştir (Hacı Bektaş-i Veli, 2021). 

Haydarilik ve Yesevilik mezheplerini benimseyen hacı Bektaşi veli Bektaşi tarikatının 

kurucusudur. Batılı İslam Aleviliğin kolu olan Bektaşilik merkezine hoş görüyü, barışı, 

kardeşliği ve insan sevgisini odağına almıştır.  

Eşekli Kütüphaneci, 1940’lı yıllarda Ürgüp’te kütüphanecilik yapmış, görevi sırasında 

yıllarca yedi katır ve üç atı ile 36 köye seyyar kütüphane hizmeti götürmüş kişidir. 1972 
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yılında emekli olan eşekli kütüphaneci, Türk kütüphaneciliğinde bir sembol olmuş ve yaşam 

öyküsü yazar Fakir Baykurt tarafından Eşekli Kütüphaneci adı ile romanlaştırılmıştır.  

Kültürel kimliğin temel öğelerinden birini oluşturan misafirperverlik davranışı; ev sahibi ile 

diğerleri arasındaki gelişen ilişkilere dayanmaktadır. Kapadokya bölgesi, 1950’li yıllarda dış 

turizme açılan ilk turizm bölgelerinden birisidir. Kapadokya bölgesine yönelik ilk turizm 

hareketleri, geleneksel misafirperverliğin de ilk örneklerini içermektedir. Katılımcıların ifade 

ettiği üzere, turizmin ilk dönemlerinde bölgenin alt ve üst yapı eksikliklerine bağlı olarak da 

yerel halkın turistlere oldukça samimi bir ortam hazırladıkları, evlerine davet ettikleri, 

sofralarındaki yemeklerini paylaştıkları sonucuna ulaşılmıştır. Yerel halk ve turistlerin 

birbirlerinin dillerini bilmemesine rağmen, aralarında güçlü ve samimi bir dostluk gelişmiştir. 

Bu bölgeden uygulanan misafirperverlik aynı zamanda tipik bir Anadolu kültürünü de 

yansıtmaktadır.  

İnsanların yaşadıkları yer ile etkileşimleri ve deneyimleri sonucunda aralarında bir bağ 

oluşmaktadır. Bu bağın anlaşılmasında yer duyusu (sense of place), yere bağlılık (place 

attachment) ve yer kimliği (place identity) gibi kavramlar kullanılmaktadır (Yeşilyurt ve 

Koçak, 2020). Yer duyusu soyut öğeleri kapsar ve diğer boyutlarla ilişkili ve ayrılmazdır. 

Bunlardan biri olan isim Kapadokya bölgesindeki ev pansiyonlarının yer duyusunu tanımlar. 

Bu yüzden ki bölgedeki ev pansiyonlarıyla ilgili isimlendirmelerin, bölgenin tarihi ve 

coğrafyasıyla uyumlu olduğu görülmektedir. Bununla beraber mitoloji, yaşayan topluluklar, 

gelen turistler tarafından kolay anlaşılır olması belirleyici faktörler olmuştur.  

Kapadokya Bölgesi, dünyada nadir görülen doğal yapısı ve eski çağlardan gelen tarih ve 

kültürel geçmişi ile yıllardır birçok yerli ve yabancı turistin seyahat rotasında yerini almıştır. 

Bölgeyi tercih eden turistlerin çoğunluğu kitle turizmi kapsamında acenteler aracılığıyla 

ziyaretlerini gerçekleştirirken, önemli bir kısmı da bireysel seyahat eden turistlerden 

oluşmaktadır. Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, bölgenin doğal yapısı ile kültürel 

kimliğini de yakından tanımak ve kültürel unsurları deneyimlemek istemektedirler.  

Bu çalışma kapsamında Kapadokya Bölgesi’nde turistik arz kaynakları açısından önemli bir 

yere sahip olan kültürel kimlik unsurları ele alınmıştır. Mevcut durumu analiz edebilmek için, 

bölgede çalışan 55 katılımcı ile derinlemesine bir mülakat gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 

nitel veriler, Kapadokya’daki kültürel kimlik unsurlarını ortaya koymaktadır.  

Kapadokya Bölgesi, peri bacaları, yer altı şehirleri, açık hava müzeleri, vadileri, tarihi, dini ve 

kültürel geçmişi ile yıllardır insanlarda görme isteği uyandıran bir bölgedir. Bu nedenle yılda 

en az 2 milyon turist bölgeyi ziyaret etmektedir. Bu noktada katılımcıların yapmaları gereken 

en önemli atılım, gelen turistleri cezp edecek alternatif deneyimler sunmaktır.  

Bölgede mevcut el sanatları, çömlekçilik, yöresel kıyafetler ve yemekler, kültürel aktiviteler 

vs. kültürel değerlerin korunması ve sürdürülmesi açısından arzu edilen düzeyde beklentileri 

karşılayabilecektir. Aynı zamanda bölgenin sahip olduğu kültürel kimlik unsurları birtakım 

projelerle turistik arz kaynağına dönüştürülerek, geliştirilebilir. Bu yüzden bölgede turistlerin 

son yıllarda daha çok ilgi duyduğu alternatif ve özel ilgi turizmine ağırlık verilmesi 

gerekmektedir. Çünkü Kapadokya, kültür turizmi ile sağlık turizmi, eko-turizm, inanç turizmi, 

kongre turizmi gibi birçok alternatif turizm türleri açısından hizmet potansiyeli yüksek bir 

bölgedir. Bu potansiyelin bir an önce kullanılması gerekmektedir. Böylece Kapadokya’nın 

turistik çekim gücü arttırılabilir. Kapadokya Bölgesi’nin sahip olduğu güçlü yönleri ön plana 

çıkararak turistik açıdan zayıf yanları olumluya çevirme çalışmalarıyla Kapadokya’nın her yıl 

daha çok sayıda turisti çekeceğinden kuşku yoktur. 

Kapadokya Bölgesi’nin anlam boyutuna ilişkin unsurları korumak için bunların aktarımı 

sağlanmalıdır. Bu aktarımı yaparken bölgede ev pansiyonlarından faydalanılmalıdır. Ev 
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pansiyonları, barındırdıkları kültürel kimlik unsurlarıyla anlam boyutunun aktarılmasında 

kaynak durumundadır. Bu yüzden bölgedeki ev pansiyonlarının kültürel kimliğin 

korunmasında büyük önemleri vardır. 

Turizm ve kültür arasındaki ilişkinin sürdürülebilir olması için ise, ancak turizmin toplumun 

çıkarları ile uyum içinde geliştirilmesi ile mümkündür. Bu nedenle kültürel 

pratikler/uygulamaların hassasiyeti ve duyarlılığı için geleneksel kültürlerin korunması 

gerekmektedir. Bu yüzden yerli halkın ürün geliştirme ve kültürel deneyimleri üzerinde 

sahiplik ve kontrol sağlamaları şarttır. Bu sürdürülebilirliği sağlamak için ise sunulan turistik 

çekiciliklerin hassasiyetle yönetilmesi gerekmektedir. 
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Özet 

Dijital teknolojiler ve internet sürekli olarak gelişmektedir. Günümüzde insanlar gelişen bu 

teknolojiler sayesinde evlerinden çıkmadan ya da konfor alanlarından ayrılmadan birçok 

işlerini yapabilmektedir. Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik ve Metaverse gelişen bu 

teknolojilerin başlıcalarındandır. Sanal Gerçeklik, kullanıcılarına gerçek dünyaya benzeyen 3 

boyutlu bir ortama girme ve bu ortamda etkileşimde bulunma imkânı sağlayan, 360 derece 

görüş açısına sahip bir bilgisayar uygulamasıdır. Artırılmış gerçeklik de bir kişinin bulunduğu 

çevrenin gerçek zamanlı görüntüsü üzerine bilgisayar aracılığıyla oluşturulan başka bir 

görüntünün üst üste getirilmesiyle üretilen sonuçtaki daha gelişmiş görüntüdür. Metaverse ise, 

Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçekliğin bir arada kullanıldığı, insanların dijital ortamda 

oluşturmuş oldukları sanal kimlik aracılığıyla fiziksel ve sanal evren arasında doğrudan 

bağlantı kurabildiği bir dijital teknolojidir. Her üç teknolojide eğitimden bilime, sanayiden 

ticarete, araştırma ve geliştirmeden iletişime, sanattan turizme kadar birçok alanda 

kullanılmaya başlamıştır. Bu teknolojiler aracılığıyla insanlar evlerinden çıkmadan eğitimlere, 

seminerlere ve konferanslara katılabilmekte, sanal ortamlarda iş görüşmeleri yapabilmekte, 

sanal turlar aracılığıyla merak ettikleri ya da görmek istedikleri yerleri ziyaret edebilmekte, 

kalmayı düşündükleri konaklama işletmelerinin odalarını ve hizmetlerini sanal ortamlarda 

önceden deneyimleyebilme imkânı bulmaktadırlar. Bu yüzden gelişen bu teknolojilerin 

kullanımının dünya ekonomisinde önemli bir yere sahip olan turizm sektörünün geleceği 

açısından oldukça önemli bir konu haline geldiği düşünülmektedir. Bu nedenle kavramsal bir 

araştırma olan bu çalışmanın amacı, Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik ve Metaverse 

konularının kavramsal açıdan inceleyerek, turizm sektöründe bu teknolojilerin mevcut 

kullanım durumlarının değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeler ışığında turizm sektöründe 

faaliyette bulunan paydaşlara geleceğe yönelik çeşitli öneriler sunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Dijital Teknoloji, Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik, Metaverse, 

Turizm Sektörü. 

 

Evaluation of Virtual Reality, Augmented Reality and Metaverse 

Technologies for the Future of Tourism Industry 

 

Abstract 

Digital technologies and the internet are constantly evolving. Today, thanks to these 

developing technologies, people can do many things without leaving their homes or leaving 

their comfort zones. Virtual Reality, Augmented Reality and Metaverse are among these 

emerging technologies. Virtual Reality is a computer application with 360-degree viewing 

angles that allows its users to enter and interact in a real-world 3-dimensional environment. 

Augmented reality is the resulting more advanced image produced by superimposing a real-

time image of a person's environment onto another computer-generated image. Metaverse, on 

the other hand, is a digital technology in which Virtual Reality and Augmented Reality are 

used together, and people can establish a direct connection between the physical and virtual 
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universe through the avatars they have created in the digital environment. All three 

technologies have started to be used in many fields from education to science, from industry 

to commerce, from research and development to communication, from art to tourism. 

Through these technologies, people can attend trainings, seminars and conferences without 

leaving their homes, conduct business meetings in virtual environments, visit places they are 

curious about or want to see through virtual tours, and have the opportunity to experience the 

rooms and services of the accommodation businesses they plan to stay in virtual 

environments. Therefore, it is thought that the use of these developing technologies has 

become a very important issue for the future of the tourism sector, which has an important 

place in the world economy. For this reason, the aim of this study, which is a conceptual 

research, is to examine the subjects of Virtual Reality, Augmented Reality and Metaverse 

from a conceptual perspective, to evaluate the current use cases of these technologies in the 

tourism sector and to present various suggestions for the future to the stakeholders operating 

in the tourism sector in the light of these evaluations. 

Keywords: Digital Technology, Virtual Reality, Augmented Reality, Metaverse, Tourism 

Industry. 

 

Giriş 

 

Teknoloji günümüzde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş, ev eşyalarından 

işimize kadar her yerde mobil teknolojik cihazları kullanımı yaygınlaşmıştır. Teknolojinin 

hızlı bir şekilde gelişmesi ile eğitim, sağlık, sanayi, trafik, spor, eğlence vb. gibi birçok alanda 

kolaylıklar sağlanmaktadır (Pala ve Daşkın, 2022). Özellikle Covid-19 sürecinde ve 

sonrasında uzaktan eğitim için öğrenme yönetim sistemleri, dijital ofisler ve mobil alışveriş 

uygulamaları gibi yenilikler insanların yaşamında daha fazla yer almaya başlamıştır (Avzal 

vd., 2022). Teknolojide yaşanan bu gelişmeler teknolojiye uygun cihazların gelişimini de 

hızlandırmış, ayrıca geliştirilen bu cihazlar sayesinde internet kullanımı yaygınlaşarak 

bilginin internet üzerinden yayılım hızı da artmıştır (Onat vd., 2021). Bu nedenle insanların 

ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiye kolay bir biçimde erişmesi sağlanarak gerçekleştirilen 

işlemler ve süreçler daha kolay hale getirilmiştir. Bu noktada, sanal ortamların ve üç boyutlu 

görüntülerin oluşmasını sağlayan yenilikçi teknolojilerden birisi olan sanal gerçeklik ve 

artırılmış gerçeklik teknolojileri insanların merak konusu haline gelmiştir. Sanal gerçeklik ve 

artırılmış gerçeklik teknolojilerinin başta sanal ortamda gerçeklik hissi oluşturma, farklı 

deneyimler sunma, bilgi ve kolaylık sağlama gibi birçok alana ilişkin çeşitli faydalarının 

farkına varılmıştır. Bu kapsamda sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin 

eğitim, tıp, mühendislik, mimari, yönetim, planlama, pazarlama, reklam, tanıtım, eğlence, 

yiyecek-içecek, sanat, müze, askeri gibi birçok alanda ve hatta turizm alanında kullanımı 

yaygınlaşmıştır (Demirezen, 2019). Ayrıca geliştirilen bu teknolojiler tüketicilerin istek ve 

ihtiyaçlarında çeşitli değişikliklerin oluşmasını sağlamıştır. Bu gelişmeler çerçevesinde dünya 

küresel bir yapıya dönüşmüş ve küreselleşmenin yarattığı etki ile de seyahat kavramı ile ilgili 

farklı deneyimler ön plana çıkmaya başlamıştır (Yerden vd., 2020). 

 

Sanal gerçeklik kavramsal açıdan gerçekte var olmayan, yalnızca bilgisayarlar sayesinde 

meydana getirilen ve çeşitli ekipmanlar aracılığıyla görme, işitme ve dokunma gibi 

duyularımıza hitap ederek gerçekmiş hissini uyandıran teknolojiler olarak adlandırılmaktadır. 

Artırılmış gerçeklik ise, sanal ve gerçek ortamların bir arada deneyimlenmesine imkân 

tanıyan bir teknolojidir. Bu nedenle turizm endüstrisi alt sektörlerindeki işletmeler sanal 

gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin oluşturduğu olanaklardan yaygın bir şekilde 

faydalanabilecektir (Sezer vd., 2022). Bu kapsamda geliştirilen bu teknolojiler, sınırları 

ortadan kaldıran önemli bir fayda aracı haline dönüşmüştür. Uzaya yapılan sanal seyahatler 
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veya geçmişe gerçekleştirilebilecek sanal ortamlardaki seyahatler sanal gerçeklik 

uygulamalarına örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca turistik ürün yapısı gereği satın alma öncesi 

deneyimlenme imkânı bulunmayan bir özelliğe sahiptir. Bu gibi teknolojiler sayesinde 

insanlar gidecekleri destinasyonları sanal ortamlarda satın alma öncesi deneyimleme fırsatı 

bulmaktadır. Aynı zamanda bu teknolojiler pazarlama-tanıtım, politika-planlama ve 

ulaşılabilirlik gibi alanlarda da turizm endüstrisindeki işletmelere fırsatlar sunmaktadır 

(Durna, 2021). 

 

Metaverse teknolojisi ise her geçen gün popülerleşen, fakat oldukça yeni bir kavram olarak 

karşımıza çıkmakta, Web 2.0’dan Web 3.0’a geçişin habercisi olarak kabul edilmekte, sanal 

gerçeklik, artırılmış gerçeklik, karma gerçeklik ve NFT olmak üzere birçok yeni teknolojiyi 

bünyesinde barındırmakta, sanal gerçekliğin fiziksel dünyadaki gibi algılandığı üç boyutlu bir 

dijital evren olarak karşımıza çıkmaktadır (Türk ve Darı, 2022). Metaverse teknolojisinin 

turizm sektöründe yaygınlaşması ile bu sanal evrende inşa edilecek turistik işletmelerin yeni 

iş olanakları sunulacağı, sektörde faaliyette bulunan yatırımcılara büyük kazançlar 

sağlayabileceği kabul edilmektedir. Sürekli değişen ve gelişen bu teknoloji avatarlar 

aracılığıyla turizm faaliyetlerine katılabilme, gerçek dünyadaki gibi gezebilme, 

destinasyonları ziyaret edebilme, bilet alabilme ve yemek yiyebilme gibi çeşitli olanaklar 

sağlayacaktır. Meta evrende gerçek dünyadaki gibi arsa alarak kafe, restoran, otel veya bir 

hediyelik eşya dükkânı açabilmek mümkün olacaktır. Bu sayede insanlar, dijital evrende 

oluşturulan avatarlar aracılığıyla sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik ve metaverse 

oluşumlarında kullanacakları kripto paralar sayesinde evlerinden çıkmadan bir turistik 

deneyim yaşayabileceklerdir (Babur, 2022). Bu nedenle bu çalışmada, sanal gerçeklik, 

artırılmış gerçeklik ve metaverse teknolojileri kavramsal açıdan incelenerek, bu teknolojilerin 

turizm sektöründe mevcut kullanımları ve geleceği ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. 

 

Kavramsal Çerçeve 

 

Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik ve Metaverse Kavramı 

Sanal gerçeklik bilgisayar ortamında üretilen bir gerçeklik olup, insanların sayısallaştırılmış 

dünyaya girmelerini, orada hareket etmelerini ve bu programda var olma hissini 

deneyimlemelerine yardımcı olan sanal bir alandır. Bu alanda kişiler akıllarına gelebilecek her 

türlü eylemi gerçekleştirme imkânına sahip olmakta başka bir ifade ile düşüncelerini 

dijitalleştirilmiş bir gerçeklik haline dönüştürebilmektedir (Patel ve Cardinali, 1994). Sanal 

gerçeklik teknolojisinin tarihi 1929 yıllara uzanmakla birlikte, 1980’li yıllarda bu teknoloji 

eğlence sektörünün dışında mesleki eğitim ve öğretim gibi diğer alanlarında da kullanılmaya 

başlanmıştır. Bu teknoloji kablolu kıyafet, eldiven, gözlük, bilgisayar ve akıllı telefonlar 

aracılığıyla gerçekte var olmayan nesneleri canlıymış gibi görme, sanal ortamı deneyimleme 

ve hissetmemize yardımcı olan bir teknoloji olarak sunulmaktadır (Cardoso vd., 2020). Başka 

bir ifade ile sanal gerçeklik, ekran, kulaklık, akıllı gözlük, bilgisayar, akıllı eldiven vb. akıllı 

cihazların kullanımı ile oluşturulan üç boyutlu bir ortamda yaşanan olayların gerçekmiş gibi 

algılanmasını sağlayan, insanlara sanal ortamda gerçeklik hissi veren bir teknolojidir. Zira 

sanal gerçeklik, kişilerin sanal ortamlara dalmalarını sağlayarak ve onları sanal ortamların 

içine çekerek gerçek dünyayı unutturabilmekte ve sanal dünyanın içerisinde gerçekmiş gibi 

etkin olmayı, hareket etmeyi sağlamaktadır (Demirezen, 2019).  

 

Sanal gerçeklik, fiziksel dünyada var olan elementlerin 3D sistemleri aracılığıyla sanal ortama 

aktarılmasını hedefleyen bir teknoloji şeklinde tanımlanmaktadır (Sussmann ve Vanhegan, 

2000). Guttentag (2010) ise sanal gerçekliği, yazılımlar yardımıyla çeşitli teknolojiler 

kullanılarak son kullanıcıya aktarılan, gerçek dünyanın üç boyutlu kopyalanmış sistemi olarak 
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ifade etmektedir. Sanal gerçeklik teknolojisi kullanıcılarının algılarını bütünüyle değiştirerek 

simüle edilmiş, fiziksel olarak var olmayan sanal bir ortam yaratmayı hedeflemektedir (Ersu, 

2018). Sanal gerçeklik, bilgisayarlar ortamında oluşturulan, duyusal uyarımlar ile 

deneyimlenen ve eylemlerin kısmen gerçek dünyada yaşandığı gibi gerçekleştirilebildiği sanal 

ortamdır. Sanal gerçeklik teknolojisi, kişilere yoğun bir şekilde gerçeklik hissiyatı yaşatmak 

amacıyla görme, işitme ve dokunma gibi duyulara hitap etmektedir (Upadhyay ve 

Khandelwal, 2018). Kişiler bir sanal gerçeklik ortamında sanal gerçeklik gözlükleri ve 

kumandalar aracılığıyla etkileşime girebilir sanal ortamdaki olayları ve yaşamış oldukları 

deneyimleri istedikleri şekilde değiştirebilir kendi davranışları ve bireysel çıkarları 

doğrultusunda hareket edebilirler. Bu nedenle sanal gerçeklik teknolojisi insanların merak 

duygusunu ve sanal ortamlara olan ilgisini giderek artırmaktadır. Sanal gerçekliğe yönelik 

uygulamaların artması ve panoramik görüntülerin 360° izlenimi ile insanlar iki boyutlu olan 

dünyadan duygulanım ve gerçeklik hissini arttıran üç boyutlu sanal ortamlara geçme imkânı 

bulmuşlardır (Öngider ve Yazıcı, 2020). 

 

Artırılmış gerçeklik ise, sanal ortamların veya daha yaygın ismiyle sanal gerçekliğin bir 

varyasyonudur. Sanal gerçeklik teknolojileri, kişileri daha çok sanal ortamda oluşturulmuş 

olan yapay bir oluşuma dahil ederken; artırılmış gerçeklik teknolojisi, gerçek dünya var olan 

görüntülerin üst üste bindirilmesi veya bir araya getirilmesiyle oluşturulan yapay nesnelerle 

birlikte kişilerin gerçek dünyayı görmelerini sağlamaktadır (Azuma, 1997). Başka bir ifade 

ile, artırılmış gerçeklik yaşadığımız fiziksel dünya üzerinde, bulunduğumuz mekânda çeşitli 

gözlük, tablet, telefon vb. gibi çeşitli aparatlarla bilgisayar ortamında üretilmiş olan çeşitli 

enformasyonları görmemize imkân sağlarken, sanal gerçeklikte bu enformasyon dijital 

dünyada oluşturulan sanal ortamlarda yaşanmaktadır. Örneğin, televizyon reklamlarında 

karşımıza çıkan ve kişilerin duvarlarını boyamadan önce renk denemeleri yaparak, en uygun 

rengi seçebilmesini sağlayan uygulama artırılmış gerçeklik teknolojisidir. Bir maç yayınında 

izleyicilerin pozisyonları daha iyi anlayabilmesi için çizilen ofsayt çizgisi ya da kaleye 

uzaklığı belirlemek için çizilen çizgiler, basketbol maçında hücumun nasıl olduğunu gösteren, 

sporcuları belirten çizgiler de bu bağlamda değerlendirebileceğimiz uygulamalardır. Bu 

örneklerin ortak noktası gerçekte mevcut bulunan, gözümüzle görebildiğimiz gerçek 

görüntülerin üstüne bindirilen sanal enformasyonlar olmasıdır (Sertalp, 2018). 

 

Artırılmış gerçeklik insanoğlunun gerçekliği deneyimleme şeklini zenginleştirebilecek yeni 

bir yaratıcı ifade aracı olarak kabul edilmektedir. Artırılmış gerçeklik, sosyal medya ve akış 

tekniklerinde bulunan bilgilerle bir araya geldiğinde kişilerin fiziksel dünya ile etkileşim 

oranını arttırabilmekte ve bu sayede kişiler, binalar ve yerler ile ilgili enformasyonlarını 

artırarak önceki olayları zihinlerinde tazeleyip mevcut ortamı da tamamlayabilmektedirler 

(Özgüneş ve Bozok, 2017). Artırılmış gerçeklik, yazılım ve kamera bütünleşmesi sayesinde 

algılanan çevreye gerçekte orada bulunmayan içeriklerin yerleştirilmesi olarak 

belirtilmektedir (Erdemir, 2017: 63). Artırılmış gerçeklik temelinde gerçek zamanlı bir 

biçimde, bilgisayar ortamında oluşturulan sanal görüntüleri, fiziksel çevre üzerine bindirmeyi 

amaçlayan bir teknolojidir. Sanal gerçeklik kişileri bütünüyle sanal bir ortam içerisinde 

bırakmaktayken, artırılmış gerçeklik kişilere kesintisiz bir biçimde sanal ve gerçek fiziksel 

nesneleri etkileşimli olarak algılayabilme imkânı sunmaktadır (Zhou vd., 2008).  Başka bir 

ifade ile artırılmış gerçeklik teknolojisinde amaç, gerçek dünyayı, bilgisayar tarafından 

oluşturulan etkileşimli sanal nesnelerle birlikte tek bir ortam olarak görünecek biçimde 

birleştirmektir (Vallino, 1998: 1). Basit olarak ifade edilirse artırılmış gerçeklik, dijital 

içerilerin sorunsuz bir biçimde gerçek dünya üzerine kaplanmasını, sanal ve gerçek dünya 

algılarının karışmasını sağlamaktadır (Yuen vd., 2011). Artırılmış gerçeklik, video, ses, GPS 

verileri ya da grafikler gibi bilgisayar ortamında üretilen duyusal girdilerle zenginleştirilen 
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gerçek dünyanın canlı bir görünümüdür. Artırılmış gerçeklik sanal ve gerçek dünyayı birlikte 

sunan, gerçek zamanlı, interaktif ve 3 boyutlu özellikte bir teknolojidir. Bu teknolojinin teknik 

olarak uygulanabilmesi için, ekran, global konumlama programı gibi bir takip yazılımı, 

kamera vb. gibi girdi aygıtı, alıcılar, kullanıcının hareketlerini takip etmek için ivme ölçer vb. 

gibi cihazlar ve merkezi işlemci birimi gibi sistemler gerekmektedir (Özbek ve Ünüsan, 

2018). Artırılmış gerçeklik, eğitim, sağlık, savunma, havacılık, mimarlık, yayıncılık, 

pazarlama, seyahat, eğlence, otomotiv, emlak, müzecilik, reklam, dijital oyun gibi birçok 

alanda kullanılmaktadır. Zira zenginleştirilmiş bu yeni sanal mecra sayesinde gerçek hayata 

fiziksel olarak yerleştirilmesi olanaklı olmayan olgu ve nesneler, artırılmış gerçeklik 

teknolojisi sayesinde sanal olarak algılanabilir hale gelmektedir (Bingöl, 2018).  

 

2021 yılından itibaren popülerliği artan ve bu alana ilişkin çeşitli incelemelerin yapıldığı 

metaverse teknolojik birikimin bir sonucunda günümüzdeki halini almıştır. Meta evren 

şeklinde de isimlendirilen bu sanal ekosistem içerisinde fiziksel ve dijital bir dünyanın eş 

zamanlı olarak yaşandığını söylemek mümkündür (Kortak, 2022). Metaverse, katılımcıların 

avatarlar ya da dijital nesneler sayesinde etkileşime girebildiği sanal bir mecra olduğundan 

sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin ve içeriklerinin genişlediği bir paradigmadır. Bu 

paradigmada sanal gerçeklik, nesneleri gerçek olmayan dünyaya getirerek kendinizi orada 

hissetmenizi sağlamakta, artırılmış gerçeklik ise gerçek dünyaya bilgi ekleyerek olguları daha 

iyi kavramamızı sağlamaktadır (Bozkurt ve Gümüş, 2022). 

 

Metaverse internet teknolojisinin göstermiş olduğu gelişim sayesinde ortaya çıkan ve gerçek 

dünyaların yansıması ile birlikte bütünüyle yapay dünyaların da kurgulanabildiği sanal-fiziki 

mekanlar şeklinde ifade edilebilir (Bozkurt ve Gümüş, 2022). Başka bir ifade ile metaverse, 

insanların arzu edip oluşturmuş oldukları avatarlar yardımıyla sosyal, ekonomik, politik, 

kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunabileceği, sanal dünya ve fiziksel dünyayı bir araya 

getiren üç boyutlu sanal bir evren şeklinde ifade edilmektedir (Tayfun vd., 2022). Metaverse 

kavramının evrimsel gelişiminin arkasında yaklaşık 30 yıl kadar bir süreç olduğu kabul 

edilmektedir. 2018 yılında gösterime giren Ready Player One filminin başarısı, metaverse 

kavramıyla ilgili tartışmalara hız kazandırmıştır (Duan vd., 2021). Metaverse, İngilizcedeki 

“meta” (öte) ve “universe” kelimesinin kısaltması olan “verse” (evren) ifadelerinin bir araya 

getirilmesi ile oluşturulmuş, fiziksel dünya ile bağlantılı bağımsız bir ekonomik sisteme ve 

tutarlı bir değer sistemine sahip, bilgisayar ortamında oluşturulmuş yeni bir dünyadır. Bir 

anlamda metaverse, dijital dünya ve fiziksel dünyanın bir arya getirildiği, kullanıcılarının 

avatarlar sayesinde bir araya gelebilerek toplumsal yaşama özgü uygulamaları 

deneyimleyebilecekleri bir ortamdır (Büyükbaykal ve Sönmezer, 2022).  

 

İlk defa 1992 tarihli Neil Stephenson’un Snow Crash ismli bilimkurgu romanın 22. sayfasında 

karşımıza çıkmıştır (Stephenson, 2003). Bu romanda, sanal gerçeklik ortamlarında ve 

gerçekçi 3B binalarda buluşan gerçeğe benzer avatarlar, insanların metaverse ortamında 

iletişim kurabilmek amacıyla kullandıkları görsel-işitsel bedenler olarak tanımlamıştır. 

Romanda, 3B tabanlı metaverse ortamlarında insanlar avatarlar sayesinde birbirleri ile 

tanışma, çeşitli dijital varlıklar aracılığıyla alışveriş yapmak ve bir toplumsal grup 

oluşturabilme imkanına sahip olmuşlardır (Lee vd., 2022). Aslında, gündeme gelmesi daha da 

gerilere uzanan metaverse kavramı E. M. Foster'ın 1909 tarihli kısa bir bilim kurgu hikâyesi 

olan Machine Stops adlı kitabında da karşımıza çıkmaktadır. Kitap, bir çevre felaketi 

tarafından yaşanmaz hale getirilen ve neredeyse bütün insanları yerin altında ayrı bölmelerde 

yaşamaya zorlayan bir dünyayı anlatmaktadır. Ayrıca kitapta son derece karmaşık bir küresel 

makine, temiz hava, ışık, beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlardan eğlence, edebiyat, 

müzik ve sosyal etkileşim gibi daha yüksek arzulara kadar insanlığın tüm arzu ve 
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ihtiyaçlarının karşılandığı görülmektedir (Kim, 2021).  2021 yılının Ekim ayında 

Facebook’un kurucusu olan Mark Zuckerberg’in sahipliğini yapmış olduğu dijital 

platformların hepsini Meta markası altında birleştireceğini duyurması ile birlikte oldukça 

popüler hale gelerek, tüm dünyanın bu evrene yönelik ilgisi artmıştır (Güler ve Savaş, 2022). 

 

Metaverse konseptinin çalışma prensiplerine bakıldığında ise, sensörler ve diğer fiziki araçlar 

sayesinde toplanmış olan bilgilerin internet ya da başka bir yöntem yardımıyla sunuculara 

iletildiği ve bu şekilde dijital evrendeki avatarlara aktarıldığı görülmektedir. Bu bilgiler 

sunucular tarafından işlenerek dijital evrendeki çok sayıda kullanıcıya aktarılmaktadır. 

Avatarlar meta evrende kurmuş oldukları etkileşimler sayesinde sunucuyu beslemeye devam 

etmektedirler. Örneğin; bir avatar aracılığıyla sanal evrende meydana getirilmiş olan bir sanat 

eseri ya da manzaranın içeriği ve bilgileri sunucuya aktarılmaktadır. Sunucu ise bu içeriği 

saklayarak tüm kullanıcıların kullanımı için yayınlamaktadır. Oluşturulan bu içerik 

sunucuların yardımıyla kullanıcıların sensörlerine aktarılmakta ve sensörlerin oluşturulan bu 

içeriklere ne şekilde tepki vermesi gerektiği programlanabilmektedir. Böylelikle gerçek 

dünyada bulunan bazı işitsel, bedensel faaliyetler dijital evren içerisinde de yerine 

getirilebilmekte, yorumlanabilmekte ve dönüt verilebilmektedir (Mandal vd., 2022). Bu 

kapsamda metaverse teknolojileri aracılığıyla aynı zaman diliminde birden fazla yerde olma, 

etkileşime girme ve daha hızlı hareket etme gibi eylemlerin gerçekleştirilebilmesi olanaklı 

hale gelmiştir (Ünlü, 2022). 

 

Turizmde Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik ve Metaverse Kullanımı 

Günümüzde sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve metaverse teknolojilerini kullanan 

insanlar evlerinden çıkmadan artık dünya üzerindeki herhangi bir müzeyi, antik kenti ya da 

popüler bir kent meydanını sanal bir şekilde gezebilmektedirler. Ayrıca bu teknolojiler 

sayesinde insanlar, adrenalini, kaza ve yaralanma riski yüksek olan kanyoning (kanyon 

geçişi), kaya tırmanışı, bungee jumping gibi macera sporlarını dijital bir ortamda 

yaralanmadan yapabilmektedirler. Bunun yanı sıra, insanlar çıktıkları bir doğa yürüyüşünde, 

artırılmış gerçeklik araçlarının kullanımıyla yürüyüşlerini daha zevkli ve ilginç hale 

getirebilmektedirler (Aylan ve Aylan, 2020). Turistler artırılmış gerçeklik teknolojilerinin 

kullanıldığı ve kamera ile donatılmış akıllı telefonlar sayesinde tarihi mekânlarda gerçekmiş 

gibi yürüyerek, kendilerini ekranda gerçek ortam ve figürlerle aynı ortamı paylaşıyor gibi 

yansıtabilmektedirler ya da bu teknoloji sayesinde tarihi bir mekânın 100 yıl önce nasıl 

göründüğüne bakabilmektedirler (Bingöl, 2018).  

 

Artırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanımı, müzelerde sergileme imkânlarının 

zenginleştirilmesi ve kültürel mirasa ait öğelerin korunması ve turistler tarafından bu öğelerin 

daha iyi bir biçimde anlaşılmasını sağlaması açısından oldukça önemlidir. Bu noktada turist 

rehberlerinin katıldıkları turlarda, anlatımlarını destekleyerek hizmet kalitelerini 

yükseltebilecek artırılmış gerçeklik uygulamalarını kullanmaları, turistlerin rehberler 

tarafından anlatılan konularla hakkında daha iyi bilgi alabilmelerini sağlayacak ve böylece 

turlarını daha ilgi çekici bir deneyime dönüştürebilecektir (Şalk ve Köroğlu, 2018). Artırılmış 

gerçeklik ile tarihi mekânlara kurulacak stant üzerindeki dokunmatik, büyük ekranlar 

aracılığıyla gelen ziyaretçilerin kendi dillerinde bilgi verilebilir, yapıların geçmişteki hali 

gösterilebilir ve o dönemdeki ambiyansı yaşatmak mümkün olabilir. Geliştirilen bu stant 

sayesinde elde edilen kullanım kolaylığı ve görsel zenginlik gezilen mekândaki tarihi birçok 

yapı ve eserin çok hızlı bir şekilde anlatılmasını sağlayabilir. Böylelikle küçük yaşlardaki 

turistlerin ilgilerini çekmek ve tarihi mekânları sevdirmek mümkün olabilecektir. Ayrıca 

artırılmış gerçeklik, engelli ziyaretçilerin de kolay bir biçimde kullanabileceği bir sistemdir. 

Böylelikle turistik yerleri ziyaret eden engelli ziyaretçiler de rehberle giden bir turist 
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kafilesine yetişmek zorunda kalmadan yapıları inceleme imkânına kavuşmuş olacaktır 

(Sertalp, 2018). Bu nedenle tanıtım merkezleri, müzeler, kamu ve özel kurum ya da 

kuruluşların artırılmış gerçeklik uygulamalarını bünyelerine kazandırmasının, genel olarak 

ziyaretçi deneyimini artıracağı ve bu sayede deneyimin yaşandığı destinasyonu tavsiye etme 

istekliliği ve destinasyon farkındalığının da artıracağı kabul edilmektedir ve bu durumun gelir, 

verimlilik ve ulaşılabilirlik artışı, tutundurma çabalarına katkı, bilgiye erişimde kolaylık, imaj 

oluşumu ve memnuniyet vb. gibi avantajları da beraberinde getireceği düşünülmektedir 

(Ertürk ve Ekinci, 2022). 

 

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip sektörlerden biri olarak kabul edilen turizm, siyaset, 

teknoloji, ekonomi, ekoloji ve toplum gibi birçok alt sistemle ilişkili olması sebebiyle 

disiplinler arası bir sektör olarak nitelendirilmektedir. Bu sebeple teknolojik gelişmelerin 

sektöre kazandırdıkları ya da kazandıracakları paydaşlar tarafından göz ardı edilmemelidir. 

Zira, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri turizm alanında zor ya da maliyetli durumları 

deneyimleme, ortamda bulunma hissi oluşturma, etkileşim yapabilme, çok kullanıcı desteği 

sunma gibi avantajlar sağlayabilecektir (Avzal vd., 2022). Özet olarak sanal gerçeklik ve 

artırılmış gerçeklik teknolojisinin turizmde sürdürülebilirliğin desteklenmesi, sürdürülebilir 

rekabet üstünlüğü sağlama,  hizmet kalitesini artırılması, çekiciliğin artırılması, imaj 

oluşturma, pazarlama, tanıtım ve tutundurma faaliyetlerine katkı, planlama ve yönetim 

faaliyetlerine katkı sağlaması düşünülmektedir. Ayrıca bu teknolojilerin ulaşılabilirliğinin 

artırılması, bilgiye erişimin kolaylaştırılması, eğitimde etkinlik ve verimlilik sağlanması, iş ve 

görevlerde kolaylık ve profesyonellik sağlanması, güvenliğin artırılması, yenilik sağlanması, 

satışların artırılması, marka sadakatinin sağlanması ve müşteri memnuniyetinin artırılması 

olmak üzere çeşitli avantajlar sağlayacağı kabul edilmektedir (Demirezen, 2019). 

 

Metaverse teknolojilerinin turizm sektörünü hangi şekilde etkileyeceğine yönelik 

tartışmalarda gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle metaverse ortamında otellerin kurulacağı, 

kripto paralar aracılığıyla hizmetlerin satılacağı, Hilton, Marriott gibi zincir otellerin 

metaverse ortamında yer satın alacağı ve böylelikle sektörde yeni bir döneme girilebileceği 

tartışılmaktadır (Tayfun vd., 2022). Metaverse uygulamaları aracılığıyla destinasyon seçme, 

rezervasyon yapma ve hatta konserlere katılma yöntemlerini değiştirdiği düşünülen sanal 

oteller, destinasyonlar ve turların turizm ve konaklama endüstrisinde devrim yaratacağı kabul 

edilmektedir. Metaverse oluşumu yakın dönemde yüz yüze seyahatlerin yerini alamasa da 

teknolojide yaşanan gelişmeler, sanal ve artırılmış gerçeklik kalitesinde yaşanan gelişim, 

metaverse turizm ve otelcilik uygulamalarını gittikçe daha sürükleyici hale getirecektir 

(Gürsoy vd., 2022). 

 

Metaverse ortamında kullanılan turizmle ilgili başa takılan ekran (HMD), beyin – makine 

arayüzü (BMI) ve blok zinciri vb. gibi temel teknolojiler, turistlerin özümseyen, 

genişletilebilir, eşzamanlı ve sürükleyici deneyimlere ulaşmalarını sağlayabilmektedir. Zira 

bu teknolojiler, turistik gerçekliği arttırdıkları için dalma seviyesini de yükseltmektedir. 

Ayrıca Metaverse turistleri, fiziksel duyularla birlikte sözlü ya da sözlü olmayan bileşenleri 

kullanarak avatarlar sayesinde hiper gerçekçi olarak oluşan bir ortamda diğer turistlerle de 

etkileşime girebilmektedir (Koo vd., 2022). Metaverse yönelik yatırımlarının artması 

sayesinde insanların bu evreni makul bir fiyatla kullanabilmesi ve bu evrende yaşamış 

oldukları gerçeklik algısının güçlenmesi, turistler açısından olumlu kabul edilebilecek 

durumlara yol açabilecektir. Örneğin kayak yapmak ya da denize girmek için uygun olmayan 

bir bölge veya mevsimde bulunan birisine bu zevk Metaverse aracılığıyla sağlanabilecek, 

kültür turizmini seven bir turiste Metaverse ile yapacağı müze ziyaretleri sayesinde güzel 

deneyimler yaşatılabilecektir. Geleneksel turizmin bireylerin ikamet ettiği yerden uzaklaşması 
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gibi temel prensipleri, fiziksel yolculukların sanal yolculuklara dönüşmesi nedeniyle 

değişebilecektir (Çilesiz ve Aydın, 2022). Metaverse kavramı otelcilik sektöründe ise 

karşımıza ‘Metahotels’ şeklinde çıkmaktadır. Metahotels, turistlerin oluşturmuş oldukları 

avatarlar sayesinde evlerinden çıkmadan sanal bir ortam içerisinde kişisel deneyimler 

yaşayabilecekleri dijital oteller biçiminde ifade edilmektedir. Otelcilik sektörü açısından 

değerlendirildiğinde Metahotels’lerin, marka sadakati, gelir artışı ve kişisel misafir 

deneyimine önemli derecede katkı sağlayacağı beklenmektedir. Ayrıca, metaverse ortamında 

bulunan ve kripto para birimleri ile hizmet sunan otellerin lüks otel kategorisinde yer 

alacakları öngörülmektedir. (Demir, 2022).  

 

2019 yılının sonuna doğru ortaya çıkan ve 2020 yılının mart ayında ülkemizde görünen 

COVİD-19 pandemisi nedeniyle söz konusu teknolojiler daha önemi bir hale gelmiştir. Yine 

pandeminin etkisine bağlı olarak dünya genelinde birçok ülkede seyahat kısıtlamaları, sokağa 

çıkma yasakları gibi tedbirler alınmıştır. Bu tedbirlere istinaden de insanlar evlerinde vakit 

geçirmek zorunda kalmış, buna bağlı olarak da insanlar evlerinde bilgisayar, akıllı telefon, 

sanal ve artırılmış gerçeklik cihazları sayesinde dijital olarak rekreatif faaliyetlerde 

bulunabilmişlerdir (Aylan ve Aylan, 2020). Dünya genelinde birçok sektörü etkileyen ve 

önemli bir pazar payına sahip olan turizm sektörü bu yeni teknoloji sayesinde daha etkin hale 

gelebilecektir. Bu sektörde faaliyette bulunan işletmelerin, müşterilerine sundukları 

imkânlarda yaşanan yenilikler, işletmelerine yönelik talebin artmasına ve böylelikle gelir 

artışlarına da olanak sağlayabilecektir. Lüks kategoride kabul edilen bazı zincir otel ve 

seyahat acentalarının yer almaya başladığı metaverse evreninde, alana yönelik uygulamalar 

artıkça sektörü etkileme derecesinin de daha iyi tespit edilebileceği düşünülmektedir (Demir, 

2022).  

 

Sonuç ve Değerlendirme 

Son yıllarda dijital teknolojiler ve internet ile ilgili yaşanan gelişmeler insanlara çeşitli 

fırsatlar sunmuştur. Günümüzde insanlar evlerinden çıkmadan yani konfor alanlarını terk 

etmeden sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve metaverse gibi teknolojileri kullanarak 

işlerinin birçoğunu yapabilmektedir. 2019 yılı itibari ile gelişen ve dünyayı etkisi altına alan 

Covid 19 pandemisi bu gelişimin hızlanmasına neden olmuştur. İnsanların pandemi nedeniyle 

sokağa çıkamamaları onları sanal oluşumlara yöneltmiştir. Bu dönemde insanlar sanal 

gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve metaverse gibi teknolojileri kullanarak ev ortamında eğitim, 

seminer ve konferanslara katılabilme, iş görüşmeleri ve işleri ile ilgili diğer çalışmalarını 

yapabilme, merak ettikleri ve görmek istedikleri yerleri sanal ortamlarda gezebilme gibi 

aktiviteleri kolaylıkla gerçekleştirmişlerdir. 

 

Gelişen bu teknolojiler ve Covid 19 pandemisinin yaratmış olduğu etki tüketicilerin 

beklentileri ve satın alma davranışlarında sanallaşma yönünde ciddi bir değişime neden 

olmuştur. Bu sebeple dünya ekonomisinde önemli bir yere sahip olan turizm sektöründeki 

işletmelerinde, değişen tüketici istekleri ve satın alma davranışlarını da göz önünde 

bulundurarak, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve metaverse gibi teknolojilere yatırım 

yapması gerekmektedir. Özellikle lüks kategoride bulunan büyük turizm işletmeleri bu 

teknolojilerin öneminin farkına vararak yatırımlarını bu noktaya doğru kaydırmaya 

başlamışlardır. Zira bu teknolojiler, turistlere gidecekleri destinasyonları, bu destinasyonlarda 

sunulan ürün ve hizmetleri önceden deneyimleme imkânı sunmaktadır. Bu durum bu 

teknolojileri kullanan turizm işletmelerine karşı güveni artırabilecek ve böylelikle turistler 

tarafından daha fazla tercih edilmelerini sağlayabilecektir. Böylelikle, sanal gerçeklik, 

artırılmış gerçeklik ve metaverse teknolojilerini işletmelerine kazandırmış olan turizm 

işletmeleri rakiplerine karşı önemli bir rekabet avantajı sağlayabilecektir. Ayrıca turizm 
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işletmeleri fiili olarak sundukları ve büyük maliyetlere katlandıkları birçok hizmeti bu sanal 

ortamlara taşıyarak önemli oranda maliyet avantajı da elde etmiş olacaktır. 

 

Sonuç olarak bu teknolojilerin gelişim hızları göz önünde bulundurulduğunda, yakın 

gelecekte çok daha ileri noktalara varacakları aşikârdır. Bu nedenle turizm sektöründe faaliyet 

gösteren işletmelerin bu gelişmeleri göz ardı etmeden, hızlı bir şekilde yatırımlarını bu 

noktaya kaydırmaları gerekmektedir. Zira bu teknolojileri işletmelerine kazandıran işletmeler 

değişen turist beklenti ve ihtiyaçlarına daha kolay cevap verebilecek ve müşteri 

memnuniyetlerini artırabilecektir.   
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Abstract 

The pandemic has severely impacted the restaurant business, but there has been a notable 

bright spot: Al fresco dining. The study was conducted to measure and determine the 

efficiency of Al Fresco dining establishments in Silang, Cavite, regarding cleanliness, food, 

location, and service toward customer satisfaction. Also, to measure and determine the 

relationship of safeness of Al Fresco dining establishments in Silang, Cavite, in terms of 

COVID-19 and health protocols towards customer satisfaction. The participants involved in 

the study were 160 between the ages 18-65 years old who have experienced dining at selected 

newly-opened Al Fresco dining establishments in Silang, Cavite. This study used quota, 

proportionate, purposive, and snowball sampling techniques. This study used statistical tools 

such as frequency count, weighted mean, standard deviation, and Chi-square test to analyze 

the study's data. The study's results showed that the efficiency level of Al Fresco dining 

establishments in Silang, Cavite, in terms of cleanliness, was impeccable. The story of the 

efficiency of Al Fresco dining establishments in terms of food was interpreted as very 

impressive. The level of efficiency of Al Fresco dining establishments in terms of location 

was interpreted as highly satisfactory. The efficiency level of Al Fresco dining establishments 

in Silang was interpreted as highly satisfactory. The level of safety of Al Fresco dining 

establishments was interpreted as intensely concerned. The level of safeness of Al Fresco 

dining establishments in Silang, Cavite, in terms of health protocols, was interpreted as 

strongly strict. In addition, findings showed that the level of customer satisfaction in Al 

Fresco dining establishments was highly satisfactory. The results showed a significant 

relationship between Efficiency and customer satisfaction; cleanliness, food, location, and 

service have a substantial connection with the level of customer satisfaction. Therefore, H01 is 

rejected. Findings also revealed a significant relationship between safety in terms of COVID-

19 and health protocols and customer satisfaction. H02 is rejected.  

Keywords: Al Fresco Dining, Customer Satisfaction, Efficiency and Safeness, Satisfaction in 

the Pandemic, Satisfaction Level 

 

Introduction 

It's been a long year since the Coronavirus pandemic flipped around the hospitality industry, 

and businesses are presently looking toward the cheerful return of pre-pandemic life. As the 

world keeps on acclimating to another typical, numerous cafés and chains are taking steps to 

stay aware of the necessities of consumers. The pandemic caused a troublesome time for 

businesses and workers, who ended up in the depth or without an income. To stay aware of 

the effect the pandemic was having on restaurants, owners needed to change their plans of 

action to give outdoor dining alternatives to customers, alongside upgrading their restaurants 

with well-being and sterilization measures to address the issues of outdoor dining. Some 

trends that occur during the start of the pandemic can still be used even after returning to pre-
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pandemic time. Some restaurants are having innovations to their establishment to cope with 

the pandemic like they made their kitchen more space to accommodate more take-out and 

delivery customers also they made a partnership with third-party ordering applications by 

getting their delivery riders where they deliver orders to their customers’ doorstep. It is seen 

that it can still stay even after the pandemic because this is the friendliest precaution prompted 

by the pandemic. As well Drive-thru lanes becoming popular again, it is easier for the 

customer to get their orders, and restaurants invested in the packaging to ensure that orders 

will arrive safe and free from damage during delivery. Complimentary Measures where 

restaurants double down their cleaning standards on their premises and prioritize the safety of 

their employees and their customers. The restaurant offers a temperature checker, gloves, or 

hand sanitizer before customers sit down. Changes in seating are also trending right now 

where the establishment decided to take their table outside and made outdoor dining for the 

customer to feel comfortable and safe to dine. Lastly the different strategies of the restaurants 

for having outdoor dining. They made their outdoor dining into something unique like garden-

themed with an overview of scenery and more parking spaces for the customer.  

This study looked at how the Italian word al fresco is used in English. Its original Italian 

meaning, "in the shade" or "in a cool spot," has been expanded and reinterpreted in English to 

imply "out in the open air." To validate the meanings and use contexts of the Italian term al 

fresco, a corpus-based analysis is first performed using the TenTen10 corpus. Then, in the 

Corpus of Contemporary American English, its use in American English is examined 

quantitatively and qualitatively (COCA). The frequency and usage of false Italianism alfresco 

in American English are investigated in two unique historical periods, the 1900s and the 

2000s, to assess its semantic relevance profile and rise over these two decades Toma, F.M. 

(n.d).  

According to Ghimire (2012), the importance of efficiency in the service industry has 

continued to increase customer satisfaction in terms of services in today's society. People 

depend more on a variety of services that make their lives easier and easier. To attain great 

customer satisfaction and keep their consumers, the services must maintain effective 

operations In the book of Greasley, (2011) layout has something to do with efficiency which 

includes the overall physical resources such as where the equipment was stored and the design 

that makes the flow of materials and customers efficient.  

With these claims, the researchers presume that this study aims to recommend improving the 

efficiency and safeness to attain customer satisfaction on selected Al Fresco dining in Silang, 

Cavite as the basis for recommendations.  

Literature Review 

Al Fresco Dining  

The term al fresco comes from Italian and means "in fresh air". Eating outdoors simply means 

eating outdoors, but it's not your usual rooftop picnic; this type of food generally involves 

refined table settings, comfortable seating, and a generally more festive atmosphere. Al fresco 

dining can take place anywhere: from cafes, pubs, and restaurants to gardens, picnic areas 

with seating, and even in your backyard. You may have seen alfresco dining at some 
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establishments, which generally means sitting on a patio or other designated outdoor space 

(Magiclinen.com, 2021).  

Due to the sheer natural ventilation, eating outdoors may be regarded as less dangerous than 

eating indoors; nevertheless, the benefits of outdoor dining can be considerably decreased or 

removed if the outdoor dining space or building is partially or entirely covered. To enhance 

ventilation, allow unrestricted passage of air through the outdoor eating area (CCOHS, 2021).  

According to the study by Rahayu, Yulianto, & Kusumawati (2019) that cafes having Al 

Fresco dining with natural pavement can use the quality of the experience as one of the 

leading strategies to compete with other cafes. The strategy is to experience the street cafe 

concept with natural nuances found only at on Joyo Agung hillside street. As a result, outdoor 

cafes with natural nuances should improve the quality of the interaction, the physical 

environment, the quality of the results, and the quality of accessibility for the visit.  

Relationship between Efficiency and Customer Satisfaction  

According to Mhlanga (2018), numerous factors influence operational efficiency, and the 

survival of restaurants in South Africa appears to be decided by cost efficiency. The findings 

have ramifications for restaurant managers in that, to enhance cost efficiency, restaurant 

capacity and customer demand must be managed in a way that optimizes income. 

Management may adopt measures that attract more customers or promote upselling to drive 

demand during periods of low demand, whereas during periods of great demand, management 

may consider raising prices or shortening meal lengths. The findings suggest that DEA is a 

helpful tool for identifying factors influencing restaurant efficiency and that it has the 

potential to improve service data and revenue management in terms of restaurant efficiency in 

South Africa.  

According to Parsa, Self, Gregory, and Dutta, (2013), food ambiance is not a very important 

factor in customers' satisfaction and efficiency, customers preferred the speed service of a 

restaurant or establishment. Restaurant managers underwent rigid training that adds a greater 

value to serving the business that includes training with staff to enhance their skills. 

Concerning their study, customers were more concerned on the speed of service rather than 

food and ambiance alone. Restaurant managers should focus on giving greater value to the 

system of the business including training staff that will result in speed of service.  

Service industries depend on positive customer satisfaction to survive. It does so by providing 

the customer with high-quality services efficiently and at an acceptable cost. Due to the 

variable nature of service industries, several ways can be achieved to operate efficiently. 

Furthermore, some degrees of efficiency might result in low customer satisfaction. For 

example, customers cannot enjoy an optimized meal at a restaurant if they don't have enough 

time to enjoy each dish before the next one arrives. However, customers can also react 

negatively to a meal with long waits between courses because they feel that the meal has 

taken too long. Some restaurant managers will undoubtedly agree that boosting efficiency (as 

measured by the speed of service) does not always equate to maximum customer happiness.  

Relationship between Safeness and Customer Satisfaction  
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The results of the research of Willis, Brown, & Prussia, (2012) support the business case for 

safety. They show that occupational safety is not just about doing the right thing or avoiding 

costs related to workplace accidents and related expenses. Increased customer satisfaction is 

one of the positive business outcomes. Although not completely shown here, the idea 

underlying the statement is that a better security environment causes spillover effects in the 

service environment.  

With all this in perspective, a pleasant physical environment encourages customers to respond 

positively, such as a sense of comfort and good word-of-mouth (Ryu, Lee, and Kim, 2012).  

COVID-19 to Customer Satisfaction. In the year 2020, the COVID-19 pandemic was a 

significant worldwide problem. As of 3 February 2021, there were more than 1,099,687 

positive cases and 30,581 fatalities in Indonesia. The current study used an expanded theory 

of planned behavior (TPB) to figure out what elements influence customer satisfaction and 

loyalty in OFDS under the new normal of COVID-19 assessments among Indonesians 

(Prasetyo, Tanto, Mariyanto, Hanjaya, Young, Persada, Miraja, and Redi, 2021).  

Methodology 

This study was a descriptive-correlational research design. Descriptive since the study aims to 

describe the level of efficiency in terms of cleanliness, service, food, and location; the level of 

safeness in terms of COVID-19 and health protocols towards the level of customer 

satisfaction in selected Al Fresco dining establishments in Silang, Cavite. Moreover, 

correlational since the study was intended to determine the significant relationship between 

the said variables. The Chi-square test was used to determine if there is a significant 

relationship between the level of efficiency and the level of customer satisfaction of the 

participants, as well as the level of safety and customer satisfaction. 

Results & Conclusion 

The result revealed that the level of efficiency of Al Fresco dining establishments in Silang, 

Cavite in terms of cleanliness got a total grand mean value of 3.52 which was interpreted as 

very neat. This implies that the participants have met their expectations in terms of cleanliness 

in an Al Fresco dining establishment in Silang, Cavite. The level of efficiency of Al Fresco 

dining establishments in Silang, Cavite in terms of food got a total grand mean value of 3.68 

which was interpreted as very impressive. This implies that the participants are impressed 

with the Al Fresco dining establishment’s food in terms of taste, texture, appearance, and 

smell. The level of efficiency of Al Fresco dining establishments in Silang, Cavite in terms of 

location got a total grand mean value of 3.65 which was interpreted as highly satisfied. This 

means that the participants have satisfied with the location of Al Fresco dining establishments 

in terms of ambiance, comfort, and neatness. The level of efficiency of Al Fresco dining 

establishments in Silang, Cavite in terms of service got a total grand mean value of 3.57 

which was interpreted as highly satisfied. This implies that the participants have satisfied with 

the service of Al Fresco dining establishments in terms of friendly staff, thoughtful, quick, 

and prompt.  

Furthermore, the results of the study showed that the level of safeness of Al Fresco dining 

establishments in Silang, Cavite in terms of COVID-19 got a total grand mean value of 3.50 
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which was interpreted as strongly concerned. This implies that the participants are concerned 

about their health and perceived risk due to the outbreak of the COVID-19 virus as they have 

visited the Al Fresco dining establishment. The level of safeness of Al Fresco dining 

establishments in Silang, Cavite in terms of health protocols got a grand mean value of 3.67 

which was interpreted as strongly strict. This implies that the participants are strict in 

following the health protocols from the Al Fresco dining establishment, to prevent the 

outbreak of the COVID-19 virus  

In addition, findings showed that the level of customer satisfaction in Al Fresco dining 

establishments in Silang, Cavite got a grand mean value of 3.57 which was interpreted as 

highly satisfied. This means that the participants are extremely satisfied with their experience 

with Al Fresco dining establishments and meet their expectations.  

Moreover, the results showed that there is a significant relationship between efficiency in 

terms of cleanliness, food, location, and service to the level of customer satisfaction in the 

newly-opened selected Al Fresco dining establishment in Silang, Cavite. Findings also 

revealed that there is a significant relationship between safeness in terms of COVID-19 and 

health protocols and customer satisfaction in newly-opened selected Al Fresco dining 

establishment in Silang, Cavite  

Conclusion 

In light of the findings of the study, the following conclusions were derived.  

The level of efficiency towards Al Fresco dining establishments in Silang, Cavite in terms of 

cleanliness is very neat which means that participants perceived that Al Fresco dining 

establishment had met their expectations when it comes to the cleanliness of the surrounding 

of the establishment. While the level of efficiency towards Al Fresco dining establishments in 

Silang, Cavite in terms of food is very impressive which means that every food that the 

establishment is serving to the customers is not just appetizing but also had good taste. On the 

other hand, the Location and Service are highly satisfactory. This implies that the participants 

were really satisfied with the surroundings as well as the service that the Al Fresco dining 

establishment offers.  

The level of safety towards Al Fresco dining establishments in Silang, Cavite in terms of 

COVID-19 is strongly concern. Given the situation right now, participants are indeed 

concerned about their health and safety. While the health protocols are strongly strict that 

implies social distancing and wearing of facemasks are being implied by the Al Fresco dining 

establishment.  

The level of customer satisfaction, the result showed as highly satisfied. This means that the 

participants are satisfied with their experience with the Al Fresco dining establishment and 

have met their expectations.  

Moreover, there is a significant relationship between the level of efficiency in terms of 

Cleanliness, Food, Location, and Service to the level of customer satisfaction of the Al Fresco 

dining establishment. This clearly shows that the cleanliness, food, location, and service of the 
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Al Fresco dining establishment are positively related to the level of customer satisfaction. 

Therefore, H01 is rejected.  

Furthermore, there is a significant relationship between the level of safety in terms of 

COVID-19 and Health Protocols to the level of customer satisfaction of Al Fresco dining 

establishments in Silang, Cavite. This clearly shows that the COVID-19 and Health Protocols 

of the Al Fresco dining establishment are positively related to the level of customer 

satisfaction. Therefore, H02 is rejected. 

Recommendations 

Based on the result gathered from this study, the following recommendations are made:  

First, the Province of Cavite, as the study reveals that the customers of newly-opened Al 

Fresco dining establishments in Silang, Cavite was highly concerned about safeness in terms 

of COVID-19 and health protocols, also efficiency in terms of cleanliness, food, service, and 

location. The province of Cavite can highly promote and recommend dining at Al Fresco 

dining establishments in the Province of Cavite, it is much safer to eat in the Al Fresco dining 

set-up than indoor dining set-up. The province of Cavite will help the country to prevent and 

flatten the curve of COVID-19 cases.  

Second, the Local Government Unit, as the result shows that the newly- opened Al Fresco 

dining establishment in Silang, Cavite customers satisfaction interpreted as highly satisfied to 

recommend their local food industry business to adapt or convert their indoor dining to 

outdoor dining set-up or Al Fresco dining to adapt to the new normal in this time of the 

pandemic. Highly recommend having a seminar for the future owner and owner of the Al 

Fresco establishment to be flexible in the new normal dining set-up. More Al Fresco dining 

establishments will be open and can attract investors. The Local Government Unit will help 

the country to prevent and flatten the curve of Covid-19 patients.  

Third, Al Fresco Establishments/Owner, as the result reveals in terms of Efficiency and 

safeness towards customer satisfaction recommends improving more on the variable and the 

sub-variable of the study to attain customer satisfaction and recommends having its design of 

Al Fresco dining set up in terms of safeness and efficiency while facing the new normal to 

attain customer satisfaction. The Owner of the Al Fresco dining establishments will know the 

problem in terms of efficiency, safeness, and customer satisfaction and have a strategic plan 

to overcome it. Using the result of the study as the basis for them to increase profit and sales.  

Fourth, the customers of Al Fresco dining, as the result shows recommend giving information 

to the customers that the Al Fresco dining establishments are still in process of improving 

when it comes to the level of efficiency, safeness, and customer satisfaction. Customers will 

repeat to eat in an Al Fresco Dining establishment during this time of the pandemic. 

Customers can recommend the Al Fresco dining establishments for those who have not 

experienced it because of the fear of the COVID-19.  

Fifth, to the future customers of Al Fresco dining, as the result, show that Highly recommend 

dining in Al Fresco dining set-up for future customers and prove that a high rating in terms of 
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efficiency, safeness and customer satisfaction, also the future apprehension will go to the 

future customers of Al Fresco dining establishments. Setting their expectation that Al Fresco 

dining is safe, efficient, and has a high rating towards customer satisfaction.  

Lastly, for future researchers, they can use the results of the study as a basis for their research 

and improve the study by considering the following: (1) The other factors that can affect the 

efficiency and customer satisfaction of an Al Fresco dining establishment; (2) Unpredictable 

threats in an Al Fresco dining establishments that can also affect customer satisfaction; (3) 

Contingency plans that they may recommend for the owners of Al Fresco dining 

establishments, in case that there is a threat that may occur; (4) other related topics on Al 

Fresco dining set-up that can be beneficial for the owners and customers.  
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Özet 

Coğrafi işaret; ürünün coğrafi kökenini, tarihi ve kültürel kimliğini koruyan aynı zamanda 

yerel ürünlerin sürdürülebilirliğini sağlayan yasal bir zırhtır. Diğer taraftan coğrafi işaret, 

kırsal alanların kalkınmasında ve turizmin canlanmasında da etkili bir araçtır. Bu çalışmanın 

amacı, Karadeniz Bölgesi’nde coğrafi işaret ile tescil edilmiş “fırıncılık ve pastacılık 

mamulleri, hamur işleri, tatlılar” başlığı altındaki ürün grubunu tasnif ederek incelemek ve bu 

ürün grubunun bölge turizmi açısından önemine dikkat çekmektir. Araştırma verileri 1 Ekim 

2022 tarihinde Türk Patent Enstitüsü’nün Türkiye’nin coğrafi işaretli ürün listesinden elde 

edilmiştir. Veriler, içerik analizi tekniği ile analiz edilerek yorumlanmıştır. Bulgular bu ürün 

grubundaki ilk coğrafi işaretlemenin 2009 yılında başladığını, 62’si mahreç işareti,1’i menşe 

adı olmak üzere toplam 63 ürünün coğrafi işaretle tescil edildiğini ortaya koymaktadır. Bu 

ürünlerin 17’si tatlılardan, 10’u ekmeklerden, 7’si helvalardan, 6’sı pidelerden, 5’i 

çöreklerden, 4’ü unlu mamullerden, 3’er tanesi kete, gözleme, hamur işi ve simitlerden, 1’er 

tanesi kurabiye ve yoğurtmaçtan oluşmaktadır. Bölgede Çorum dışında tüm illerin coğrafi 

işaretli ürünleri bulunmaktadır. En çok coğrafi işaretli ürünü olan iller; Bolu (9), Bartın (7), 

Kastamonu (6), Samsun (6) ve Rize’dir (5). 

Anahtar Kelimeler: Coğrafi İşaret, Hamur İşi ve Tatlılar, Turizm, Karadeniz Bölgesi 

An Evaluation on Geographical Indicated “Bakery and Pastry 

Products, Pastries and Desserts” in The Black Sea Region 

Abstract 

Geographical indication; It is a legal armor that protects the geographical origin, historical 

and cultural identity of the product and also ensures the sustainability of local products. On 

the other hand, geographical indication is an effective tool in the development of rural areas 

and the revival of tourism. The purpose of this study is to classify and examine the product 

group under the title of "bakery and pastry products, pastries, desserts" registered with 

geographical indication in the Black Sea Region and to draw attention to the importance of 

this product group in terms of regional tourism. Research data were obtained from the Turkish 

Patent Institute's geographical indication product list on October 1, 2022. The data were 

analyzed and interpreted with the content analysis technique. The findings reveal that the first 

geographical indication in this product group started in 2009, and a total of 63 products were 

registered with geographical indication, 62 of which were with the merchandise indication 

and 1 with the name of origin. These products include 17 desserts, 10 breads, 7 halvah, 6 pita 

breads, 5 buns, 4 bakery products, 3 each kete, pancake, pastry and bagels, and 1 each cookies 

and yoğurtmaç. All provinces in the region have products with geographical indications 

except for Çorum. Provinces with the most geographical indication products; Bolu (9), Bartin 

(7), Kastamonu (6), Samsun (6) and Rize (5). 
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Giriş 

 

Türk mutfak kültürü göçebe Orta Asya Türk topluluklarından, Cumhuriyet dönemine kadar 

geçen süre içinde şekillenmiştir. Bu süreç zarfında farklı coğrafyalarda ve değişik 

medeniyetlerle etkileşimler yaşanmıştır. Türk mutfağı tarihsel süreç içinde farklı 

coğrafyaların sunmuş olduğu ürün çeşitliliği ve değişik medeniyetlerle olan etkileşim sonucu 

oldukça zengin bir hal almıştır (Yerasimos, 2019:59). Bu zengin mutfak kültüründe fırıncılık 

ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar önemli bir yer tutmaktadır.  Orta Asya, Selçuklu, 

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi mutfağı olarak dört dönemde gelişip olgunlaşmıştır. İlk 

olarak Orta Asya’da buğday unuyla yapılan yağlı hamur işleri mutfakta yoğun olarak 

kullanılmıştır (Kızıldemir, Öztürk ve Sarıışık, 2014:193). Buğday unundan yapılan ekmek 

temel besin kaynağı olarak görülmüştür (Közleme, 2012). Selçuklu döneminde yağlı ve 

hamur işi gibi yiyecekler sıklıkla tercih edilmiş (Doğdubay ve Giritlioğlu, 2011) ve ekmek 

tüm yemeklerin yanında tüketilmiştir (Közleme, 2012). Osmanlı İmparatorluğu döneminde 

Türk mutfağı gelişerek en görkemli çağını yaşamıştır (Şanlıer, Cömert ve Özkaya, 2012:154). 

Osmanlı saray mutfağında baklava, kadayıf, muhallebi ve lokma gibi tatlılar bulunmaktadır 

(Gürsoy, 2004: 98-100). Bu tatlı çeşitlerine Cumhuriyet döneminde yaş pastalar, kurabiyeler, 

sütlaç gibi tatlılar eklenerek daha da zenginleşmiştir (Kızıldemir vd., 2014:203). Günümüzde 

tatlıların yanı sıra pide, gözleme, lahmacun, börek ve simit gibi fırıncılık pastacılık mamulleri 

de Türk mutfağında önemli yer tutmaktadır.  

 

Geçmişten günümüze Türk mutfak kültürüne bakıldığında fırıncılık ve pastacılık mamulleri, 

hamur işleri, tatlıların her dönemde tercih edildiğini ve gelişerek çeşitlendiğini söylemek 

mümkündür. Türk mutfağında önemli yer tutan bu ürünlerin coğrafi işaretle tescil edilerek 

markalaştırılması ve korunması önem arz etmektedir. Türk Patent ve Marka Kurumu (TPE) 

yerel ürünleri coğrafi işaretle tescil ederek koruma altına alan resmi bir kuruluştur. Gıdalar da 

bu kurumun, koruma altına aldığı ürün gruplarından olup, fırıncılık ve pastacılık mamulleri, 

hamur işleri, tatlılar ayrı bir kategori olarak ele alınmaktadır (TPE, 2022). Bu araştırma ile 

Karadeniz bölgesindeki coğrafi işaret ile tescillenmiş fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur 

işleri ve tatlıları tespit etmek, betimlemek, illere göre dağılımlarını ortaya koymak ve bu ürün 

grubunun bölge turizmi açısından önemine dikkat çekmek amaçlanmıştır. 

 

Kavramsal Çerçeve 

 

Bir ürünün coğrafi işaret kapsamında değerlendirilebilmesi için, belirli bir coğrafya, ürün, ad 

(işaret), ürünü farklı kılan niteliği ve nitelikler ile coğrafya arasında ilişkisinin bulunması gibi 

unsurları taşıması gerekmektedir. Ürüne sahiplik eden bir mekân ve kaynağın varlığı ürünün 

kökenini oluşturan coğrafyayı ifade etmektedir. Ürüne asıl ayırt ediciliğini veren unsurların 

coğrafi kökeninden kaynaklanıyor olması ürünlerin niteliği ile coğrafya arasındaki ilişkiyi 

ifade etmektedir (Tepe, 2008:7). Coğrafi işaret kavramı ile söylenmek istenen, coğrafi yer adı 

barındırsın ya da barındırmasın ad ve işaretlerin varlığının, ürünleri diğerlerinden ayırt 

edebilmesi ve ürün-köken bağlantısını iyi derece sağlayabilmesidir (Oğuz, 2016:11). Coğrafi 

işaretli ürünlerin niteliğini; sıcaklık, nem, toprak yapısı gibi doğal unsurlar ya da geleneksel 

özellik, üretim teknikleri gibi beşerî unsurlar belirlemektedir (Resmi Gazete, 1995). Bir 

ürünün coğrafi işaretli ürün kapsamında değerlendirilebilmesi için ürünün bir coğrafyaya, 

bölgeye veya alana ait olması öte yandan coğrafya ile özdeşleşen ayırt edici bir özelliğinin 

olması gerekmektedir (Köşker, 2022:24-25). TPE coğrafi işareti “tüketiciler için ürünün 

kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleri ile coğrafi 

alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işareti” olarak tanımlamaktadır 
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(TPE, 2022). Demirer (2010) coğrafi işareti, bir ürünün kalitesi, saygınlığı ve özellikle coğrafi 

menşei konusunda tüketiciyi bilgilendirmeyi öncelikli görev olarak düşünen fikri mülkiyet 

hakkı düzenlemesi şeklinde tanımlamaktadır.  

 

Coğrafi işaretlerde üç farklı işaretleme sistemi bulunmaktadır. Bu işaretler menşe adı, mahreç 

işareti ve geleneksel ürün adı olarak adlandırılmaktadır (TPE, 2022). Bu kavramlar 

birbirinden tamamen farklı değildir. Fakat önemli ayırt edici özellikler bulunmaktadır (Sakar, 

2021:20). Menşe adı için belirli coğrafi sınırları kapsayan bir yöre, alan veya bölge şartı 

bulunmaktadır. Ürünlerin nitelikleri, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu coğrafi alan ile 

özdeşleşmesi gerekmektedir (Zuluğ, 2010). Menşe adına sahip olan ürünlere örnek olarak 

Türk Rakısı, Afyonkarahisar Patatesli Ekmeği, Çelikhan Tününü ve Denizli Traverteni 

verilebilir (TPE, 2022). 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnameye göre menşe işareti; belirgin bir niteliği ünü veya diğer özellikleri itibariyle bir 

yöre alan veya bölge ile özdeşleşmiş olması, üretilmesi, işlenmesi ve diğer işlemlerden en az 

birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması koşullarını karşılaması 

gerektiği vurgulanmaktadır (Resmi Gazete, 1995). Mahreç işaret ile menşe adı arasındaki en 

belirgin fark, üretim yapılan bölge oluşturmaktadır. Menşe adlı ürünler yalnızca belirli bir 

coğrafyada üretilebilirken mahreç işareti tescili alan ürünler farklı bölgelerde de 

üretilebilmektedir (Çalışkan ve Koç 2010:197). Mahreç işaretine sahip olan ürünlere örnek 

olarak Van Kahvaltısı, Balıkesir Höşmerim Tatlısı, Edirne Beyaz Peyniri ve Gaziantep Fıstık 

Ezmesi verilebilir.  Bir bölgenin veya bir yörenin kendine özgü ürünlerini ayırt etmek için 

menşe adı ve mahreç işareti kapsamına girmeyen ürünlere ise geleneksel ürün denilmektedir. 

Bu ürünlerin geleneksel yöntemlerle en az otuz yıl süreyle üretildiği kanıtlanmalıdır. 

Geleneksel ürünlere örnek olarak Denizli Tandır Kebabı, Döner, Çakallı Menemeni, Ezo 

Gelin Çorbası ve Şevketi Bostan verilebilir (TPE, 2022). 

 

Günümüzde hızla değişen yaşam standartları başka sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de 

bazı değişimlere neden olmuştur (Yılmaz- Özdemir ve Kafa-Gürol, 2012). Turistlerin turizm 

algısı değişmiş yerel ve kültürel ürünler daha çok tercih edilmeye başlamıştır (Yenipınar, 

Köşker ve Karacaoğlu, 2014:13-14). Bu noktada turistik önemi artan yerel ürünlerin 

markalaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında coğrafi işaretli ürünler önemli rol 

oynamaktadır (Kayran, 2021). Coğrafi işaret ile tescil edilen ürünler ait olduğu coğrafi 

bölgenin adıyla anılmakta olduğundan (Doğanlı, 2020:527) destinasyon tanıtımına (Mercan 

ve Üzülmez, 2014), pazarlanmasına (Köşker, 2022) ve bilinirliğinin artmasına (Akın, 2006) 

katkıda bulunmaktadır. Örneğin Van Kahvaltısı, Urfa Ciğer Kebabı, Sürmene Pidesi gibi 

coğrafi işaretli ürünler ait olduğu coğrafyanın kültürünü temsil etmekte turistlerin bu bölgeleri 

ziyaret etmesine katkı sağlayabilmektedir. Coğrafi işaret ile tescillenen yerel yiyecekler, 

gastronomi turizminin de önemli çekim unsurlarındandır. Üretim, hazırlanma ve sunum 

aşamalarında geleneksel yöntemlere bağlı kalınarak hazırlanan yiyecek ve içecekler turistlerin 

dikkatini çekmekte ve turistik talep oluşturmaktadır (Polat, 2017:19-20).  Önemli çekim 

unsuru oluşturan coğrafi işaretli yerel yiyecek ve diğer ürünler (Aksoy ve Sezgi, 2015) 

destinasyonun imajını güçlendirerek rekabet avantajı sağlamakta (Yazıcıoğlu, Işın ve Yalçın, 

2019) kırsal alanlarda ekonomik kalkınma aracı haline dönüşmektedir. Coğrafi işaretli bir 

ürün olan Champagne köpüklü şarabını yerinde tatmak için turistlerin bu destinasyonu ziyaret 

etmesi (Jay ve Taylor, 2013) buna iyi bir örnek olabilir.  

 

Yöntem 

 

Bu çalışmada Karadeniz Bölgesinde coğrafi işaret ile tescil edilen “fırıncılık ve pastacılık 

mamulleri, hamur işleri, tatlılar” başlığı altındaki ürün grubunu tespit etmek, betimlemek, 



 

274 

 

ITCC'22 

I. INTERNATIONAL TOURISM AND CULINARY CONFERENCE 

27-28 OCTOBER 2022 

AMASYA-TÜRKİYE 

illere göre dağılımlarını ortaya koymak ve bu ürün grubunun bölge turizmi açısından önemine 

dikkat çekmek amaçlanmaktadır. Çalışmanın evreni; Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, 

Çorum, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, 

Tokat, Trabzon ve Zonguldak olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde yer alan 18 ilden 

oluşmaktadır.  Bu illerin tamamı çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırma verileri, Türk Patent ve 

Marka Kurumu'nun 2022 yılı Ekim ayı istatistiklerinden elde edilmiştir. Bu veriler nitel 

araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analizi tekniği ile analiz edilerek yorumlanmıştır. 

İçerik Analizi; yazılı ve sözlü materyallerin sistemli bir analizi olup, söylenenlerin ve 

yazılanların açık talimatlara göre kodlanarak sayısallaştırılması-nicelleştirilmesi olarak 

tanımlanabilir (Balcı, 2006:184). İçerik analizi kapsamında gerçekleştirilen temel işlem, 

birbirine benzeyen verileri belirli temalar ve kavramlar çerçevesinde toplamak ve onları 

okuyucunun rahat anlayabileceği bir biçimde düzenlemek ve irdelemektir  (Yıldırım ve 

Şimşek, 2011:227). 

 

Bulgular 

 

Araştırma bulgularına göre Karadeniz Bölgesi'nde fırıncılık ve pastacılık, hamur işleri, tatlılar 

başlığı altındaki ürün grubundan 63 adet coğrafi işaretli gıda bulunmaktadır. Bunların 17'si 

tatlılardan, 10'u ekmeklerden, 7'si helvalardan, 6'sı pidelerden, 5'i çöreklerden, 4'ü unlu 

mamullerden, 3'er tanesi kete, gözleme, hamur işi ve simitlerden, 1'er tanesi ise kurabiye ve 

yoğurtmaçtan oluşmaktadır (Tablo 1). Bu ürün grubundan Çorum dışında tüm illerin en az 1 

tane coğrafi işaretli ürünü bulunmaktadır. Çorum’un bu ürün grubuna ait hiçbir ürünün 

tescillenmemiş olması önemli bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. En fazla coğrafi işaret ile 

tescil edilmiş ürünü bulunan il Bolu (9)'dur. Daha sonra sırasıyla Bartın (7), Kastamonu (6),  

Samsun (6) ve Rize (5)  gelmektedir.  

 

Tablo 1. Coğrafi işaret Tesciline Sahip Fırıncılık ve Pastacılık Mamulleri, Hamur İşleri, 

Tatlılar ve Alt Grupları 

İller               Fırıncılık ve Pastacılık Mamulleri, Hamur İşleri, Tatlılar 
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-m
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To
p
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Amasya 1 2           3 

Artvin   1 1 1        3 

Bartın   1 5  1       7 

Bayburt    2 1        3 

Bolu   1 3  2 1 2     9 

Çorum - - - - - - - - - - - - - 

Düzce    1    1 1    3 

Gümüşhane 1  2  1        4 

Giresun   1          1 

Karabük 1            1 

Kastamonu  1 1 1    2  1   6 

Ordu        2     2 

Rize   1 1     1 1 1  5 

Samsun    1   1  3 1   6 

Sinop       1      1 

Tokat 1 1 1         1 4 

Trabzon   1 1     1    3 
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Zonguldak  1  1         2 

Toplam 4 5 10 17 3 3 3 7 6 3 1 1 63 

 

Tablo 2'de coğrafi işaret ile tescillenen fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işi, tatlılar 

ürün grubunun illere göre dağılımı, coğrafi işaret türü, coğrafi işaret tescil tarihiyle birlikte bu 

ürünlerin karakteristik ve ayırt edici özelliklerine yer verilmiştir. Coğrafi işaret türüne 

bakıldığında Gümüşhane iline ait olan ''Kürtün Araköy Ekmeği''nin menşe adıyla, diğer 62 

ürünlerin tamamının ise mahreç işaretiyle tescillendiği görülmektedir. Tescil tarihleri 

incelendiğinde ilk tescillemenin 2009 yılında Samsun iline ait ''Bafra Pidesi'' ile başladığı 

bilgisine ulaşılmaktadır. 2011, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında bu ürün grubuna ait 

coğrafi işaret ile tescillenen herhangi bir ürün bulunmamaktadır. En fazla ürünün tescil 

edildiği yıl 20 adet ürün ile 2020 iken, bunu sırayla 2021 yılı (14), 2017 yılı (9), 2018 yılı (6), 

2019 yılı (5), 2022 yılı (5), 2012 yılı (2), 2010 yılı (1) ve 2009 yılı (1) takip etmektedir.   

 

Tablo 2. Coğrafi işaret Tesciline Sahip Fırıncılık ve Pastacılık Mamulleri, Hamur İşleri, 

Tatlılar 

Sıra 
No 

İl Ürün Adı Coğrafi 
İşaret 
Türü 

Ürünün Karakteristik ve Ayırt Edici Özellikleri Tescil 
Tarihi 

 
1 

A
m

as
ya

 

Amasya 
Yağlısı 

Mahreç 
İşareti 

İç harç (buğday unu, su, tuz ve kuru maya ile hazırlanan 
hamurun içine ay çiçek yağı, ceviz içi ve haşhaş tohumu) 
koyulup sac ocakta pişirilmektedir. Mayalı veya Mayasız 
üretilebilir. Daire şeklinde olup kat kat görünüme 
sahiptir. 1

6
.0

6
.2

0
2

2
 

Amasya 
Çöreği 

Mahreç 
İşareti 

Buğday unu, tereyağı, ceviz içi, tuz ve kırılmış nohut 
suyundan elde edilen maya ile hamur üretilir ve pişirilir. 
İlk pişirme aşamasının ardından sıvıyağ, beyaz şeker ve 
yumurta sarısı karışımı sürülüp ikinci pişirme işlemi 
yapılarak hazırlanmaktadır. Yarım daire şeklinde ve 
büyüklüğü avuç içi kadar olmaktadır. 

2
4

.0
8

.2
0

2
1

 
Burmalı 
Amasya 
Çöreği 

Mahreç 
İşareti 

Buğday unu, su, tuz, kuru maya ve nohut suyu ile yapılan 
hamurun bezelere ayrılıp açıldıktan sonra, içine 
zeytinyağlı haşhaş ile hazırlanmış harcın ilave edilip 
tekrar açılması ile elde edilir. Burgu biçimi verilmesinin 
ardından pişirilir 0

7
.0

6
.2

0
2

2
 

2 

A
rt

vi
n

 

Hopa 
Hamsili 
ekmeği  

Mahreç 
İşareti 

Salamura hamsi, mısır unu ve çeşitli sebzelerin 
kullanılması ile hazırlanmaktadır. Bu karışımdan elde 
edilen hamurun, fırında pişirilmesiyle üretilir. 

2
4

.0
9

.2
0

2
1

 

Hopa Laz 
Böreği 

Mahreç 
İşareti 

İnce yufkalar halinde açılan dinlendirilmiş hamurun, 
kendine has hazırlanan muhallebinin yufkalara 
konularak pişirilmesi yoluyla elde edilir. 

0
8

.0
1

.2
0

1
9

 

Şavşat Ketesi Mahreç 
İşareti 

Un, maya, tuz su ve Şavşat ilçesinde üretilen tereyağıyla 
yuvarlak şekil verilerek hamur hazırlanır. Hazırlanan 
hamur, odun ateşinde kuzine sobada pişirilerek elde 
edilir. Ürün ağızda dağılan bir yapıya sahiptir. 
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Bartın Ağda 
Tatlısı 

Mahreç 
İşareti 

Çöven otu kökü, kristal şeker, limon tuzu ve su ile 
hazırlanmaktadır. Beyaz renkli ve ezme kıvamında olan 
bir tatlıdır. 
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Bartın Beyaz 
Baklavası 

Mahreç 
İşareti 

İç harcını ceviz ve nişasta oluşturmaktadır. Eşkenar 
dörtgen biçiminde kesilerek, gece boyunca kurutulur. Bir 
sonraki gün eritilmiş tereyağı üzerine gezdirilir ve 
fırınlanır. Fırınlama işleminde süreye dikkat edilerek 
üzerinin kızarması önlenir. 0
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Bartın 
Gözlemesi 

Mahreç 
İşareti 

Odun ateşinde sac üzerinde pişirilir. Pişirilen gözleme 
fesleğen, süt, tuz, karabiber ve sıvı yağın kaynatılmasıyla 
oluşan karışım ile ıslatılarak servis edilir. 
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Bartın Kabak 
Burması 

Mahreç 
İşareti 

İç malzemesi yörenin iklim koşullarında bolca yetişen 
balkabağı ve cevizden oluşmaktadır. İç malzeme 
yufkanın içine koyulur ve burma şekli verilir. Tepsiye 
dizilip pişirilir. Son olarak şerbeti dökülmektedir. 
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Bartın Tatlı 
Böreği 

Mahreç 
İşareti 

Yaz aylarında sac üzerinde hazırlanan ve tüm kış 
kullanıma hazır olan kuru yufkaların arasına ceviz içi ve 
şeker serpiştirilir. Ardından şerbeti dökülerek 
hazırlanmaktadır. 
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Bartın Çöven 
Ekmeği 

Mahreç 
İşareti 

Genel olarak dikdörtgen şeklindedir. Buğday unu, mısır 
unu, buğday kepeği, ekşi maya, yaş maya, tuz ve su 
karışımından üretilmektedir. Çöven olarak bilinen 
tavalarda, odun ateşinde taş fırında pişirilmektedir. 
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Bartın İncir 
Dondurma 
Tatlısı 

Mahreç 
İşareti 

Tercihen manda sütü, kuru incir ve şeker kullanılarak 
üretilmektedir. 
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Bayburt 
Ketesi 

Mahreç 
İşareti 

Kete süt, tereyağı, maya, tuz, buğday unu ve yumurta 
sarısı ile hazırlanmaktadır. İç harcında un ve tereyağı 
bulunmaktadır. Rulo şekline getirilerek pişirilip servis 
edilmektedir. 
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Bayburt Süt 
Böreği 

Mahreç 
İşareti 

Hamur; süt, tereyağı, yumurta, un ile hazırlanır ve 
dinlendirilir. Ardından arası nişastalanarak ince yufkalar 
halinde açılır. 15 adet yufka kullanılır. Yufkaların arasına 
kavrulmuş fındık serpilir ve üzerine tereyağı dökülür. 
Büyük üçgen dilimler halinde kesilmesinin ardından 
fırında kızartılarak servise hazır hale gelmektedir. Börek 
çıtır yapılı ve gevrektir. Parlak, pembemsi bir yüzeye; 
sarımsı beyaz renkte iç kısma sahiptir. 

1
1

.0
1

.2
0

2
1

 

Bayburt Tatlı 
Çorba 

Mahreç 
İşareti 

Bir çeşit aşure olan tatlı çorbanın ana malzemesi 
kuşburnu iken sarı ve siyah kuru üzüm, aşure buğdayı, 
kuru incir, kayısı, erik, kuş üzümü, fındık ve karanfil 
kullanılarak hazırlanmaktadır. 
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Göynük 
Uğut Tatlısı 

Mahreç 
İşareti 

Göynük'te üretilen Triticum Vulgare (Çalıbasan) 
ekmeklik buğday türünün çimlendirilerek kullanılmasıyla 
üretilmektedir. Buğday çimi marmeladı tatlısıdır. 
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Bolu Kabaklı 
Gözlemesi 

Mahreç 
İşareti 

Bolu’da yetişen Latince ismi Cucurbita pepo L. olan kara 
kabaktan yapılmaktadır. Şekerli bir gözleme türüdür. 
Hamur iki kat ve yufka şeklinde açılmaktadır. Arasına 
rendelenmiş ve kavrulmuş kara kabak kullanılarak 
hazırlanan iç harcı konulmaktadır. 1
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Bolu 
Patatesli 
Ekmeği 

Mahreç 
İşareti 

Ekmeğin yapımında, Bolu'ya özgü ekşi hamur ve Bolu'da 
yetiştirilmiş patates kullanılmaktadır. Ekmeklik buğday 
unu veya tam buğday unu ile haşlanmış patates 
kullanılarak mayalanır. Ardından taş zeminli fırınlarda 
pişirilmektedir. 2
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Gerede 
Şakşak 
Helvası 

Mahreç 
İşareti 

Şeker, ceviz içi ve çöven otu suyundan oluşan karışım 
bakır kazanların içinde kaynatılarak üretilmektedir. 
Helvanın sert olması ve ağızda erimesi en önemli 
özelliklerindendir. 
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Göynük 
Oklava 
Tatlısı 

Mahreç 
İşareti 

Buğday unu, yumurta, sirke, tereyağı, tuz ve su ile 
hamur elde edilmektedir. Bu hamur yufka haline 
getirilmektedir. Ardından üzerine dövülmüş ceviz içi 
serpilmekte ve ince oklava kullanılarak 
şekillendirilmektedir. Dilimlenmesi ve tepsiye dikey 
olarak konulması ve bu şekilde pişirilip şerbetinin 
dökülmesi önemlidir. 
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Göynük 
Kabaklı 
Yufka Tatlısı  

Mahreç 
İşareti 

Balkabağı, kuru soğan, toz şeker, sıvı yağ, kuru nane ve 
tuz ile iç harcı hazırlanmaktadır. Hazırlanan harç iki yufka 
arasına ilave edilmekte ve toprak sacda pişirilmektedir. 
Ardından üçgen parçalar şeklinde dinlenmekte ve sütlü 
şerbet dökülmektedir. Son olarak dilimler rulo şekline 
getirilerek bakır kaplarda servis edilmektedir. 
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Mudurnu 
Bal Kabaklı 
Gözlemesi 

Mahreç 
İşareti 

Bal kabağı kabuklarının soyulup, rendelenerek, soğan ile 
kavrulması sonucu elde edilen karışım ürünün iç harcını 
oluşturmaktadır. Bu iç karışım tuzlu ve tatlı olarak iki 
şekilde hazırlanabilir. Hazırlanan harç iki yufka arasına 
serilmektedir. Sac veya tepsi üzerinde pişirilmektedir. 1
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Mudurnu 
Basma Helva 

Mahreç 
İşareti 

Ay çiçek yağı ile özel amaçlı buğday unu kavrulduktan 
sonra üzerine beyaz şeker, su ve yumurta ile hazırlanmış 
şerbetin eklenmesi ile hazırlanmaktadır. Ceviz içi ile 
birlikte servis edilmektedir. 
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Mudurnu 
Kaşık Sapı 

Mahreç 
İşareti 

Hamur; Mudurnu ilçesine özgü, özel amaçlı buğday unu 
içerisine, yumurta, tuz ve su katılarak hazırlanmaktadır. 
Hazırlanan hamur yufka haline getirilmektedir. Yufkalar 
kare şeklinde kesilmekte ve tahta kaşık sapı yardımıyla 
uçlarından ikisinin birbirine yapıştırılmasıyla 
hazırlanmaktadır. Servisi için üzerine ceviz içi, kurut (keş) 
ayçiçek yağı, tereyağı veya kaymaktan yapılan karışım 
ilave edilmektedir. 
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Akçakoca 
Mancarlı 
Pidesi 

Mahreç 
İşareti 

Mancarlı Pide vejetaryen bir üründür. Mancar otu olarak 
ifade edilen pazı, karalahana veya ıspanak vb. 
yeşilliklerle yapılmaktadır. Pidenin iç karışımı ve hamuru 
ayrı ayrı hazırlanmaktadır. Taş fırında ya da odun ateşi 
ile saç üzerinde pişirilmektedir. Fırında pişirilmesinin 
ardından üzerine tereyağı sürülmekte ve servis 
edilmektedir. 
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Akçakoca 
Melengücce
ği Tatlısı 

Mahreç 
İşareti 

Tatlıya asıl lezzetini veren, Melen Nehri kıyısında 
yetiştirilen manda sütü kaymağının işlenmesiyle elde 
edilen iç malzemesidir. Bu iç malzeme "dartı" olarak 
adlandırılmaktadır.   Buğday unu, yumurta, süt, fındık 
yağı, kabartma tozu, sirke ve tuz ile usulüne uygun 
hazırlanan hamur oklavayla açılmakta ve dartı ile ceviz 
veya fındık eklenmektedir. Hazırlanan hamur yağda 
kızartılmakta ve şerbette bekletilerek servise 
hazırlanmaktadır. 
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Düzce 
Fındıklı 
Tahin 
Helvası  

Mahreç 
İşareti 

Düzce Fındıklı Tahin Helvası üretiminde %100 susamdan 
elde edilen tahin, pancar şekeri ve yağ oranı düşük 
fındıklar kullanılmaktadır. Ağızda dağılarak eriyen hafif 
bir yapıya sahip olmakla birlikte, içinde dişe gelen fındık 
parçacıkları bulunması özgünlüğünü oluşturmaktadır. 1
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Kürtün 
Araköy 
Ekmeği 

Menşe 
Adı 

Ekmek yuvarlak şekildedir. Un, su, ekşi maya ve tuz 
kullanılarak üretilmektedir. Taş fırınlarda pişirilmektedir. 
Ekmeğin taban kalınlığı diğer ekmeklere kıyasla kalın ve 
serttir. Ekmeğin mayalanmasında iç kısımda oluşan hava 
boşlukları ürünün önemli bir göstergesidir. 0
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Gümüşhane 
Ekmeği 

Mahreç 
İşareti 

Ekmeklik buğday unu, su, yaş ekmek mayası ve %15-30 
oranında ekşi hamur ile karıştırılmasıyla yapılmaktadır. 
Ekmek çam, köknar, meşe gibi orman ürünleri odunların 
yakılmasıyla yöreye özgü taş fırınlarda pişirilir. Ekmek 
aramotik özelliğini ve lezzetini buradan almaktadır. 2
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Gümüşhane 
Sironu 

Mahreç 
İşareti 

Hamurlar yufka haline dönüştürülmektedir. Yufkalar açık 
aleve maruz kalan demir saçlar üzerinde pişirilmektedir. 
Sironlor dikdörtgenler prizmasını andıran şekle sahiptir. 
24 ay boyunca nem almayan ortamda saklanabilir ve 
kullanılacağı zaman metal tabaklarda fırında 
ısıtılmaktadır. Sulandırılmış yoğurt veya süzme yoğurt 
dökülerek (üstünü geçecek şekilde) ve tereyağı 
eklenerek servis edilir. 
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Kelkit Ketesi Mahreç 

İşareti 
Buğday unu, su, tuz, ekşi maya, yumurta, tereyağı ve süt 
ile üretilmektedir. İçsiz olarak hazırlanmaktadır. Taş 
fırınlarda pişirilmektedir. Yoğun tereyağı aromasına 
sahip ve gül şeklindedir. 

0
2

.1
2

.2
0

2
1

 

9 

G
ir

e
su

n
 

Çavuşlu 
Ekmeği 

Mahreç 
İşareti 

Buğday unu, su ve ekşi hamurun 1/10 oranında 
karıştırılması yoğrulmasıyla yapılmaktadır. Piştikten 
sonra üzerine ekmeğe parlak bir görünüm veren 
bulamaç sürülmektedir. Ekmek bölgede bol miktarda 
bulunan kızılağaç odunun ateşinde pişirilir. 0
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Safranbolu 
Kıtırı 

Mahreç 
İşareti 

Buğday unu, buğday kepeği, ayçiçek yağı, su, yumurta, 
ceviz içi, fındık içi, badem içi, beyaz toz şeker, kabartma 
tozu, safran ve tarçın kullanılarak üretilmektedir. 
İçerisinde bulunan safran, kıtıra kendine has tat ve 
rengini vermektedir. 3
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Araç Kül 
Çöreği 

Mahreç 
İşareti 

Sert buğday unu, su, tuz karbonat ile hamur 
hazırlanmaktadır.  Hazırlanan hamur alevi sönmüş sıcak 
meşe külü içerisinde pişirilmektedir. Bu pişirme yöntemi, 
çöreğe adını vermektedir. Çöreğin kendine özgü sodamsı 
tat ve lezzeti bulunmaktadır. 0
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Cide Ceviz 
Helvası 

Mahreç 
İşareti 

Pancar şekeri, yumurta akı, sitrik asit, su ve bol miktarda 
ceviz ile hazırlanmaktadır. 3,5-4 saat kadar pişirilme 
süresi bulunmaktadır. 
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Daday Etli 
Ekmeği 

Mahreç 
İşareti 

Kıyma, soğan ve baharatlardan ekmeğin harcı 
hazırlanmaktadır. Ardından ince açılmış olan yufka içine 
konulmaktadır. Odun ateşinde pişirilerek üretilmektedir. 
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Devrekani 
Cırık Tatlısı  

Mahreç 
İşareti 

Tatlının hamuru cıvık bir kıvamda hazırlanmaktadır. 
Hazırlanan hamur elle sıkılmakta parçalara 
ayrılmaktadır. Ardından ilk kızartma işlemi 
yapılmaktadır. Kızaran hamur tepsiye alınır ve ardından 
ikinci kez kızartılır. İkinci kez kızartılmasının sebebi 
lokmanın içinin hamur kalmamasını sağlamaktadır. Tatlı 
sert ve çıtır bir yapıdadır. 
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Kastamonu 
Simidi 

Mahreç 
İşareti 

Buğday unu, su, tuz ve yaş ekmek mayası ile hamur 
hazırlanmaktadır. Hazırlanan hamur 20-25 dakika 
dinlendirilir. Dinlendirilen hamur fitil haline getirilir, 
bağlama yapılır, elma veya üzüm pekmezli su bulunan 
kazanda işlenir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra 
fırında pişirilir. Simit susam içermemektedir. 
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Kastamonu 
Çekme 
Helvası 

Mahreç 
İşareti 

Beyaz şeker, buğday unu, tereyağı ya da bitkisel 
margarin, su, sitrik asit, tat verici ve güzel koku verme 
özelliği taşıyan gıda maddeleri ve çeşni maddeleri 
kullanılarak hazırlanmaktadır. 
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Kabataş 
Helvası 

Mahreç 
İşareti 

Üretiminde el yapımı pekmez kullanılmaktadır. Pişirme 
işlemi karıştırarak yapılır ve sakız kıvamı kazandırılır. 
Ardından karışıma kavrulmuş buğday unu eklenmekte ve 
sıcak iken ceviz içi ilave edilmektedir. Helva haline 
gelmesi için beklenir ve bakır teknelere alınır. 24 saat 
sonra servise hazır hale gelmektedir. 
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Ordu 
Perşembe 
Ceviz Helvası 

Mahreç 
İşareti 

Şeker, su, çöven ekstraktı ve ceviz içi yapımında 
kullanılan temel hammaddelerdir. Üretimindeki en 
önemli özelliği ceviz ve çöğen ekstraktının 
kullanılmasıdır. 
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Derepazarı 
Pidesi 

Mahreç 
İşareti 

İmalatında doğal tereyağı ve doğal kaynak suyunun 
kullanılmaktadır.  Peynirli, açık kıymalı, kapalı kıymalı, 
karışık, kavurmalı, sade (kuru) pide şeklinde altı çeşidi 
bulunmaktadır. Tadının değişmemesi için kesilmeden 
servis edilmektedir. 3
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Rize Baston 
Ekmek 

Mahreç 
İşareti 

Ekmeğin belirgin özelliklerinden biri iklim şartlarında 
kalitesini koyabilmesidir. İnce uzun rulo şeklindedir. 
Dikdörtgen ve üçer dörder adet birleşik şekilde, “pasa” 
adında özel küreklerle pişirilmektedir. 
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Rize Enişte 
Lokumu 

Mahreç 
İşareti 

Tereyağı, buğday unu, toz şeker, su, kabartma tozu, 
yumurta ve limondan üretilen rulo şeklinde bir 
kurabiyedir. Düğün törenleri sırasında hazırlanan damat 
bohçası içinde yer almaktadır. 
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Rize 
Pepeçurası 

Mahreç 
İşareti 

Kokulu İsebella çeşidi üzüm, mısır unu, buğday unu, 
mısır nişastası, toz şeker ve su kullanılarak 
üretilmektedir. Muhallebiye benzemektedir. 
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Rize Simidi Mahreç 
İşareti 

Un, maya, tuz, su ve kokulu siyah üzüm pekmeziyle 
kullanılarak yapılmakta ve haşlanmasının ardından 
fırınlanarak pişirilmektedir. Rize simidi yörede yetişen 
kokulu üzümden yapılan pekmeze batırılır. Susamsız 
üretilir ve fırınlanmadan önce çam ya da kestane 
ağacından üretilen ‘pasa’ denilen tahtalarda 
dinlendirilmektedir. 
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Bafra Nokulu Mahreç 
İşareti 

Nokulun hamurunda kabartma tozu ve yumurta 
kullanılmamaktadır. Mayalı bir şekilde açılır ve içine 
ceviz, kuru sarı üzüm, şeker ve bazı hammaddelerden 
oluşan karışım konularak şerbetsiz bir şekilde hazırlanan 
tatlı çeşididir. Nokulun diğer önemli farklılığı hamurunda 
sirke kullanıldığı için gevrek yapıdadır. 
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Bafra Pidesi Mahreç 
İşareti 

Pidenin yapımında Bafra yöresinde yetişen organik 
tereyağı, küçük parçalar şeklinde hamurun içerisine 
konularak eritilmektedir. Pişen ve yağlanan pide 6 eşit 
parçaya kesilerek servis edilmekte ve hamurun 
özelliğinden dolayı baklava gibi ağızda dağılmaktadır. 1
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Samsun 
Simidi  

Mahreç 
İşareti 

Samsun simidinin mayalama süresi oldukça kısadır. 
Hamurun yapısı yarı serttir. Çoğunlukla üzüm, dut, elma 
veya armut pekmezi ile karışımından yapılmaktadır. Bol 
miktarda susam kullanılmaktadır. 
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Terme Pidesi Mahreç 
İşareti 

Terme pidesi, oldukça bol iç ile hazırlanmaktadır.  İç 
hazırlarken tamamen doğal malzemeler 
kullanılmaktadır. Pişirilme işlemi ise kara fırında ve alevi 
çok iyi dengelenmiş meşe odunu ateşiyle yapılmaktadır. 
Terme Pidesinde soğanlar belirgindir 0
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Çarşamba 
Kıvratması 

Mahreç 
İşareti 

Kıvratmanın hamuru Yoğurt, sıvı yağ, su, yumurta, 
karbonat ve buğday unundan yapılmaktadır. Elde edilen 
hamur oklavaya sarılır ve kare şeklinin verilmesi ile 
hazırlanır. Bu işlem yapılırken ustalık becerisi oldukça 
önemlidir. İç harcında ise toz şeker, ceviz içi ve fındık 
bulunmaktadır. 
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Çarşamba 
Pidesi 

Mahreç 
İşareti 

Çarşamba pidesinin yapımında yörede bulunan diğer 
pidelere kıyasla; unu, kıyması, soğanın doğranış şekli ve 
mayası farklılık gösterir. Pide hamurun un, su, maya, tuz 
ve şeker kullanılmaktadır. Maya üretimi içinse yıkanmış 
kuru üzüm, tam buğday unu ve bir litre su 
kullanılmaktadır. İç malzeme için ise kıyma, kuru soğan, 
karabiber ve tuz kullanılmaktadır. Açılan hamurun içine 
iç malzeme konulduktan sonra meşe odunuyla ısıtılmış 
taş fırında üstü kızarıncaya kadar pişirilir. Baklava dilimi 
şeklinde kesilerek tahta servis tabağında servis edilir. 
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Sinop 
Nokulu 

Mahreç 
İşareti 

Üzümlü-cevizli ve kıymalı olmak üzere iki çeşidi olan bir 
börektir. Yufkası el açmasıdır. Sinop nokulunun 
özgünlüğünü, bölgede yetişen hayvanların kıyması ve 
tavukların yumurtası oluşturmaktadır. 
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Tokat 
Ekmeği 

Mahreç 
İşareti 

Tam buğday unu, ekşi hamur mayası, su ve tuz ile 
hazırlanmaktadır. Ekmeğin yapısı hamurumsu ve 
yumuşak olmamalıdır. Kabuk-iç ayrımı bulunmamalıdır. 
Ekmeğin pişirilmesinde kum, fırınlanmış kaya tuzu ve 
üstüne ateş tuğlası döşenmiş, yan duvarları bütün tuğlalı 
olan fırınlar kullanılmaktadır. Ekmeğin kendine has 
lezzetini kazanması bu şekilde sağlanmaktadır. 
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Tokat Yağlısı Mahreç 
İşareti 

Buğday unu, su ve tuz ile hazırlanmaktadır.  Hamurun 
şekillendirilmesinde özel amaçlı üretilmiş bitkisel yağ 
veya tereyağı ile beraber kendine has yöntemler bir 
araya getirilmektedir. Daire şeklinde veya D harfi 
şeklinde üretilmektedir. Sade veya peynir, çökelek, 
sucuk, pastırma, patates gibi çeşitlerde yapılabilir. 

1
7

.0
9

.2
0

2
1

 

Tokat Çöreği Mahreç 
İşareti 

Buğday unu, nohut mayası ve su kullanılarak 
üretilmektedir. Gürgen veya pelit odunu ateşinde 
pişirilmektedir. Sade, cevizli, üzümlü-cevizli, şekerli-
cevizli, ballı-cevizli gibi çeşitlerde üretimi yapılmaktadır. 
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Turhal 
Yoğurtmacı 

Mahreç 
İşareti 

İsmini yoğurma ve katlama kelimelerinden alan 
Yoğurtmaç; hamur ve iç malzemenin kendine özgü 
üretim metotlarına göre işlenip, şekillendirilmesi ve taş 
tabanlı fırınlarda pişirilmesiyle elde edilmektedir. 
Haşhaşlı, cevizli veya sade olarak üretilmektedir. 3
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Samsiköy 
Sütlacı 

Mahreç 
İşareti 

Süt, pirinç ve şeker temel malzemeleri kullanılarak 
üretilmektedir. Yörenin iklimi dolayısıyla çeşitlik 
gösteren bitkilerden beslenen ineklerin sütü tatlının 
temel malzemesini oluşturmaktadır. 
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Sürmene 
Pidesi 

Mahreç 
İşareti 

Ürün, sadece yörenin mera ve yaylaklarından beslenen 
hayvanların sütlerinden üretilen peynir ve tereyağı 
eklenerek hazırlanmaktadır. Hamuru elle dairesel 
şekilde açılmaktadır.  Genellikle içerdiği yoğun yağ tadı 
sebebiyle ekmekle tüketilmektedir. 2
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Vakfıkebir 
Ekmeği 

Mahreç 
İşareti 

Ekşi hamur tekniğiyle üretilmekte ve ülke genelinde 
tüketilmektedir. Kalın sert kabuğu, iri gözenekleri, işlem 
süresinin uzun ve toleransının yüksek oluşu ekmeğin 
tipik özelliklerindendir. Aynı zamanda aromatik oluşu, 
yüksek kalite ve hacimde olması, bayatlama süresinin 
uzun ve pişirme sıcaklığının düşük olması önemli 
farklılıklarındandır. 
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Devrek 
Beyaz 
Baklavası 

Mahreç 
İşareti 

Devrek Beyaz Baklavası, özgün bir pişirme tekniğiyle 
üstü kızartılmadan pişirilmektedir. Yapımında buğday 
unu, yumurta, ev yapımı eşelek sirkesi, buğdaydan 
yapılan ev nişastası, sadeyağ ve kırsal alanlarda 
yetiştirilen ceviz kullanılmaktadır. 3
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Devrek 
Kömeci 

Mahreç 
İşareti 

Kırsal alanlarda yetiştirilen ceviz ve yörede yerli buğday 
olarak bilinen buğdaydan yapılan un iki temel 
malzemesidir. Ceviz, buğday unu, su ve süt yoğurularak 
hamur oluşturulmaktadır. Mayalı ve mayasız olmak 
üzere iki şekilde de yapılabilir. 3
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Sonuç ve Öneriler 

 

Coğrafi işaret, yerel ürünleri yasal koruma altına alarak bir taraftan onların sürdürülebilirliğini 

sağlamakta diğer taraftan onları markalaştırmakta ve değer katmaktadır. Coğrafi işaretle 

tescillenen yerel ürünler kırsal ve bölgesel kalkınmada, destinasyonların tanıtılmasında, tercih 

edilmesinde ve bölge ekonomisinin güçlenmesinde mühim bir rol oynamaktadır. Karadeniz 

Bölgesi’ndeki “fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri ve tatlılar” ürün grubunda yer 

alan coğrafi işaretli ürünler üzerine yapılan çalışmada, bu ürün kategorisinde 63 adet ürünün 

coğrafi işaretle tespit edildiği ortaya konulmuştur. Bu ürünlerden 17’si tatlılardan, 10’u 

ekmeklerden, 7’si helvalardan, 6’sı pidelerden, 5’i çöreklerden, 4’ü unlu mamuller, kete, 

gözleme, hamur işi ve simitten, 1’er tanesi ise kurabiye ve yoğurtmaçtan oluşmaktadır. 

Bulgular bölgedeki ilk coğrafi işaretli ürün tescilinin 2009 yılında yapıldığını ortaya 
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koymaktadır. Türkiye’de coğrafi işaret düzenlemesiyle ilgili ilk kanunun 1995’te yürürlüğe 

girdiği göz önüne alındığında oldukça geç kalındığı söylenebilir. Köşker (2020)’de de 

Karadeniz Bölgesi’nin coğrafi işaretleme sürecinde geç kaldığını ve bu konudaki bilincinin 

son yıllarda arttığını ifade etmektedir. 

 

Turizm ve gastronomi turizm kapsamında değerlendirildiğinde coğrafi işaretli gıda 

ürünlerinin, turizm ürünü olarak kullanılmasının destinasyonların tanıtılmasında ve tercih 

edilmesinde önemli rol oynadığı görülmektedir. Gastronomi turizmi sayesinde coğrafi işaretli 

gıdalar, destinasyonlara ekonomik anlamda önemli katkılar sağlamaktadır. Bölgenin 

kalkınması, gelişmesi, üretim alanında istihdam oluşturulması, yerel ürünlerin tanıtılması, 

bunların sürdürülebilirliğin sağlanması gibi pek çok olumlu katkı sayılabilir. Bu doğrultuda 

bazı öneriler getirilebilir: 

 

*Bölge halkı, üreticiler ve esnaf coğrafi işaretli ürün konusunda bilinçlendirilmelidir. 

*Karadeniz Bölgesi’ndeki coğrafi işaretli ürünler sosyal medya, halka ilişkiler ve basın yayın 

organları kullanılarak tanıtılıp pazarlanabilir. 

*Bölgedeki coğrafi işaretli gıda ürünlerini kapsayacak şekilde yöresel ve bölgesel düzeyde 

gastronomi festivalleri veya yarışmaları düzenlenebilir. 

*Turistlerin kısa mola verdiği tur rotalarda tamamen yerel ve coğrafi işaretli ürünlerin oluşan 

gastronomi müzeleri oluşturulabilir.  

*Bölgede bulunan dört ve beş yıldızlı otellerin menülerinde coğrafi işaretli yöresel ürünlere 

yer verilebilir. Yöresel kıyafetler giyen mutfak şefleri veya uzman görevliler konukların 

masalarında kısa ziyaretler gerçekleştirerek bu ürünlerin içerikleri konusunda bilgilendirme 

yapılabilir.  

*Seyahat acenteleri ile iş birliği yapılarak yerli ve yabancı turistler, menülerinde coğrafi 

işaretli yöresel yemeklerin sunulduğu restoranlara yönlendirilebilir.  

*Turist rehberleri coğrafi işaretli ürünler konusunda bilinçlendirilmeli, onların bölgeye gelen 

turistlere coğrafi işaretli yöresel ürünleri tatmaları ve satın almaları konusunda tavsiyelerde 

bulunmaları teşvik edilebilir. 

*Turistlerin seyahatlerinde o bölgeyi tanıtan ya da anımsatacak, yöreye özgü ürünleri satın 

almayı istedikleri bilindiğinden, bu ürünlerin görselleri magnetlere eklenebilir. 

*Gelecek çalışmalarda ise, bölgedeki farklı kategorilerde yer alan coğrafi işaretli ürünler ya 

da Türkiye’nin farklı bölge ve illerindeki coğrafi işaretli değişik ürün grupları da 

araştırılabilir.  
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Özet 

Covid-19 pandemisi sırasında birçok ülke turizm faaliyetlerini sınırlandırmak zorunda 

kalmıştır. Turizm sektörü ve dört en önde gelen segmenti bu süreçte büyük zarar görmüştür. 

Bu sınırlandırmaların başında ulaşım ve konaklama gelirken misafir kapasitesi belli kurallara 

göre azaltılmış, yiyecek ve içecek işletmelerine uyulması gereken önemli hijyen kuralları 

getirilmiş ve eğlence sektörü neredeyse durma noktasına gelmiştir. Tüm bu sebepler turizm 

sektöründe taleplerin azalmasına neden olmuştur. Covid-19 sürecinde hayatımıza giren bazı 

kuralları bugün bile uygularken, olası bir pandemi durumunda pek çok farklı sektörden 

işletmeler eylem planları hazır olarak beklemektedir. Yaşanan olumsuz şüreç işletmelerin 

hijyen ve temas konularında kendilerini hazır hale getirmelerini sağlamıştır. Turizm sektörü 

dışında, eğitim sektöründe hizmet veren kurumların da pandemi süreci ve sonrasında 

uygulamaya soktukları eğitim teknikleri bulunmaktadır. Akademisyenler her zaman geleceğin 

turizm profesyonellerini yetiştirmeyi hedeflemeli, eğitim amaçlı projeler geliştirmeli ve 'yeni 

normal' kapsamında dünya çapında turizme bağımlı destinasyonlarda oluşturulması gereken 

sürdürülebilir bir turizm modelini hayata geçirmek için çalışmalıdır. Bu yüzdendir ki eğitim 

kurumları eğitim veren eğitimcilere, hem çevrim-içi hem yüz-yüze eğitim hemde hibrit 

(hybrid) eğitim modelleri üzerinde gelişim göstermeleri için altyapısal olarak doğru 

uygulamalara sahip olmalıdır. Bu uygulamaların başında gelen ÖYS - Öğrenme Yönetim 

Sistemi (LMS – Learning Management System) üzerinde öğrenciler, derslerini online olarak 

takip etme, sınav veya projelerini online olarak sunabilme ve ders materyallerine bu 

uygulamadan ulaşabilme gibi özelliklere rahatça erişebilmektedir. Öte yandan turizm 

sektöründe de Covid-19 pandemi süreci ve sonrası birçok farklı uygulama ortaya çıkmış veya 

güncellenmiştir bunlar araştırmanın literatür bölümünde paylaşılmıştır. Araştırma yöntemi 

olarak nitel yöntem kullanılacak olup ve turizm eğitimi alanında bulunan akademisyenlerle 

çevrimiçi ve yüz yüze görüşmeler yapılması hedeflenmektedir. Akademisyenler seçilirken, 

turizmin geleceği uygulama, teknolojiye uyum ve dijitalleşme olduğu için sektör tecrübesine 

sahip olmaları ve uygulamalı dersler vermeleri göz önünde bulundurulacaktır. Araştırmada 

ikinci araştırma yöntemi, konuyla ilgili bilimsel makalelerin internet ortamında ve çeşitli 

araştırmacılar tarafından literatür taraması yöntemi kullanılarak incelenmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Yeni Normal, Hibrit Eğitim, Turizm. 

 

Tourism Education of Covid-19 Process, Hybrid Education 

and its effects on the New Normal process 

 

Abstract 

During the Covid-19 pandemic, many countries have had to limit their tourism activities. The 

tourism sector and its four most prominent segments suffered greatly in this process. At the 

beginning of these restrictions, transportation and accommodation came, while the guest 
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capacity was reduced according to certain rules, important hygiene rules that must be 

followed for food and beverage businesses were introduced, and the entertainment industry 

came to a standstill. All these reasons have led to a decrease in demand in the tourism sector. 

While still applying some of the rules that came into our lives during the Covid-19 process, 

businesses from many different sectors have action plans ready in case of a possible 

pandemic. The negative process experienced enabled businesses to prepare themselves in 

terms of hygiene and contact. Apart from the tourism sector, institutions serving in the 

education sector also have training techniques that they put into practice during and after the 

pandemic process. Academicians should always aim to train the tourism professionals of the 

future, develop educational projects and work to implement a sustainable tourism model that 

should be created in tourism-dependent destinations around the world within the scope of the 

'new normal'. For this reason, educational institutions should have the right infrastructure for 

educators to develop on both online and face-to-face education and hybrid education models. 

On the LMS - Learning Management System, which is one of these applications, students can 

easily access features such as following their courses online, presenting their exams or 

projects online, and accessing course materials from this application. On the other hand, in the 

tourism sector, many different applications have emerged or been updated during and after the 

Covid-19 pandemic, and these have been shared in the literature section of the research. 

Qualitative method will be used as the research method and it is aimed to conduct online and 

face-to-face interviews with academicians in the field of tourism education. While selecting 

the academicians, it will be taken into consideration that they have industry experience and 

give practical lessons, as the future of tourism is application, technology adaptation and 

digitalization. The second research method in the research is the examination of scientific 

articles on the subject on the internet and by various researchers using the literature review 

method. 

Keywords: Covid-19, New Normal, Hybrit Education, Tourism. 

 

Giriş 

Covid-19 pandemisi tüm dünyayı olumsuz yönde etkileyen bir pandemi olmasının yanında 

pandemi sırasında birçok ülke turizm faaliyetlerini sınırlandırmak zorunda kalmıştır. Turizm 

sektörü ve sektöre bağlı konaklama, ulaşım, eğlence ve yiyecek-içecek segmentleri çok büyük 

zarar görmüştür (Acar, 2020). Ulaşımlar sınırlandırılırken, ulaşım yapacak araç tipine göre ve 

misafir kapatisine göre (genellikle yüzde elli) yolcu sayısına izin verilmekteydi. Bunun 

dışında, konaklama işletmelerindeki misafir kapasitesi belli kurallara göre azaltılmış, bu 

işletmelerde yer alan birçok departmanda uygulanması gereken hijyen ve misafir - çalışan 

kontağını en aza indirgeyici önlemler alınmış ve süreç teknolojik uygulamalarla (ateş ölçer 

termometre kameraları, telefonlarda QR kodu ile ödeme opsiyonları, oda servisi vb.) 

desteklenmiştir. Yiyecek ve içecek işletmelerine giriş aşamasından itibaren (sanitasyon gibi) 

uyulması gereken önemli hijyen kuralları getirilmiş ve eğlence sektörü en yüksek temasa 

sahip sektör olduğu ve önlem alınması en zor turizm segmenti olduğu için neredeyse durma 

noktasına gelmiştir. Tüm bu sebepler turizm sektörünün Covid-19 döneminde diğer sektörlere 

nazaran tercih edilmesinde önemli bir düşüş göstermesine ve misafir taleplerinin azalmasına 

sebep olmuştur (Alaeddinoğlu ve Rol, 2020).  

Covid-19 sürecinde hayatımıza giren bazı kuralları bugün bile uygularken (örneğin: kalabalık 

ortamlarda maske takmak), olası bir pandemi durumunda pek çok farklı sektörden işletmeler 

eylem planları hazır olarak beklemektedir. Covid-19 pandemisi döneminde yaşanan olumsuz 

şüreç işletmelerin hijyen ve temas konularında kendilerini hazır hale getirmelerini sağlamış ve 

işletmeler tarafından personellerine bilgilendirici eğitimler vermek adına sürekli olarak eğitim 
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almalarına özen gösterilmiştir. Tüm bunları ‘yeni normal’ olarak adlandırabiliriz (Özçakmak 

ve Var, 2020). 

Literatür Taraması 

Hibrit Eğitim ve Turizm Eğitiminde Kullanımı 

Bu çalışma, eğitimde hibrit öğrenme yöntemini ve turizm eğitiminde nasıl uygulanabileceği 

konularını içermektedir. Turizm gibi uygulamalı eğitimin ön planda olduğu departmanlar için 

de hibrit eğitim çevrim-içi ve yüz-yüze eğitim uygulamalarını birleştirmektedir. Bazı 

öğrenciler geleneksel öğrenme yöntemini bırakmak konusunda isteksiz olsalar da, yeni 

nesiller gelişen teknoloji ve erken adaptasyon ile birlikte hibrit eğitime geçiş konusunda 

isteklidirler. Orta yolu bulmak, Covid-19 süreci ve sonrasında hazır halde bulunmak ve daha 

iyi eğitim verebilmek adına birçok turizm eğitimi veren kurum, yüz yüze öğrenmeyi çevrimiçi 

kaynaklarla birleştiren hibrit öğrenme yöntemini benimsemiştir.  

Bu harmanlanmış öğrenme yöntemi, hemen hemen tüm öğrencilerin ihtiyaçlarına göre 

düzenlenmiş olup hem bu ihtiyaçları karşılamakta hem de eğitimde geçerliliğini korumaktadır 

(Güden vd., 2021). Hibrit öğrenme, en iyi öğretim yöntemini sunmak için geleneksel sınıf 

deneyimlerini, deneysel ve gözlemsel öğrenme hedeflerini ve çevrim-içi eğitim yöntemleriyle 

birleştirmektedir. Kısacası, hibrit bilgi, öğrencilerin hem çevrimiçi hem de yüz yüze ders 

almalarını sağlamaktadır. Hibrit öğrenmede öğrenciler, kendilerine en uygun stili seçme 

şansına sahiptir. Çevrim-içi veya sınıf derslerini seçme seçeneğine sahiptirler. Bu yöntem 

harmanlanmış öğrenme yaklaşımına benzese de aynı değildir. Fark burada: Hibrit öğrenme 

araçları arasında video konferans, öğrenme yönetim sistemleri (ÖYS'ler), çevrimiçi 

alıştırmalar, çevrimiçi tartışma forumları, önceden kaydedilmiş video eğitimi ve diğerleri 

bulunur (Qiu et al., 2021).  

Pandemi, dünyayı daha önce öngöremeyeceğimiz şekillerde değiştirdi. Tamamen çevrimiçi 

hale gelen eğitim, bu birçok değişiklikten biri oldu. Geleneksel sınıf içi eğitime karşı 

zorlukları olsa da online sistemde birçok eksiklikler de vardı. Şimdi, okullar yeniden açılı, her 

iki modun olumlu yanlarını bir araya getirmenin ve öğrenciler için zenginleştirici bir öğrenme 

deneyimi sağlamanın bir yolu var. Bu düzene yeni normal diyebiliriz. Hibrit sınıflar, ise bu 

sisteme olanak sağlayan platformlardır. Bu platform hem fiziksel hem de çevrimiçi öğretim 

yöntemlerinin en iyilerini bir araya getirir ve öğrenciler için öğrenme sürecine daha fazla 

dahil oldukları aktif bir öğrenme deneyimi yaratır (Norgard, 2021). 

Eğitim Sektöründe ‘Yeni Normal’ ve Hibrit Eğitim 

Turizm sektörü gibi süreçten olumsuz etkilenen diğer sektörlerden biri olan eğitim sektöründe 

hizmet veren kurumlar da Covid-19 pandemi sürecinde ve sonrasında sektöre ve burada 

bulunan eğitim işletmelerinin uygulamalarına soktukları yeni eğitim teknikleri bulunmaktadır. 

Akademisyenlerin birinci hedefleri vizyoner, geleceğe umutla bakan, teknolojik açıdan 

kendilerini geliştiren ve her zaman geleceğe yönelik adımlar atan turizm profesyonellerini 

yetiştirmeyi hedeflemek olmalıdır (Güden vd., 2021). Bu bağlamda eğitime katkı verme 

amaçlı projeler geliştirmeli ve turizm ve eğitim sektöründe ortaya çıkan 'yeni normal' kavramı 

kapsamında dünya çapında turizme bağımlı destinasyonlarda oluşturulması gereken 

sürdürülebilir bir turizm modelini hayata geçirmek için çalışmalıdırlar. Sürdürülebilir 

olmaktan kasıt kısa süreli çözümler üretmek aksine geleceğe yapılacak olan yatırımlar ve 

kalıcı bir eğitim sistemi yaratacak adımlar olmalıdır (Nair, 2022).  

Aşağıda yer alan maddeler öğretmenlerin kendilerini yeni normal ve hibrit eğitiminde 

geliştirmesi gerekenleri içerir: 



 

288 

 

ITCC'22 

I. INTERNATIONAL TOURISM AND CULINARY CONFERENCE 

27-28 OCTOBER 2022 

AMASYA-TÜRKİYE 

 Öğrenciler ve Öğretmenler Arasındaki Olumlu İlişkileri geliştirir: Öğrencilerin 

eğitmenlerle anlamlı bir ilişki kurabilmeleri için pozitif enerji olması gerekir. Turizm ve 

Gastronomi gibi alanlar öğrencilerin özellikle uygulamalı eğitimde aktif oldukları yüksek 

enerjili alanlardır. Öğrenciler, yalnızca bir öğretim görevlisi ile yüz yüze öğrenmeye ilgi 

duymadıkları için çevrim-içi dersleri seçebilir. Fakat eğitim kalitesi geliştirilirse 

öğrencilerin bu tutumlarında da olumlu yönde bir değişiklik görülebilir. 

 

 Sık İletişim Öğrenci Katılımını Artıracak: Öğrencilerin ilgisini çekemiyorsa bir ders işe 

yaramaz. Öğretmenler öğrencilerini derste yanlarında götürmek için sık sık sorular sorarak 

onlarla iletişim kurmalı ve çevrim-içi kullanıcılar için hayal etmelerini sağlamalıdır. 

 

 Teknolojiyi Kullanımı: Eğitimde teknolojinin etkisi çok büyüktür. Sınıfta ve çevrimiçi 

derslerde katılımı artırmak için öğretmenler, öğrencilerin sevdiği yapay zeka (AI), sanal 

gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) gibi teknolojileri günümüzde eğitimlerine 

monte etmektedirler (Neelakandan, 2021). 

Öte yandan hibrit öğrenme yöntemlerinin öğrencilere Covid-19 dönemi sonrası faydaları 

aşağıdaki şekilde sıralaranabilir (Neelakandan, 2021): 

 Esneklik: Hibrit öğrenme, öğrencilerin zamanlarını verimli kullanmalarını sağlar. 

Örneğin, bir öğrencinin sınıf içi bir derse katılamadığı durumlar vardır. Ancak hibrit 

öğrenme yönteminin esnekliği ile her yerde ve her zaman çevrimiçi derslere katılabilirler. 

Bu tür bir öğrenme yöntemi ile öğrenciler kendi programlarına göre kendilerine en uygun 

dersi seçebilirler. Çevrimiçi öğrenme veya geleneksel sınıf öğreniminden farklı olarak, hibrit 

öğrenme, eğitimde bir denge kurar. Birçok açıdan avantajlar sunan eğitim yöntemi finansal 

açıdan uygunluk, özgürlük ve esneklik gibi öğrenciler için ilgi çekici ve çevrim-içi eğitimi 

daha sempatik hale getiren özelliklere sahiptir. 

 Finansal açıdan uygunluk: Kendilerini konferans yerine götüremeyen bazı öğrenciler 

eğitimi maliyetli bulabilir. Ancak hibrit öğrenme ile eğer verilere sahiplerse çevrimiçi 

kursa erişebilirler. Hibrit öğrenmenin amacı budur: finansal açıdan daha az uygun olan 

öğrencilere yardım etmek. 

Uluslararası öğrenciler, hibrit öğrenmeyi geleneksel bir sınıfa göre daha uygun maliyetli bir 

öğrenme yöntemi olarak görmektedir. Öğrenim ücretlerini, vize ücretlerini ve bilet ücretlerini 

ödemek birçok uluslararası öğrenci için çok para olabilir. Hibrit öğrenme, onlara uçuşlarını 

karşılayabilene kadar evden çalışma yeteneği verir. Ayrıca, sınırlı bütçe koşullarında hibrit 

öğrenmenin akışkanlığı birçok öğrenci için hayat kurtarıcıdır.  

 Özgürlük: Birçok öğrenci özgürlüğü ve mahremiyeti tercih eder ve hibrit öğrenme, 

öğrencilerin tam bağımsızlığa sahip olmalarını sağlar. Ders materyallerini kendi başlarına 

ve istedikleri zaman okuyabilir ve tekrar okuyabilirler. Ayrıca anlamazlarsa dersleri tekrar 

tekrar izleme özgürlüğüne de sahiptirler. 

 Esneklik – Öğrencilerin öğrenme hızı üzerinde bir miktar kontrole sahip olduğu çevrimiçi 

bir kursun esnekliğini sağlar. Esnekliği ortaya çıkaran diğer bir husus, okulların sahip 

oldukları LMS sistemleri üzerinde derslerin online olarak kayıt edilmesi ve öğrencilere 

tekrar izleme avantajı sunmasıdır. 

 İnsan Etkileşimi – Yüz yüze dersler, öğrencilerin etkileşim içinde olmalarını ve izole 

hissetmemelerini sağlar. 

 Bilgisayar Becerileri – Sanal derslere katılarak, ödevleri teslim ederek ve çevrimiçi 

sınavlara girerekb yeni bilgisayar becerilerini de doğal olarak öğrenip, geliştirirler. 
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 Ekipman – Tüm öğrencilerin iyi ekipmana ve internete erişimi olması gerekir. Bu durum 

dezavantaja da dönüşebilecekken öğrenciler her durumda kendilerini ekipman olarak hazır 

halde tutmalıdır. Bunun eksikliği öğrencinin ilerlemesini engelleyebilir. 

 Öğretim Stratejisi – Fiziksel sınıfların aksine, odayı okuyamazlar ve öğretim stillerini 

buna göre ayarlayamazlar. Öğretmenler, çevrimiçi dersleri ilgi çekici şekillerde sunmak 

zorundadır, aksi takdirde öğrenciler kulaklarını tıkayabilir. Bu durum öğretmenlerin 

kendilerini geliştirmeleri ve güncellemeleri açısından önem arz etmekte ve avantaja 

çevrildiği durumda öğretmenlere büyük katkısı olacaktır. 

Bunların yanında, bazı içe dönük kişiler, geleneksel sınıf ortamlarında çekindikleri bir şey 

olarak, çevrimiçi forumlar veya sınıflardan gelen doğrudan mesajlar aracılığıyla onları 

rahatsız eden sorular sorabilir. 

 Yeterlilik: Hibrit öğrenme, hem öğretim görevlileri hem de öğrenciler için oldukça verimli 

bir ortam yaratır. Bu öğrenme yöntemi ile öğrenciler, hibrit öğrenmenin esnekliği 

sayesinde gereksiz yere zaman ve enerji harcamak zorunda kalmazlar. Ayrıca öğretim 

elemanları müfredatlarını planlayabilir ve kaynaklarını verimli bir şekilde kullanabilirler. 

 Zaman yönetimi: Hibrit öğrenme, öğrencileri tembelleştiren bir öğrenme yöntemi değildir 

ve bunun ötesine bakmalısınız. Hibrit öğrenme, öğrencileri zamanı yönetmeye ve oyunun 

zirvesinde kalmaya motive eder. Öğrenciler, fiziksel dersler için çevrimiçi etkinlikleri 

zamanında tamamlamaları gerektiğinden zaman yönetimi sanatını öğrenirler. Düzenli 

zaman çizelgeleri ve buluşmalar, kursun yolunda gitmesini sağlar. 

Tüm bu avantajlarına rağmen turizm eğitimi yüz-yüze gerçekleştiğinde daha çok verim alınan 

bir eğitim alanıdır. Günümüzde online sertifika kursları (barmenlik, barista, servis, kat 

hizmetleri, ön büro vb. eğitimler) dışında birçok üniversite ve yüksek lisans eğitimleri çevrim-

içi platformlara taşınmıştır (Üzümcü ve Alyakut, 2017). 

Hibrit bir sınıf, çevrimiçi öğrenmeyi geleneksel fiziksel sınıflarla bütünleştirir. Her iki 

yöntemin avantajlarını bir araya getirir ve öğrencilerin öğretim süreci ile aktif olarak 

etkileşime girmelerini sağlar. Hibrit modeli uygulamanın birden fazla yolu olabilir. Ama bu 

yöntemleri incelemeden önce, bu eğitim yöntemi hakkında ve içeriğindeki kullanım 

yöntemleri ile ilgili neler yapabileceğini bilmek önemlidir. Hibrit öğrenme öğrencilere aktif 

öğrenme avantajını sağlarken, öğrenciler sadece bilgi tüketmek yerine öğrenme sürecine dahil 

olurlar. Sanal sınıflar, sınıf oyunları, vaka çalışmaları ve grup projeleri aracılığıyla katılırlar. 

Öğretmenlerin kullandığı farklı yöntemler arasında aşağıda kullanılan yöntemler yer 

almaktadır: 

 Giriş / Çıkış Günleri: Bu, yaygın olarak kullanılan hibrit sistemlerden biridir. Çevrimiçi ve 

yüz yüze öğrenme arasında haftalık veya bir gün içinde bir rotasyon vardır. Örneğin, 

öğrenciler günün ilk yarısını çevrimiçi, ikinci yarısını çevrimdışı alabilir veya bir haftada 

iki veya üç çevrimdışı ders olabilir, diğer günler çevrimiçi olabilir. 

 Yüz Yüze Sürücü: Bu modelde, öğretmen fiziksel dersler sırasında sınavlar gibi ilgi çekici 

etkinliklere olanak tanır ve öğrencilerden ödevlerini ve grup etkinliklerini çevrimiçi olarak 

tamamlamaları istenir. Yüz yüze sürücü modeli fiziksel derslere ek uygulamalı eğitimlere 

de olanak sağlamaktadır. Turizm gibi bölümler için kullanışlı bir modeldir. 

 Çevrimiçi Sürücü: Bu aynı zamanda yaygın olarak benimsenen bir yöntemdir. Dersler ve 

bazı ödevler platformlarda çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır. Kurslardan bazıları 

forumlarda çevrimiçi tartışmalara da izin verir. Daha önce belirtilen LMS buna olanak 

sağlamaktadır. 
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Öğrencilere LMS üzerinden ders içeriğini sindirmeleri, keşfetmeleri ve işlemeleri için zaman 

verilir. Daha sonra öğrendiklerini tartışabilir, fiziksel sınıflar sırasında çevrimdışı olarak 

şüphelerini çözebilirler. 

 Laboratuvar Rotasyon: Kurs için düzenli bir çevrimiçi öğrenme ve fiziksel laboratuvar 

deneyimi programı belirlenir. Öğrenciler çevrimiçi olarak öğrenir ve laboratuvarlarda 

uygulamalı olarak pratik yapar. 

 Esnek: Bu sistemde öğrenme süresi (dönem veya çeyrek) çevrimiçi ve yüz yüze bölümlere 

ayrılmıştır. Öğrencinin gerekli desteği sağlamak için çevrimiçi ve fiziksel check-in'ler 

(yapılan yeni giriş işlemleri) de vardır. 

Çevrimiçi öğretim, özellikle çok az deneyimi olan veya hiç deneyimi olmayan biri için 

korkunç bir kavram olabilir. Bununla birlikte, son yıllarda, çevrimiçi eğitimin daha az zaman 

alıcı olduğu ve öğrencilerin daha özerk olmalarına ve önemli organizasyon ve zaman 

yönetimi becerileri kazanmalarına yardımcı olmasının yanı sıra, bu konudaki faydaların 

dezavantajlardan ağır bastığını göstermiştir. Bu çаlışma, öğretmenlerin yüz yüze öğretimi 

desteklemek için çevrimiçi eğitim aracılığıyla öğretme ve öğrenmede “yeni normal” sürecin 

avantaj ve dezavantajlarına değinerek örnekleme yaparak ve literatürle zenginleştirilerek 

hazırlanmıştır. Her gün birçok öğretmen ve öğrenci, harmanlanmış ve uzaktan öğretim ve 

öğrenim ile tanıştırarak kendilerini geliştirmektedir. Eğitim dünyası her geçen gün, farklı 

amaçlar için çeşitli BİT araçlarını keşfederek, bunları kullanma konusunda güven kazananan 

ve sınıflarında kullanmak için en uygun olanları nasıl seçeceklerini öğrenen öğrencilerle 

doludur. Hibrit eğitim ayrıca, etkili buz kırıcılar, grup etkinlikleri ve derinlemesine düşünme 

oturumları ile katılımcıları aktif bir şekilde öğrencileri meşgul ederken, öğrencilerin kendi 

hızlarında öğrenmelerine, okulda daha fazla eğlenmelerine ve özerk öğrenme becerileri 

geliştirmelerine nasıl yardımcı olacaklarına odaklanma konusunda öğretmenleri 

destekleyecektir (Kalutanga, 2021). 

Fiziksel sınıf etkinlikleri, çocukların ruh sağlığını desteklemek için son derece önemli kabul 

edilmektedir. Öğrencilerin okullarda fiziksel varlığının bozulması nedeniyle sosyal 

etkileşimlerinin ortadan kalkması, öğrencileri uzaktan öğrenme yöntemlerine geçmeye 

zorlamıştır. Bununla birlikte, uzaktan eğitimin fiziksel bir sınıf katılımıyla aynı sonucu 

vermediği eğitimcilerin ortak inancıdır (Kalutanga, 2021).  

Birçok ülke okulların uzun süre kapalı kalması nedeniyle, sosyal açıdan dezavantajlı çocuklar 

ve uzak bölgelerdeki çocuklar ideal desteği kaybettiler ve dramatik bir şekilde geride kaldılar. 

Bu olgu, gelecekte toplum için zararlı olabilecek ülkedeki sosyal eşitsizliği artırabilir. 

Araştırmacılar, okullarda öğrencilere daha etkili bir şekilde ulaşmanın, çevrimiçi platformlara 

göre çok daha yüksek kapsama ve erişime sahip televizyon aracılığıyla yapılabileceğini 

söyledi. Dezavantajı, televizyonun çevrimiçi platformlarda soru-cevap yoluyla tartışma 

olasılığının elde edilebildiği, ancak sunumun yenilikçi bir şekilde televizyon platformuna 

uyacak şekilde "şekillendirilebildiği" tek yönlü iletişim sunmasıdır. Ayrıca, evde izlemenin 

mümkün olmadığı durumlarda, bir bölgedeki topluluk merkezleri veya tapınaklar gibi ortak 

yerlerde televizyon öğretim oturumları yayınlanabilir. Fikri, fiziksel sınıflar, çevrimiçi 

öğrenme ve televizyon programlarının bilgisayar ortamında sunulacak bir kombinasyonunun 

ülkeler için geçerli bir çözüm olacağı yönünde. Çocuk ve ergen psikiyatrisinin önde gelen tıp 

uzmanlarına göre, yalnızca çevrimiçi eğitim modeliyle eksiksiz bir eğitim vermek pratik ve 

mümkün değildir. Çocukların başkalarıyla fiziksel etkileşimlerini kaybetmeleri ve eğitim 

faaliyetlerinin çoğu pratik yönünden mahrum kalmaları durumunda, kişisel gelişimlerinin 

daha sonra ciddi şekilde etkilenebileceğine kuvvetle inanıyorlar (Kalutanga, 2021).  

Spesifik olarak, zorunlu sosyal mesafe normu, tüm öğrencileri bir araya getirmek için yeterli 

görünmeyen mevcut alan sınırlamaları nedeniyle okulların ve yüksek öğretim kurumlarının 
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yeniden açılmasında en önemli rolü oynamaktadır. Bu nedenle, okulların kapanmasıyla 

birlikte devreye giren çevrimiçi öğrenme modelinin belki de Covid-19 yok olana kadar 

sürdürülmesi gerekiyor ki bu henüz çok uzak görünen bir ültimatom. Ayrıca öğrencilerin 

spor, müzik, resim ve genellikle ilköğretim düzeyinde tanımlanan diğer benzer yetenekler gibi 

alanlardaki diğer becerilerini tanıma fırsatı da reddedilecektir. Diğer bir ciddi gri alan, 

cihazların öğrenciler, özellikle de ergenler tarafından haksız çevrimiçi platformlar 

kullanılarak kötüye kullanılması olasılığıdır. Ebeveynler, çocukların çevrimiçi aktivitelerini 

sürekli ve sürekli olarak izlemedikçe, şüpheli unsurlara düşme şansı vardır. Toplu olarak, tıp 

kardeşliğinin yaygın görüşü, okulların tıbbi rehberlik ve gözetim altında mümkün olduğunca 

erken yeniden açılması gerektiğidir (Prof. Attalage, 2021).  

Çevrimiçi, fiziksel mevcudiyet, televizyon ve diğer uygun süreçleri içeren çok yönlü bir 

eğitim modeli muhtemelen istenen sonuçları üretecektir. Çevrimiçi, hibrit veya çok yönlü 

öğrenme modelleri, görünüşe göre artık geçici bir engel değil.  

Dünyadaki birçok konu uzmanına göre 'yeni normal' belirsiz bir süre daha devam edecek gibi 

görünüyor. Bu nedenle, ülkedeki okullar kısa bir süre sonra sınıflara geri dönmeye 

hazırlanırken, çevrimiçi öğrenmenin unsurları belirsiz bir süre gelecekte kalacaktır. Mevcut 

aşı sunumuyla, fiziksel sınıf etkinlikleri kesin ve yakındır. Ancak sosyal mesafe kriteri 

nedeniyle her okul, öğrencilerin bire bir etkileşimleri gelişecek olsa da aşırı kalabalık 

sorunuyla yüzleşmek zorunda kalacak. Bu nedenle, eğitim politikalarını belirleyenler, temel 

bir değişiklik olarak hibrit öğrenme modellerini benimsemek zorunda kalacaklar. Yeni normal 

eğitim döneminde öğrenciler, harmanlanmış öğrenme yaklaşımından ve sınıflarında eğitim 

teknolojilerinden daha rahat yararlanacaklardır. Ayrıca birçok dijital aracı tanıyacaklar ve 

öğrencilerinin profillerine daha uygun olanları kolayca seçecekler. 

Metodoloji 

Günümüzde hem turizm sektöründe yer alan kurumlar kanal yönetimi gibi, bulut sistemi, QR 

kod okuyucu vb. uygulamalara hem de eğitim kurumları eğitim veren eğitimcilere, hem 

çevrim-içi hem yüz-yüze eğitim hemde hibrit (hybrid) eğitim modelleri üzerinde gelişim 

göstermeleri için altyapısal olarak doğru uygulamalara sahip olmalıdır. Bu uygulamaların 

başında gelen ÖYS - Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS – Learning Management System) 

üzerinde öğrenciler, derslerini online olarak takip etme, sınav veya projelerini online olarak 

sunabilme ve ders materyallerine bu uygulamadan ulaşabilme gibi özelliklere rahatça 

erişebilmektedir. Öte yandan turizm sektöründe de Covid-19 pandemi süreci ve sonrası birçok 

farklı uygulama ortaya çıkmış veya güncellenmiştir (Bahat ve Işık, 2021). Gelecekte 

geliştirilecek olan bu çalışmada araştırma yöntemi olarak nitel yöntem kullanılacak olup ve 

turizm eğitimi alanında bulunan akademisyenlerle çevrimiçi ve yüz yüze görüşmeler 

yapılması hedeflenmektedir. Akademisyenler seçilirken, turizmin geleceği uygulama, 

teknolojiye uyum ve dijitalleşme olduğu için sektör tecrübesine sahip olmaları ve uygulamalı 

dersler vermeleri göz önünde bulundurulacaktır. Araştırmada ikinci araştırma yöntemi olarak 

kullanılacak method ise, konuyla ilgili bilimsel makalelerin internet ortamında ve çeşitli 

araştırmacılar tarafından literatür taraması yöntemi kullanılarak incelenmesi olacaktır. Bu tip 

çalışmalar gelecekte turizm eğitimini geliştirme konusunda literatüre katkı sağlayacaktır. 

Sonuç ve Öneriler 

Öğretmenler yeni normal’de, öğrencilerin kendi başlarına öğrenme yeteneğine sahip 

olduklarına inanmalı ve onları bağımsız olmaları için cesaretlendirmelidirler. Diğer tüm 

yöntemler gibi bu "harmanlanmış" öğretim yönteminin temeli, öğretmenlerin öğrencilerle 

olan ilişkileridir.  
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Başlangıçta çocuklarla tek tek bağlantı kurmak için zaman ayırmalı, birbirlerini tanımak, 

onlar için kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturmak ve sürece dahil olmalarına yardımcı 

olmalarına yardımcı olmak elzemdir. Öğretmenler çevrimiçi ve sınıf içi etkinliklerdeki 

ilerlemelerini izlemek için verileri kullanmalıdırlar. Öğretmenler bu verileri analiz ederek ve 

bu içgörüleri öğretim stratejilerini geliştirmek için kullanmalıdır. Covid-19 gibi pandemilerde 

yaşanan ani değişiklikler hem genç öğrenciler hem de öğretmenler için bunaltıcı olabilir. 

Bunun sebebi yaşanan adaptasyon sürecinin zorluğudur. Öğretmenler yeni normal sürece 

küçük adımlarla başlamalı ve ilk denemede her şeyi doğru yapmak yerine büyümeye 

odaklanmalıdırlar. 
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Özet 

Çağdaş arkeolojinin geçmişten günümüze insan yaşamı üzerinde kültürel yapılaşma ve sosyo 

ekonomik durumuna dair gıda sektörü açısından toplumlar üzerindeki rolleri dikkat çekicidir. 

Bu bağlamda medeniyetlerin çekirdek yapısını sergileyen yiyecek ve gıdaya bağlı ürünlerin; 

kültür, kimlik, sağlık gibi unsurlarda önemli rolleri vardır. Birçok uygarlığı ağırlayan Anadolu 

pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığı tarihi anlamda da bilinmektedir.  Eski çağlardan beri 

yetişen ve üretimi yapılan ürünler günümüzde gastronomi müzeleri ile Türkiye mutfak 

tarihine ışık tutmaktadır. Bu araştırmada Türkiye’de var olan gastronomi müzeleri 2015-2022 

yılında yapılan akademik çalışmalar nitel araştırma yöntemlerinden biri olan sistematik 

derleme yöntemiyle desenlenmiştir.  Çalışmanın amacı gastronomi müzelerinin bütünsel bir 

rotasyon haritasını oluşturmak ve mutfak unsuru ile ilgili var olan durumu kaynaklar aracılığı 

ile değerlendirip gastronomi alanına yönelik eksiklik ve geliştirilebilecek hedefler ortaya 

koymaktır. Nitekim bu araştırmada sonucunda seramik müzelerinin gastronomi müzeleri 

haritasına eklenmesi ile ilgili tematik yapısındaki eksiklikler ortaya konmuştur. Araştırma 

bulgularının incelenmesi sonucunda içinde tabak ve saklama kapları olarak mutfak araç ve 

gereçlerinin Anadolu coğrafyasındaki durumu, tarihsel gelişimi yerli ve yabancılara 

gastronomi meraklılarına daha etin katkı sağlayacağı önerilmiştir. Bu bağlamda tarihte 

seramiğin tabaklarda ve mekan tasarımlarındaki önemi gastronomi sofralarındaki ambiyansa 

vurgu yapılmaktadır. Bu durum Türkiye’nin sofraların görselliğini, gıda temasını öne çıkartan 

porselen ve çömlek müzelerinin bölge ve ülke gastronomi alanında sergilenmesi halinde var 

olan gastronomi değerlerinin daha güçlü ve çeşitli sergilenebileceği göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Gastronomi, Destinasyon, Sürdürülebilirlik, Seramik. 

 

Investigation of Gastronomy Museums in Turkey 
Abstract 

The impact of modern archeology on cultures' food systems, cultural landscapes, and 

socioeconomic conditions on human existence from antiquity to the present is remarkable. 

Food and food-related goods play a significant influence in determining aspects like culture, 

identity, and health in this context. They also demonstrate the basic framework of 

civilizations. Anatolian civilizations, which hosted numerous civilizations, are also known to 

have done so historically. Turkey's gastronomic history is illuminated by the goods that have 

been grown and manufactured since ancient times through modern gastronomy museums. In 

this research, the academic studies conducted in the gastronomy museums in Turkey in 2015-

2022 were designed with the systematic review analysis method, which is one of the 

qualitative research methods. The study's objectives are to establish a comprehensive rotation 

map of gastronomy museums, assess the state of the food element using available resources, 

identify gaps, and identify development goals for the gastronomy sector. This study exposed 

the flaws in the thematic organization of adding pottery museums to the list of gastronomic 

museums. As a result of the examination of the research findings, it has been suggested that 

the situation and historical development of kitchen tools and utensils in Anatolian geography, 

as dishes and storage containers, will contribute to local and foreign gastronomy enthusiasts. 

In this context, the importance of ceramics in plates and space designs in history is 
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emphasized on the ambiance of gastronomy tables. This situation demonstrates how the 

current gastronomic values can be displayed more forcefully and in a variety of ways if 

porcelain and pottery museums that emphasize the visuality of the tables and the food theme 

of Turkey are displayed there. 

Keywords: Gastronomy, Destination, Sustainability, Ceramics. 

 

Giriş 

İnsanoğlunun en temel ihtiyacı beslenme ateşin bulunmasıyla toplumların varlığını devam 

ettirebilmesi için; coğrafi, dinsel ve ekonomik nedenlerle özgün mutfak yapılarının 

oluşmuştur. Türk yemek kültürü kendine has yemekleriyle, Orta Asya’dan başlayan 

Anadolu’da Bizans, Selçuklu, Osmanlı kültürel mirası etkisiyle bu günkü şeklini almıştır (Ak, 

2007). Eski çağlarda insanların ateşi buluşu ve yönetmeyi öğrenmesi açık alanda havalı 

pişirme yöntemini sonrasında beslenme amaçlı mutfak araç gereçlerini geliştirmişlerdir 

(Ayduslu, 2015). Bu bağlamda Türklerin Anadolu’ya yerleşmesinden sonra mutfak kullanım 

malzemesi seramik ve porseleni İznik, Kütahya ve Çanakkale seramik kapları ile kültürel 

markalardır. Endüstri devriminden sonra değişen ve gelişen teknoloji ile beraber insanların 

boş zamanlarda rekreasyonlarından biri de yeme içme ve yeni lezzetleri, gıda trendlerini 

deneyimleme arzusu oluşmuştur (Karakan, 2021). Bu durum Türkiye’deki yerel ve bölgesel 

mutfakların önemini ortaya çıkarmıştır. Alternatif turizm çeşitlerinden biri olan Gastronomi 

turizminde Türkiye’de geçmişten günümüze var olan tüm unsurların birlikte sunulması ülke 

ekonomisine katkıyı artırmaktadır. Gıdanın tarladan sofraya gelene kadar tüm unsurları; 

festival, şölen, kongre, ülke tanıtımındaki tüm etkinliklerde sergilenmesi; bölge coğrafyasının 

markalaşmasında katkıyı artırmaktadır (İlban vd., 2018). Bu bağlamda dünyada gastronomi 

müzeleri ile Türkiye’deki gastronomi müzeleri incelenmiştir. Dünyada teması çömlek ve 

seramik 57 müze, Türkiye’de 2 aktif seramik temalı müze gastronomi alanında tanıtım ve 

pazarlamaya dahil edilmesi; gastronomi alanının diğer disiplinlerle ilişkisi somut olarak 

araştırma kapsamında görülmektedir. Dolayısıyla konusu insan olan turizm, gastronomi, 

beslenme, sağlık, botanik, arkeoloji, tarih, kültür, coğrafya ve seramiğin sergilendiği 

temalarda gastronomi unsurları müzeler kapsamında araştırılmıştır. Gastronomi müzelerinin 

gıda temalı ürün mekanları aktarılmasına rağmen mutfaklarda ihtiyaçla başlayan seramik 

müzelerinin endüstri öncesi ve sonrası tarihi seramik müzelerinin gastronomi müzeleri 

çerçevesinde mutfak unsuru olarak Türk akademik çalışmalarında aktarılmaması literatürdeki 

bu eksiğin kapatma ihtiyacını doğurmuştur.  

 

Kavramsal Çerçeve 

 

Gastronomi ve Gastronomik Değerler 

 Literatürdeki gastronomi kavramı incelendiğinde, birbirinden farklı pek çok tanımla 

karşılaşılmaktadır. Kelime anlamı, mide ve yasa sözcüklerinden oluşan gastronomi kavramı; 

ülke veya bölge mutfaklarının birbirinden ayıran, bölgenin yiyeceklerini, yeme içme 

alışkanlıklarını ve yiyecek hazırlama tekniklerini disiplinler arası inceler. Mankan 2017 

gastronomiyi yiyecekteki lezzetten alınan tadın en üst safhalara çıkartılan tarihi, kültür ve 

yemeği bir bütün halinde sunmayı hedefleyen bir bilim dalı olarak tanımlamaktadır (Mankan, 

2017). Bir diğer tanımda ise konusu, yiyecek içeceğe ait tüm unsurların gastronomiyi 

tanımladığı ifade edilmektedir (Aksoy ve Sezgi, 2015). Bu bağlamda gastronomi değerlerinde 

kültür, sosyal, tarih, coğrafi, psikolojik gibi çeşitli faktörler gastronomi değerlerini 

içermektedir. 

 

Gastronomi Turizmi 
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Gastronomi turizmi genellikle dört başlıkta incelenmektedir ve bunlar fiziki, kültürel, sosyal 

ve prestij olarak ele alınmaktadır (Can ve Ağacakaya, 2019). Gelişen ve değişen dünya ile 

beraber turizmde önemli bir unsur olan kitle turizmi anlayışı yerini alternatif turizm 

çeşitliliğine bırakmıştır (Çalışkan, 2013). Ülke ekonomisine katkısından dolayı gastronomi ve 

turizmin ilgi görmesi her iki alanın birlikte hareket etmesini sağlamıştır (Özdemir ve Altıner, 

2019). Gastronomi turizmi; gezginlerin belli bir alana yeme içme amacıyla yaptıkları tüm 

faaliyetleri kapsamaktadır (Aslan vd., 2014). Bu gibi aktivitelere katılan insanlar genellikle 

tecrübeli, kültür seviyesi yüksek ve zaman konusunda esnek olabilen bireylerdir (Gülen vd., 

2017). Bu durumun oluşumunda gastronomi turizminin yiyecek ve içeceklerin üretim 

aşamaları, yerel ürünlerin tanımlanması ve bölgeye ait ürünlerin, öykülerin merak edilmesi 

turist için motivasyon unsurlarıdır. Can, 2019 gastronomi turizm faaliyetlerinin bölgeye ait 

yiyecek içecek ürünlerini tanıtan pazarlar, yiyeceklerin üretildiği yerlere geziler, gıda fuarları, 

gıdaya ilişkin konferans ve yerel festivaller olarak sıralamaktadır (Can ve Ağacakaya, 2019). 

Mutfak kültürü, mutfağın yapısı, gıdanın üretiminden sunum aşamasına kadar tüm süreci 

kapsamaktadır (Şengül ve Türkay, 2016). Bu bağlamda gastronominin yalnızca yiyecek ve 

içecek ile ilgili olmadığı; mutfağın tüm bileşenlerinin gastronomi için kullanılması gerekliliği 

gastronomi turizminde önemlidir. Bu durum misafirin kullandığı tabak, çatal bıçağa kadar 

uzun bir süreci kendi içinde barındırır. Gastronomi biliminde gıdanın tarladan sofraya kadar 

gelen tüm süreci turizmde destinasyon çekicilik unsuru olması açısından önemlidir.  

 

Sürdürülebilir Turizm Çerçevesinde Gastronomi 

Sürdürülebilirlik, doğal tabiatı ve doğal kaynakları bir sonraki nesillerin kullanma hakkını 

saklı tüketme ilkesi olarak tanımlanmaktadır (Akdere, 2021). Yeşile ve temizliğe önem veren 

bir dünya içerisinde yaşamak sürdürülebilirlik için önemli unsurlardandır. Bu bağlamda 

işletmelerin var olan toplum düzenine ve doğaya karşı sorumlulukları üretim ve hizmet veren 

sektörlerin toplum düzenine, geleceğe yönelik plan ve beklentilerinin; bulundukları tabiata 

duyarlı olmak şartıyla gözden geçirmeleri sürdürülebilirlik kapsamındadır. Gastronomi 

alanında sürdürülebilirlik kavramı küreselleşme süreci ile yerelliğin tükenmeye ve 

unutulmaya başlanması, konunun hassasiyetini ortaya çıkarmaktadır. Küreselleşme soyut 

kültürel mirası somut olarak yansıtan mutfak ürünlerinin tarihi serüveni ve kültürel değerin 

yerel bölge insanları ve gezginler için gastronomi müzeleri ile dikkat çekmektedir (Özkaya 

vd., 2013). Bu bağlamda destinasyonların yöresel tarımsal faaliyetleri ve yerel gastronomi 

mirasının desteklenmesi, gastronomi turizmi açısından önemlidir. Sürdürülebilir turizm 

hareketliliği, yerel mutfak mirasını koruma, tanıtma, ekonomik değer katma aracı olarak 

coğrafi işaretleme çerçevesinde hareket etmektedir (Mankan, 2017). Gastronomi müzeleri, 

kültürel mirasların disiplinler arası yapılan bileşiminde tarımdan gıdaya, sanayiden, tarihe, 

coğrafyaya pek çok disiplini bir arada oluşturan mekanlardır. 

 

Seramik Tarihi 

Seramik en kısa tanımı ile ‘yüksek sıcaklıkta pişirilen toprak’ olarak tanımlanmaktadır. Eski 

uygarlıklardan beri insanın iki temel kullanım amacı olan saklama ve pişirme ihtiyacını çanak, 

çömlek karşılamıştır (Rye, 1976). Beslenme için pişirme, su depolama ve tahıl saklama gibi 

temel ihtiyaçları sağlayan ilk çanak çömleğin MÖ 6000 yılında Anadolu’da (Çatalhöyük); 

sırlı seramiğin ise MÖ 4000 yılında Mısır’da yapıldığı arkeolojik bulgularda tespit edilmiştir 

(Karaylar, 2022). Porselen içerisinde kil çeşidi olan kaolin ve petunsenin birleştirilip hamur 

haline getirildiği yüksek ısıda pişirilerek üretilmiştir. Çin’de MS 618-907’de üretilmeye 

başlayan porselen; önce İslam coğrafyasına 8.yy’da daha sonra Avrupa’da haçlı seferlerinden 

sonra porseleni kullanmaya başlamıştır.  Porselen üretildiği Çin İmparatorluğu, ihracatı 

yapılan İslam coğrafyası ve Avrupa’da görsel ve şıklığı yansıtmasından dolayı önce saraylar 

daha sonra halk sofraları yaygın kullanmıştır (Yılmaz, 2019). Osmanlı devletinde padişah ve 
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ailesinin sosyal statüsünün yüksekliğini sergileyen porselen aynı zamanda sarayındaki inanışa 

göre Çin’de üretilen ‘seladonlu’ porselen kapların zehirli gıdalarda panzehir veya zehirli 

gıdaların renginin değiştirdiği inanışı padişahların yalnızca bu kaplarda yemek tüketmelerini 

gerektirmekteydi (Gül ve Özkan,2021). Günümüzde ise ev tipi ve otel tipi porselen olmak 

üzere kalitesi değişen porselen iki gruba ayrılmaktadır. Türk kültür yapısında özel misafirlerin 

şık porselenlerle ağırlandığı zarafetin, yemeğin ve sofraların tamamlayıcısı unsuru olmuştur. 

Evlenme çağında olan Türk kızlarında çeyiz kültürünün önemli bir parçasıdır (Köylü, 2018). 

 

Dünyada Gastronomi Müzeleri 

Destinasyon, en kısa tanımıyla gidilecek ya da varılacak bölge veya varış yeri olarak 

tanımlanmaktadır. Destinasyonların turistik markalaşması ise o bölgenin; tarihi, coğrafi, 

kültürel ve ekonomik unsurlarının kullanılması, bölgenin kimlik kazanımını öne 

çıkarmaktadır (Unur ve Cetin, 2017). Gastronomi müzeleri, ürünlerin geçmişten günümüze 

gelen tüm süreci çeşitli şekillerle durağan ya da dinamik olarak sergilendiği yerlerdir. Bu 

bağlamda turistik ürünlerden biri olan mutfak kültürünün markalaşma yoluyla ülke ve bölge 

mutfak müzelerinin pazarlama stratejileriyle merak unsuru oluşturmaktadır. Bu mutfaklar 

yalnızca etnik kültürel mutfak ürünleri ve yemeklerini değil gastronomi unsuru olan tarım, 

gıda, etnik kültürel mutfak yapılaşması, mutfak ürünleri ve gıda temalarını da sergilemektedir.  

Bu çerçevede dünyada gastronomi müzelerini inceleyen Mankan,2017 ve Akyürek & Erdem, 

(2019) çalışmalarında ABD’de sekiz, Almanya’da üç, İtalya’da iki, Polonya’da ve 

İngiltere’de üç, Belçika’da iki, İspanya, Japonya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, İrlanda, 

Kanada, Hollanda, Güney Kıbrıs, Brezilya, Rusya, Yunanistan, Güney Kore, Portekiz ve 

Mısır’da çeşitli temalara ait gastronomi müzelerini çalışmışlardır.  Bu müzeler devlet, özel 

sektörde bulunan gıda ve içecek firmalarının, gıda ürünlerinin yiyeceklerin üretimini, üretim 

aşamalarını, işlenme süreci gibi çeşitli temalara aittir.  Müze temalarında ağırlıklı olarak, 

yiyecek kültürü, şarap yapımı, zeytinyağı üretiminde bölgenin tarihsel süreci, pastacılık 

üretimi, ekmek ve fırıncılık, çikolata, çay, bira meşrubat vb. gastronomi temaları 

aktarılmaktadır. Dünyadaki gastronomi müzelerinde gıda tarihi süreciyle sergilenmekle 

beraber mutfak kursları ile ziyaretçilerin deneyimleri zenginleşmektedir.  

 

Dünyada Seramik Müzeleri 

Dünyada Seramik müzelerinin bazıları incelendiğinde; gastronomi alanında lider ülke Fransa 

1863’ten beri üretim yapan Bernardaud Porselen rehber eşliğinde porselen tarihi, üretimi yeri 

ve üretimi hakkında turlar düzenlemektedir. Müze aynı zamanda yılın belli dönemlerinde 

dünyanın çeşitli ülkelerinden seramik veya porselen içerikli çağdaş sanatçıları ağırlamaktadır 

(www.bernardaud.com). Herend Porselen Müzesi asıl amacı porselen markası Herend 

ürünlerinin Macar kültürel mirasını gelecek nesillere taşımak. Müzede porselen 

koleksiyonları, üretim aletleri, mini fabrika üretimi, tarihi belgeler, fotoğraflar ve kütüphane 

ile porselen endüstrisi sergilenmektedir (www.herendporselen.com). Almanya’da bulunan 

‘Hetjens-Museum’ dünyanın çeşitli bölgelerinde üretilen 8.000 seramik eseri sergilemenin 

yanı sıra, seramik ürünlerinin koleksiyonları yılın belli dönemlerinde sergi salonunda 

sergilenmektedir (www.Keramikmuseum.com) (www.wikipedia.org). İtalya’da Faenza 

Seramik müzesinde 40.000’den fazla seramik parçaya ev sahipliği yapan müze Orta Çağ 

Avrupa, Orta Doğu Antik, Akdeniz Bölgesi Helenistik dönem, İslami ve Kolomb öncesi 

seramik eserler sergilenmektedir (www.wikipedia.org). İtalya’da bulunan Museo delle 

Porcellane müzesinde 2000 eser Avrupalı üreticilerin seramik eserlerini sergilemesinin yanı 

sıra dünyanın en çok ziyaret edilen müzeleri arasında olduğu belirtilmektedir 

(www.stringfixer.com). İspanya’da González Martí Ulusal Seramik ve Dekoratif Sanatlar 

Müzesi ise 16.yy, 17. yy. ve 18 yy. 6000 parça seramik koleksiyonlarının sergilendiği müzede 

ayrıca giyim moda sanatı eserleri de sergilenmektedir (www.wikipedia.org). Amerika’da 
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Arap Çağdaş Sanat ve Müzesi’nin amacı seramik sanat tarihi, seramik tasarımı ve 

teknolojisini desteklemektir. Müzede 7.000’den fazla eser arasında 1840-1915 yılları arasında 

yapılan Mettach seramikleri, Avrupa, Asya ince porselenleri, Güney Kalifornya yemek 

takımları sergilenmesinin yanında genel halk için eğitim programlarının yapıldığı atölye 

hizmeti de sunmaktadır (www.stringfixe.com).  Kanada’da Toronto Üniversitesinin Gardiner 

Seramik Müzesi 4000’den fazla parça arasında Amerikan ve Avrupa çanak çömlek, porselen 

eserlerini sergilemektedir. Ayrıca müzede çömlek kursları için atölye alanları bulunmaktadır 

(www.stringfixer.com). Araştırma kapsamında seramik temalı ve seramik ağırlıklı dünyada 

59 müzenin olduğu anlaşılmıştır (bknz. Tablo1).  
 

Tablo 1 Dünyadaki Seramik Temalı Müzeler 

Ülke Seramik Temalı Müze Sayı (n) Yüzdelik (%) 

Avustralya Ulusal Avustralya Çömlek Müzesi 1 %1.69 

 Afrika Rust-En-Vrede Çömlek Müzesi 1 %1.69 

Afrika  Wiener Müzesi 1 %1.69 

Belçika Musée de la Céramique 1 %1.69 

Brezilya Museu A CASA 1 %1.69 

Brezilya Oficina de Cerâmica Francisco Brennand 1 %1.69 

Brezilya Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica  1 %1.69 

Kanada Gardiner Müzesi 1 %1.69 

Kanada Tarihi Clay Bölgesinde Madalya 1 %1.69 

Çin FLICAM 1 %1.69 

Çin Liuwan Antik Boyalı Çömlek Müzesi  1 %1.69 

Çin Mumingtang Antik Porselen 1 %1.69 

Çin Sihai Çaydanlık Müzesi , 1 %1.69 

Çin Yixing Seramik Müzesi 1 %1.69 

Çek Cumhuriyeti  Çek Porselen Müzesi  1 %1.69 

Danimarka KİL Keramikmuseum  1 %1.69 

Fransa  Sevr - Cité de la céramique  1 %1.69 

Fransa  Musee de la Ceramique   1 %1.69 

Fransa  Musée nationale de la porselen Adrien Dubouché  1 %1.69 

Fransa  Musée Départemental de la Céramique 1 %1.69 

Fransa  Musée de la Céramique de Desvres, Desvres 1 %1.69 

Almanya Waechtersbach seramikler de Brachttal  1 %1.69 

Almanya Zwinger Müzesi  1 %1.69 

Almanya Hetjens-Müzesi veya Deutsches Keramik 1 %1.69 

Almanya Terra-Sigillata-Museum Rheinzabern 1 %1.69 

İran İran Züccaciye ve Seramik Müzesi 1 %1.69 

İtalya Museo delle porcellane 1 %1.69 

İtalya Museo della Ceramica  1 %1.69 

İtalya Faenza Seramik Uluslararası Müzesi  1 %1.69 

İtalya Montelupo Toskana Seramik Müzesi 1 %1.69 

Japonya Kyushu Seramik Müzesi  1 %1.69 

Japonya  NGK Müzesi 1 %1.69 

Güney Kore Gyeonggi Seramik Müzesi  1 %1.69 

Güney Kore Icheon Dünya Seramik Merkezi  1 %1.69 
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Hollanda Princessehof Seramik Müzesi 1 %1.69 

Portekiz Museu de Cerâmica, Caldas da Rainha 1 %1.69 

Portekiz Museu de Cerâmica de Sacavém 1 %1.69 

Rusya Moskova Devlet Seramik Müzes 1 %1.69 

Rusya Skopin Çömlek Müzesi, 1 %1.69 

İspanya Museu de Ceràmica 1 %1.69 

İspanya Museo Nacional de Cerámica y de las Artes 

Suntuarias González Martí (Valensiya) 

1 %1.69 

İsveç Gustavsberg Porselen Müzesi  1 %1.69 

Tayvan Taipei İlçesi Yingge Seramik Müzesi 1 %1.69 

Tayland Güneydoğu Asya Seramik Müzesi (Bangkok ) 1 %1.69 

Ukrayna Çömlek Müzesi, Novoselivka  1 %1.69 

Ukrayna Halk Çömlek Müzesi, Opyshnia 1 %1.69 

Birleşik Krallık Aberystwyth Üniversitesi Seramik Koleksiyonu 1 %1.69 

Birleşik Krallık Coalport Çin Müzesi , Coalport Çin 1 %1.69 

Birleşik Krallık Gladstone Çömlek Müzesi 1 %1.69 

Birleşik Krallık Jackfield Çini Müzesi 1 %1.69 

Birleşik Krallık Royal Worcester Müzesi 1 %1.69 

Birleşik Krallık Percival David Çin Sanatı Vakfı 1 %1.69 

Birleşik Krallık Çömlek Müzesi ve Sanat Galeris (Staffordshire) 1 %1.69 

Birleşik Krallık Spode Müzesi 1 %1.69 

Birleşik Krallık Wedgwood Müzesi 1 %1.69 

Birleşik Devletler Amerikan Seramik Sanatı Müzesi ( Pomona, 

California) 

1 %1.69 

Birleşik Devletler Museum of Ceramics (East Liverpool, Ohio) 1 %1.69 

Birleşik Devletler Chein-Joseph Uluslararası Seramik Sanatı Müzesi  1 %1.69 

Birleşik Devletler Sparta Çaydanlık Müzesi 1 %1.69 

Toplam  59 %99,7 

    

Kaynak: (www.stringfixer.com) 

Tablo-1’de dünya geneli toplam 59 seramik temalı müzeler aktarılmıştır.Kıtalar arası seramik 

temalı müzeler incelendiğinde en fazla müzenin Avrupa kıtasında olduğu görülmektedir.  

Ülke olarak seramik temalı müze en fazla 13 (%21.97) Birleşik Krallık’ta olduğu 

anlaşılmakatdır. Amerika’da 6 (%10.14), Asya’da 15 (%25.35), Afrika’da 3(%5.07), 

Avusturalyada 1 (%1,69) müze olduğu görülmeketdir.  

 

Türkiye’deki Seramik Müzeleri 

Seramik ana malzemesi ‘‘kil’’ olan ‘‘pişmiş toprağın’’ insanlığın tarım hayatına geçiş 

evresinde günümüzdeki gibi sofralarda yemeklerin yenildiği, gıdanın servis edildiği, 

saklandığı çeşitli biçim ve amaçlarda kullanılması açısından mutfağın önemli bir unsurudur 

(Parlak ve Şekerci, 2021). Anadolu zengin toprakları, uygun iklimi, verimli su kaynakları ile 

yerleşik hayata geçişte pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu durum bölgede yapılan 

arkeolojik kazılarda beslenmeyle ilgili pek çok seramik antik eserin günümüzde ortaya 

çıkmasını sağlamıştır (Ayyıldız ve Şahingöz, 2019). 8000 yıllık seramik tarihini ağırlayan 

Anadolu topraklarında Neolotik çağlardan itibaren seramik malzemeleri üretmiştir. 11.yy’da 

Türklerin Anadolu’ya gelişi, Selçuklu seramik işçiliğini başlatmıştır ve seramik üretimi 

günümüzde endüstriyel yöntemlerle devam ettirilmektedir (Erman, 2012).  Osmanlı 
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İmparatorluğu döneminde de seramiğe önem verilmesine rağmen Türk sofra geleneğine 

bireysel tabak 19.yy’da gerçekleşmiştir (Güler, 2010). Günümüzde otel grubu ve ev olarak iki 

tür porselen üretilmektedir.  Bu bağlamda Türkiye’de seramik ve porselen üreticisi iki şehirde 

gelişen teknoloji ile nasıl bir üretim değişim yaşandığını anlatan müzeler bulunmaktadır. 

Kütahya Porselen Sanat Evi Müzesinde kentin konak evlerinde olması gereken eşyaları 

sergilemekte ve cansız mankenler ile bölgenin yöresel kıyafetli günlük yaşantısını ve 

kültürünü aktarmaktadır. Ayrıca çeşitli seramik eserler bu müzede sergilenmektedir. Güray 

Müze ise Nevşehir iline bağlı Kapadokya’da Hititlerden beri süregelen çömlek geleneğini 

geleneksel ve modern Türk seramik sanatıyla tanıtma hedefi ile Anadolu’daki seramiğin 

kronolojik sıralamasını ve müzedeki ziyaretçiler çamurdan seramik yapabilme deneyimini 

sağlamaktadır.  

 

Yöntem 

Çalışmada nitel yöntemlerden biri olan sistematik derleme yapılmıştır. Derleme alanında 

uzman kişilerin çalışmalarının sentezlendiği bir yöntemdir. Bu bağlamda sistematik derleme 

pek çok çalışmanın incelenerek problem cümlesine yanıt aranması, sistematik derlemede 

araştırmacının ön yargısız bilimsel çalışmalar ışığında kendinde önceki çalışmaların 

sentezlenmesiyle çalışılan konuya revize etmenin yanı sıra araştırılan konuda problem 

cümlesine yanıt arar. Sistematik derleme belli bir kapsam dahilindeki çalışmaların kendinden 

önceki araştırmaları gözden geçirilir ve bu bilgiler araştırmaya kapsamlı olarak dahil edilir 

(Karaçam, 2013).  

 

Geçerlilik Güvenirlilik 

Araştırmacı Türkiye’deki Gastronomi müzeleri ve Google Schoolar üzerindeki bilimsel 

araştırmaları; var olan seramik müzeleri içeren ve gastronomi müzelerinin web sitelerini, 

internet üzerindeki haberleri incelemiştir.  Konu başlığına bağlı tüm incelemeler 14 Temmuz 

2022 tarihine kadar dökümanlar ikinci bir yardımcı ile beraber incelenmiştir.  

 

Akademik 33 çalışmanın gastronomi müzeleri kapsamında aktarımı gıda unsuru içerikli 

olduğu anlaşılmıştır. Konu kapsamında mutfak kültürümüze ait seramik ve porselenin 

gastronomi müzeleri kapsamına dahil edilmesi ve ülke yerel bölge haritasının görselinin 

çıkarılmadığı anlaşılmıştır. Dünya genelinde 59 seramik temalı müze ve Türkiye’de iki 

seramik müzesine rastlanmıştır. 

 

Çalışmanın Amacı  

Gastronomi müzeleri işlevsellik, kültürel miras temalı, kırsal turizme dayalı ve popüler kültür 

olmak üzere dört başlıkta toplanmaktadır (Yılmaz ve Şener, 2014). Türkiye’deki gastronomi 

müzeleri incelendiğinde 33 müzede gıda temalı müzeler  hakkında akademik araştırmalara yer 

verildiği anlaşılmıştır. Bu çalışmada işlevsel özelliği nedeniyle gastronomi müzeleri 

çerçevesine seramik müzelerinin gastronomi müzelerini var olan mekanlarla birleşimi ile 

Türkiye’nin turistik destinasyon pazarlamasına katkı sağlamak ve Türkiye gastronomi 

müzeleri rota haritasını oluşturmak amaçlanmıştır 

 

Bulgular 

Tablo 2 Türkiye’deki Gastronomi Müzelerini Konu Alan Akademik Çalışmalar 

Numara Yıl  Araştırmacı Konu başlığı 

1 2015 Şahinoğlu, Ş. (2015). Somut olmayan kültürel miras kavramına 

farklı bir yaklaşım: Mutfak müzeleri. 

2 2017 Mankan, E. (2017)  Destinasyon Pazarlamasında Çekici Bir 

Faktör Olarak Türkiye’deki Gastronomi 
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Müzeleri Örneği  

3 2017 Bekar, A., Arman, M. S., & 

Sürücü, Ç. (2017). 

Turizmde Çekicilik Unsuru Olarak 

Gastronomi Müzeleri. 

4 2017 Sürücü, Ç., Bekar, A., & 

Arman, S. (2017). 

Turizmde çekicilik unsuru olarak 

gastronomi müzeleri: Marmaris bal evi 

örneği 

5 2017 Mankan, E. (2017) Dünyadaki Gastronomi Müzeleri Üzerine 

Genel Bir Değerlendirme 

6 2018 Yeşilyurt, H., & Arıca, R. 

(2018). 

Mutfak müzesi ziyaretçilerinin 

deneyimlerinin incelenmesi: Emine Göğüş 

Mutfak Müzesi örneği 

7 2018 Bayram, A. C. S. A. H. (2018).. SürdürüleBİlİr TUrİzm kApSAmındA 

GASTronomİ müzelerİnİn 

değerlendİrİlmeSİ 

8 2019 Can, İ. İ., & Ağcakaya, H. 

(2019) 

Somut olmayan kültürel miras kapsamında 

mutfak kültürünün sürdürülebilirliği: 

Türkiye’deki gastronomi müzeleri 

9 2019 Saltık, I. A., & Yıldız, M. 

(2019). 

Kültür Turizminin Yeni Meyvesi: 

Zeytinyağı Müzeleri Üzerine Bir  Araştırma  

10 2019 Pekyaman, A., Yılmaz, H., & 

Aliyeva, A. (2019). 

Şehir Turizminin Canlandırılmasında 

Gastronomi Müzeleri ve Afyonkarahisar da 

Bir Gastronomi Müzesi Önerisi 

11 2019 Çetin, M., & Küçükkömürler, S. 

(2019) 

Destinasyon çekicilik unsuru olarak 

gastronomi müzeleri: Oleatrium Zeytin ve 

Zeytinyağı Tarihi Müzesi örneği.  

12 2019 Akyürek, S., & Erdem, B. 

(2019). 

Gastronomy museums as sustainable 

hangouts in gastronomy tourism: A 

gastronomy museum proposal for 

Gümüşhane City, Turkey.  

13 2019 Sandıkcı, M., Mutlu, A. S., & 

Mutlu, H. (2019). 

Mutfak Müzelerinin Sergileme Şekilleri ve 

Turist Rehberlerinin Etkisi: Şanlıurfa 

Hacıbanlar Evi Mutfak Müzesi Örneği 

14 2019 Sandıkcı, M., Mutlu, A. S., & 

Mutlu, H. (2019). 

Emine Göğüş Mutfak Müzesi Sergileme 

Şekilleri. 

15 2019 Sandıkcı, M., Mutlu, A. S., & 

Mutlu, H. (2019). 

Türkiye’deki Gastronmi Müzelerinin 

Turistik Sunum Farklılıkları Açısından 

Araştırılması. 

16 2020 Hatice, S. A. R. I., & 

ŞALVARCI, S. (2020) 

Türkiye’deki Gastronomi Temalı Müzelere 

Yönelik Çevrimiçi Ziyaretçi Deneyimlerinin 

İncelenmesi 

17 2020 Çavdırlı, C. M., & Gök, Ö. A. 

(2020). 

Müzeler ve Kültürel Mirasın 

Sürdürülebilirliği: Köstem Zeytinyağı 

Müzesi  

18 2021 Demirci, B. (2021) Türkiye’deki Gastronomi Müzelerinin Web 

Sitelerinin İçerik Analizi 

19 2021 Savaşkan, Y., & Çavuş, Ş. Gastronomi Temalı Müzelerin Ziyaretçi 

Deneyimlerinin İncelenmesi: Adatepe 

Zeytinyağı Müzesi Örneği 

20 2021 Ceyhun Sezgin, A., & Akbıyuk, 

T. (2021). 

Dünyadaki Gastronomi Müzelerinin 

Tematik Analizi.  

21 2021 Sırtlı, A., Çakıcı, S., & 

Korkmaz, M. (2021). 

Gökçeada’ya Ait Gastronomik Değerlerin 

Sürdürülebilirliğinin Sağlanmasına Yönelik 

Bir Araştırma: Gastronomi Müzesi Önerisi. 

22 2021 Sezgin, A. C., & Akbıyuk, T. 

(2021). 

Dünyadaki Gastronomi Müzelerinin 

Tematik Analizi  

23 2021 Savaşkan, Y. (2021). Türkiye’deki Gastronomi Müzelerine Genel 

Bakış.  

24 2021 Şahin, Ö., & Aydın, A. (2021). Kültürel, Gastronomik ve Turistik Değer: 

Muğla’da Arıcılık ve Özel Muğla Arıcılık 

Müzesi Örneği 

25 2021 Soruç, K. (2021). Mutfak kültürünün sürdürülebilirliğinde 

gastronomi müzelerinin rolü  

26 2021 Korkmaz, M., Çakıcı, S., & 

Sırtlı, A. (2021). 

Gökçeada’ya Ait Gastronomik Değerlerin 

Sürdürülebilirliğinin Sağlanmasına Yönelik 

Bir Araştırma: Gastronomi Müzesi Önerisi 

27 2021 Bozagcı, E. C., & Çevik, A. Destinasyon Çekim Gücü Olarak 

Gastronomi Müzeleri: Safranbolu Türk 
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Kahve Müzesi  

28 2021 Çakıcı, S., Sırtlı, A., & 

Korkmaz, M. 

Gökçeada’ya Ait Gastronomik Değerlerin 

Sürdürülebilirliğinin Sağlanmasına Yönelik 

Bir Araştırma: Gastronomi Müzesi Önerisi.  

29 2022 Lokman, U., Yarmacı, N., & 

Güdül, H. (2022). 

Turizmde Çekicilik Unsuru Olarak 

Gastronomi Müzeleri: Adatepe Zeytinyağı 

Müzesi 

30 2022 Baycar, A. (2022). Yerel Gastronomik Kimlik Oluşum Unsuru 

Olarak Gastronomi Müzeleri: Safranbolu 

Türk Kahve Müzesi Örneği 

 

Tablo-2’de görüldüğü gibi 2015 yılı itibarıyla gastronomi müzeleri hakkında ilk akademik 

çalışma yüksek lisans tezi olarak görülmektedir. 2016 yılında konu kapsamında araştırma 

yayın ve veya bildirgeye rastlanmamıştır. 2017 yılında üç, 2018 yılında iki, 2019 yılında 

sekiz, 2020 yılında iki, 2021 yılında on bir ve 2022 Temmuz ayına kadar iki çalıma karşımıza 

çıkmıştır. Konu kapsamında en fazla çalışma 2021 yılında yayınlandığı görülmektedir. 

 

Türkiye’de Bulunan Gastronomi ve Seramik Müzeleri 

Zavot Peynir Müzesi (Kars) 

Zavot kelime anlamı fabrika, mandıra anlamına gelmektedir. Kars’ın Boğatepe köyünde eski 

bir mandıranın içerisindeki müze; geleneksel ev yapımı peynir, üretim esnasındaki peynir 

yapım aşamaları; krema çırpıcısı, yayık fıçısı gibi materyaller, bölgeye ait yüz çeşit endemik 

bitki, çiçek ve şifalı otların tanıtımı yapılmaktadır (www. koculupeynircilik.com). 

 

İstanbul Gastronomi Müzesi (MSA) 

MSA okulunun kurucusu Mehmet Aksel’in oluşturduğu müzede temelde Türkiye yiyecek ve 

içecek kültür ve sanayisinin tarihi yolculuğu sergilenmektedir. Müzede Osmanlı yıkılış 

döneminden Cumhuriyet’in ilk ve orta dönemini kapsayan sektördeki gelişimin arşivi 

niteliğinde 2000’den fazla çeşitli ürünlere ait bakkaliye malzemeleri ve çeşitli mutfak 

objelerini sergilenmektedir (msa.com.tr).  

 

UNESCO Hatay Gastronomi Evi  

UNESCO tarafından gastronomi alanında tescilli olan Hatay’da bir Antakya evini müze 

haline getirilmiştir. 2019 yılında faaliyete geçirilen mekanda Selçuklu Devleti, Osmanlı 

İmparatorluğu ve Cumhuriyet temalı odalar Hatay etnik mutfak kültürünü ziyaretçilere 

aktarmaktadır (Savaşkan, 2021). 

 

Hatay Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi 

Alternatif turizm için botaniğin çekici hale getirildiği müzede bölgeye ait tıbbi bitkilerin 

bilgilendirilmesi panolar ve ürünler ile tarih ve doğayı mekan içinde tasvir etmektedir. 

Müzede 280 adet bitki cam kaplarda veya hasır sepetlerde insan sağlığı için ne amaçla 

kullanılabileceği bilgileri verilmektedir (www.hatay.gov.tr) 

 

Türkiye’de Zeytin Yağı Müzeleri 

Türkiye’de zeytin ağacının tarihi çok eski ve köklü bir kültüre sahip olması; zeytin yağının 

üretiminde kullanılan malzemelerle tarihsel bilgi akışı zeytin yağı müzeleri ile 

sergilenmektedir. Bu müzelerde zeytin ve zeytin yağı üretimi yapılmasının yanı sıra fabrika 

binalarındaki zeytin meyvesi, yağı ve sabun yapımı için kullanılan eski materyaller de 

sergilenmektedir. Genel anlamda zeytin yağı müzelerinde eski araçlar, zeytin taşıma, saklama 

materyalleri, ahşap kaldıraçlar ve ahşap mengenelerle zeytin yağı üretiminin tarihsel süreci 

aktarılmaktadır. Türkiye’de aktif zeytin müzelerinden üçü  Balıkesir ilçesinde (Oleatrium 

Zeytinyağı Müzesi, Evren Ertür Zeytin Müzesi ve Ayvalık Zeytinyağı Müzesi) iki tanesi 
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İzmir’de (Adatepe Zeytin Yağı Müzesi ve Köstem Zeytin Yağı Müzesi), Hatay’da bir 

(Altınözü Tokaçlı Zeytincilik Müzesi) ve Manisa’da (Egea Zeytin ve Zeytincilik Müzesi) bir 

adet olmak üzere toplamda yedi zeytin yağı müzesi olduğu belirtilmektedir (Savaşkan, 2021).  

 

Türkiye’de Çikolata Müzeleri 

Çikolatanın geçmişi Mayalara ve Astek’lere kadar uzanmasına rağmen Anadolu topraklarına 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde 19.yy ortalarında saray hediyeleri arasında gelerek 

yaygınlaşmıştır (Açıkgöz, 2019). Türkiye’de üç çikolata müzesinde tarihte önemli olan 

liderlerin, sanat eserlerinin, mekanların ve ünlülerin büstleri tamamen el yapımı kakao 

malzemesi ile sergilemektedir. Bu müzeler içerisinde Pelit Çikolata Müzesi çeşitli salonlarla 

farklı temalarda oldukça hareketli ve geniş kapsamlı müze içeriği sergilemektedir 

(www.pelitcikolatamuse.com). Safranbolu, Bodrum ve Bursa’da tarih, siyaset, sanat ve spor 

alanında ünlü isimlerin tamamı yine çikolatadan yapılan porte ve büstler sergilenmektedir 

(mychocolate.com.tr). 

 

Hacıbanlar Evi Mutfak Müzesi 

Şanlıurfa Belediyesi tarafından eski bir binanın restore edilmesiyle Şanlıurfa mutfak kültürü 

ve ev yapısı sergilenmektedir. Müzenin amacı Şanlıurfa geleneksel kültürünün gelecek 

nesiller aktarılması yerli ve yabancılara mutfak kültürünün tanıtımını amaçlamaktadır. 

Binadaki odaların hepsi ahşap malzemelerden tasarlanmıştır. Müze beş odadan, bir adet 

mutfak ve üç adet zerzem (kiler) odası ile duvarlarda sefer tası, sürahiler, abdest ibrikleri 

nişlerde Şanlıurfa mutfak eşyaları sergilenmektedir. Müzede geçmişte kullanılan araç, 

gereçler ve sofra düzeni geleneksel kıyafetli mankenlerle sofra düzeni ve oturma şekli 

canlandırılmaktadır (Sandıkçı vd., 2019) 

Dulkadiroğlu Tematik Uygulamalı Mutfak Müzesi 

Müze Kahramanmaraş yöresine ait geleneksel ev yapısı ve mutfak kültürünü ziyaretçilere 

aktarmaktadır. Müzede hububatların saklama şekli olan zahire geleneğinin yaşatılması, 

mutfak içerisinde ocak, duvar nişlerinde ve vitrinlerde mutfak araç gereçlerinin yanı sıra 

Kahramanmaraş ailesinin akşam yemeği cansız mankenler ile canlandırılmaktadır (Sandıkçı 

vd., 2019). 

 

Kahraman Maraş Dondurma Müzesi 

Türkiye’de dondurma denilince akla Maraş dondurması gelmektedir. Coğrafi işaretli mahreç 

tescili olan yöre, dondurmasının tanıtımını artırmak için Kahraman Maraş’ta tarihi bir konak 

restore edilerek müze haline getirilmiştir. Maraş dondurmasının doğadan sofraya gelene kadar 

tüm sürecin tasviri yapılmaktadır. Türkiye’deki yöreye ait dondurmanın gelişimi üzerine 

bilgiler panolar ve mankenler aracılığıyla tasvir edilmektedir 

(Kahramanmarassehirrehberi.com.tr). 

 

Leyli Mutfak Müzesi 

Müzenin amacı somut olamayan kültürel mirası korumak ve Mardin mutfağında yemek 

tariflerinin kaybolmaması Leyli Mutfak aracılığıyla gelecek nesillere taşımaktır. Mardin’de 

geleneksel mutfak kültürünün yansıtıldığı restoranda yerel lezzetin sunumu, bölge mutfağında 

yemek üretiminde kullanılan geçmişi yansıtan bakır ve porselen gibi mutfak malzemeleri 

mekânda sergilenmektedir (www.mardiniletisimgazetesi.com.tr). 

 

Emine Göğüş Mutfak Müzesi 

Gaziantep yöresel mutfak kültürünü tanıtmak hedefiyle açılan müzede çeşitli mutfak kullanım 

malzemeleri, Gaziantep mutfak yapısı ve kültürü sergilemektir. Müzede bayram yemeği 
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yuvalamanın yapımı, tandır gibi yerel yiyeceklerin tasviri cansız mankenler ile yapılmaktadır 

(Sandıkçı vd., 2019). 

 

Türk Lezzet Müzesi 

Türkiye’deki 81 ilde markalaşmış ürünlerin, yerel lezzet yiyecek ve içecek deneyimini, 

bölgesel marka ürünlerin satış hizmetini tek bir mekanda sağlamaktadır. Müzenin amacı Türk 

mutfak lezzetinin uluslararası algısını güçlendirmek ve yöresel lezzetlerin tanıtımını 

sağlamaktır (www.42maslak.com). 

 

Türkiye’de Bal Müzeleri 

Anadolu toraklarında balın neolotik çağlara ait olduğu görülmektedir. Önemli bir merkez olan 

Çatalhöyük duvarında dönem insanlarının arıların bal üretimini anlatan resim tasvirlerinde 

gösterilmesi coğrafyanın bal geçmişi hakkında önemli bilgiler vermektedir. Hititler 

tabletlerinde özellikle büyü ritüellerinde tanrılar çağrılacağı zaman yürüyeceği yollara bal 

döküldüğü belirtilmektedir (Fenerci, 2021). Tek tanrılı dinlerde yazılı belgelerde bal arısı ve 

bal övülen gıdalar arasında olmasının yanı sıra Anadolu’daki ilahilerde kutsal olduğu, 

üretiminin de mucize olduğu inanılmaktadır (Şahin ve Aydın, 2021). Türklerin bal ile 

tanışıklığı Uygurların Çin kültürünün etkisiyle yaban hayatta bal toplayıcılığı ile 

gerçekleştirildiği belirtilmektedir (Dinç, 2013). Genel anlamada balın tarihini, bal satışı ve 

üreticilik ile ilgili bilgilerin aktarıldığı bal müzeleri Muğla’da iki; Özel Muğla Arıcılık Müzesi 

ve Marmaris Bal Evi olmakla beraber Aydın’daki bal müzesi olan ‘Çine Arıcılık Müzesi’dir. 

 

Kaburcuk Kültür ve Gastronomi Evi 

Muğla mutfak kültürü ve gündelik hayatı anlatan müze, aynı zamanda kafe hizmeti ile gıda ve 

süs eşyaları satışı sağlamaktadır (www.superrehber.net). 

 

Bursa Bıçak Müzesi 

Bursa yüzyıllar boyunca çeşitli bıçak nitelikleriyle üretim yapan bir kent özelliği taşımaktadır. 

Endüstri devrimi ile el yapımı bıçak üreticisi olan zanaat ustaları zamanla kaybolmaya 

başlamıştır. Müzede 150 çeşit bıçak kendine has özellikleri ile kronolojik sıralamayla 

sergilenmektedir. Müzede bal mumu heykelleri ile zanaat ustaları canlandırılmasının yanı sıra 

Atatürk’ün Remzi Bey’e yazdığı karşılıklı mektuplar Bursalı bıçakçıların onur nişanesi 

özelliğinde sergilenmektedir (www.bursamuze.com). 

 

Fındığın Öyküsü Müzesi 

Ordu ilinde bulunan müze fındıkla ilgili tüm materyaller ve ürünler sergilemenin yanında 

fındığın tarladan toplanması ve bekletilme süreci cansız mankenlerle canlandırılmaktadır 

(Elevli, 2021). 

 

Çaykur Çay Müzesi 

Türkiye’ye çay sonradan gelen Türkler ile özdeşleşmiş kültürel bir içecektir. Porselen 

fincanların maliyetinin yüksek olması çay fincanının yerini İstanbul’daki cam atölye 

ustalarının lale motifli bardak tasarımıyla maliyeti azaltmıştır. Türk çay bardağı kışın avuçları 

sıcak tutan yazın iki parmakla tutulması el yakmaması, şeffaf bardak ile çayın renginin 

görünürlüğü, bardağın ağzının geniş olması çayın kokusu hissedilebileceği şekilde olması 

tasarımda inceliği sergilemektedir (Güneş, 2012). Rize’deki Çay Müzesi iki bölümden 

oluşmaktadır. İlk bölümde çayın işleme teknikleri ve bilgilendirmesi yapılmakta iken; İkinci 

bölümde çay kültürünün içme ve demleme şekilleri gösterilmektedir. Ayrıca müzede Fransa 

ve İngiltere’deki farklı model ve yöntemde olan çay demlikleri sergilendiği belirtilmektedir  

(www.tutap.com.tr). Rize’de bir diğer çay müzesi ise Mayıs 2022 ‘de açılan Artvin 
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ilçesindeki hava limanı çay bardağı konseptinde kule ve çay müzesi ile Türkiye’deki çay 

kültürünü ve çayın önemini aktarmaktadır (Kaçar, 2022).  

 

Ankara Ekmek Müzesi 

Müzenin kuruluş amacı ekmeğin tarladan sofralara hangi aşamalarla geldiğini tasvir etmek ve 

kültürel aktarımı sağlamaktır. Müzede cansız mankenler Anadolu kadının unlu mamulünü 

işleyiş tasviri, buğdayın una; unun ekmek sürecinde kullanılan pek çok tarihi alet ve 

materyaller sergilemektedir (Meral, 2020).  

 

Safranbolu Kahve Müzesi  

Anadolu’da yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip kahve kültürünü yaşatmak amacıyla oluşturulan 

müze Karabük’te Türk Kahve kültürünü tasvir etmektedir. Kahve müzesinde 100 -150 yıllık 

geçmişe sahip cezve, fincan, el değirmeni, kavurma tavası, tartı, tahta kaşık gibi kahvenin 

işlenmesinden sofraya sunumuna kadar kullanılan tüm araç gereçler sergilenmektedir. 

Müzenin amacı Türk Kahvesini gelecek nesillere taşımaktır 

(safranboluturizmdanismaburosu.ktb.gov.tr).  

 

Hafsa Sultan Şifahanesi Manisa Tıp Tarih Müzesi 

Türk mutfağında baharatın 15. yüzyıldan sonra sofralarda yer bulduğu kabul edilmektedir. 

Eski çağlarda oldukça pahalı olan baharatlar Osmanlı Saray mutfağında bin bir derdin şifası 

macun yapımımda kullanılarak tıbbi özelliği yanı sıra şekerle imalatı yapılması bayram 

mutluluğu sağladığı bilinmektedir (Demirgül, 2018). Rivayete göre Manisa sarayında yaşayan 

Hafsa Sultanın çok halsiz ve yorgun düşmesi üzerine 41 farklı baharatı bir araya getiren 

hekim ve aşçılar mesir macunu ile sultanlarına şifa sağlar. Bunun üzerine her nevroz yani 

baharın gelişinde mesir macunu halka bayram şekeri edasıyla dağıtıldığı belirtilmektedir 

(www.tiptarihimuzesi.com). Mesir macunun asıl hikayesinin Romalılara kadar uzanmaktadır 

ve rivayete göre Trabzon Rum İmparatoru Pontus Kralı Büyük VI. Mithirades’in herkesten 

sakladığı gizli bir ilaç veya panzehir ürettiği tıp literatürüne geçtiği belirtilmektedir 

(www.aksam.com.tr) Türklerin Anadolu’ya göçü, Osmanlı İmparatorluğu ile Manisa’daki 

şifahanede üretilen mesir macununu Hafsa Sultan’ın iyileşmesinden sonra bayram geleneğinin 

oluşması ile anlaşılmaktadır. Hafsa Sultan Şifahanesi Manisa Tıp Tarih Müzesi tıp ve 

gastronomi tarihinde baharatın önemini, mesir macununun tarihini pano ve cansız mankenler 

ile aktarmaktadır (www.tiptarihimuzesi.com). 

 

Kutman Şarap Müzesi  

Müzenin gastronomi alanındaki önemi yerli ve yabancılara şarap üretiminin geçmişten 

bugüne ait tarihsel süreci sergilemesidir. Müzede Osmanlı döneminden kalma belgeler, 

kantarlar, tahta presler, meşe fıçıları ve şaraba ait pek çok tarihi envanter sergilenmektedir 

(www.kutmansaraplari.com).  

 

Tarihi Erzurum Evleri  

Selçuklu ve Osmanlı mimari yapısı sergileyen Tarihi Erzurum Evleri restoran hizmetiyle 

ziyaretçilere bölgesel lezzet sunmaktadır. Şark köşeleri, antika değerde çeşitli seramik, bakır, 

çelik 20.000’e yakın eşyaları misafirleri Doğu lezzetleri ile yaşatılmaktadır (Hakalmaz, 2022) 

 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Gülsüm Güral Porselen Müzesi  

Kütahya Çini, porselen ve seramik eşyaların sergilendiği müze Kütahya folklorik kıyafetli 

cansız mankenler tüketim ve üretimi sergilemekle beraber markanın endüstriyel üretimdeki 

gelişimi aktarılmaktadır. Osmanlı döneminde kullanılan eşyalar porselen uyarlamaları ve 

http://www.aksam.com.tr/
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antika arabalar müzede sergilenmektedir. Güral porselen mağazasının altında olması 

markanın ürünlerini satın almaya teşvik etmektedir.  (www.turizmdosyasi.com).  

 

Resim 1 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Gülsüm Güral Porselen Müzesi 

Kaynak: (www.turizmdosyasi.com) 

Güray Müze 

Nevşehir’de geçmişten beri üretilen çömlek kültürünün yaşatıldığı müzede yer altında 

konumlanması dünyada ilk ve tek müze özelliğini ortaya koymaktadır. Müzede 5 koleksiyon, 

500 eser sergilenmesinin yanı sıra ünlü sanatçıların kalıcı eserleri gösterilmektedir. Müze 

salonu antik ve çağdaş eserlerin sergilendiği iki salonla hizmet etmektedir. antik eserler 

bölümünde geç kaolitik çağdan başlayan kronoloji Bizans dönemi, Selçuklu ve Osmanlı 

devleti döneminin eserlerini sergilemektedir. Modern eserler salonunda Türkiye’deki ünlü 

çağdaş sanatçıların eserleri gösterilmektedir. Müzede ziyaretçiler çömlek yapma deneyimi 

elde etmektedir. Müzede kafeterya ve satış mağazası olmakla beraber, yılın belli 

dönemlerinde konferanslar ve konserler verilmektedir (www.gezicini.com).Tablo 3’de 

müzenin bölümlerinden resimler yer almaktadır. 
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Resim 8: Türkiye’de bulunan seramik müzelerinin gastronomi müzeler haritası 

 

Sonuç  

 

Çalışmada gastronominin disiplinler arası bir bilim dalı olduğunu tıp, botanik, seramik gibi 

temelde insan beslenmesi, insan sağlığı, sanat, tarih ve deneyimleri yansıtan gastronomi 

müzeleri ile somut olarak sergilenen müzeler ile anlamlandırılmıştır. 

 

Sürdürülebilirlik kapsamında 2015 yılından sonra gastronomi müzelerine çalışan 

araştırmacılar konunun önemine dikkat çekmeye devam etmektedir. Türkiye’deki gastronomi 

müzeleri içerikli 30 akademik çalışma ve pek çok web sayfası incelenmiştir. Oluşan Türkiye 

gastronomi müzeleri haritasında seramik temalı müzeler eklenerek Resim 8’de yer alan 40 

gastronomi müzesi için rotasyon oluşmuştur. Akademik çalışmaların pek çoğu somut olmayan 

unsurlar çerçevesinde gastronomi müzelerini incelendiği görülmüştür.  

 

Yeşilyurt ve Arıca (2018) araştırmasında gastronomi müze ziyaretçilerin eğitim ve estetik 

deneyimleme algısına vurgu yapmıştır (Yeşilyurt ve Arıca, 2018). Pek çok araştırmacı 

Türkiye’de gastronomi müzelerinin etkin tanıtımının yeterli olmadığını; müzelerin durağan 

yapıları eğitim, kurs ve sosyal faaliyet gibi çeşitli etkinliklerle daha dinamik ve ilgi çekici 

olacağını belirtmektedir (Mankan, 2017; Sandıkcı vd., 2019; Şahin Ve Aydın, 2021).  

Türkiye’de gastronomi alanında temelde gıdaya ait; mutfak ve mutfağa bağlı müzelerin 

akademik çalışmalarda tekli, çoklu ve bütünsel araştırıldığı anlaşılmıştır. Tüm bu müzelerin 

var olan ve geleceğe de kültürel mirasın aktarımını olan gastronomi müzelerinin bir çatı 

altında turizminde destinasyon haritası olarak web sitesi oluşturulması en az üç dilde kısa 

tanıtımları bilgilendirmeleri görsel, yazılı ve sesli olarak internet aracılığıyla uluslararası 

pazarlamaya sunulması önemlidir. Bu bağlamada bireysel tadım meraklısı turistlerin Türk 

mutfak kültür yapısını, tarihsel değişimini, gıdanın, gastronomi unsuru olan üretim yeri 

tarihsel süreci ve deneyimleri örnek haritanın geliştirilmesi ile dikkat çekici ve bilgiye 

ulaşmayı kolaylaştıracaktır. 

 

Gastronomi Müzelerinde ziyaretlerin teşviklerin artırılması için; müzelerde ve veya müzelere 

yakın alanlarda festival, kongre, yemek yarışmaları gibi etkin tanıtımlar artırılmalıdır. 

Gastronomi müzelerinde yalnız devlet okulları değil aynı zamanda üniversitelerin desteği ile 
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gençlerin müze deneyimlerinin artırılması ile sosyal medya aracılığıyla da gençler arasında 

popülarite sağlanabilir.   

 

Türk kültür mirası niteliğinde var olan seramik ve porselen müzelerinin gastronomi müzeleri 

kapsamında işlevsellik, tarihi, kültürel geçmişi, sanatsal niteliği ve önemi vurgulanmaktadır. 

Bu bağlamda Türkiye gastronomi müzeleri çalışmalarında seramiğin bulunmaması önemlidir. 

Mezopotamya tarihinde çanak çömlek ve seramiğin asırlarca üretildiği; Türklerin İznik Çinisi, 

seramiği ve Kütahya porselen markalaşmış yerli mutfak unsurlarıdır. Başta mutfakta 

kullanılan evlerde şıklığı ve kültürü yansıtan unsur olan seramiğin gastronomi müzeleri 

bütünleştirilmesi Türkiye’nin güçlü potansiyelini destekleyecektir. Türkiye’deki seramik 

temalı iki müze web sitelerinde incelenmiştir Kapadokya’da bulunan Güray müze 

ziyaretçilere çömlek yapım deneyimi, seminer, kongre, konferans ve restoran hizmeti sunması 

dinamik bir yapı sergilemektedir. Gelecekte yapılacak olan çalışmalarda Güray müze ziyaretçi 

deneyim algıları değerlendirilmelidir.  

 

Seramik müzelerinin gastronomi müzeleri haritasına eklenmesi; tematik yapı, tabak ve 

saklama kapları olarak mutfak araç ve gereçlerinin Anadolu coğrafyasındaki durumu, tarihsel 

gelişimi yerli ve yabancılara gastronomi meraklılarına daha etin katkı sağlayacaktır. Bu 

durum pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Türkiye’nin güçlü mutfak kültürünü gelecek 

nesillere aktarmanın yanı sıra turistik destinasyon unsuru olarak süregelen seramiğin 

gastronomi turizm destinasyonu olarak sunulması bölgesel kalkınmaya ivme katacaktır. 

 

Turizm ve Kültür Bakanlığı ve yerel idarelerin ülke tanıtımında Türkiye’deki Gastronomi 

unsurlarını web sitelerinde bütünsel aktarması gerekmektedir. Ulusal ve uluslararası kongre 

ve konferanslarda ülke ve veya bölge tanıtımı kapsamında gastronomi seramik, porselen ve 

çini tarihinin bütünsel aktarılması turizmle daha çok ivme toplayacaktır. Bu bağlamda tur 

organizatörlerinin paket turlarda yerli ve yabancılara gastronomi rota haritası düzenlemesi 

halinde yeni açılacak olan müzeleri ve üretici firmaları gastronomi alanında tanıtımında teşvik 

edici olacaktır. 
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Özet 

Son dönemlerde yaşanan sosyo-politik gelişmeler, gelişen iletişim araçları vb. nedenlerle 

gastronomiye olan ilgi artarak odak noktası haline gelmiştir. Bir destinasyonun pazarlanması 

sürecinde önemli bir bileşen olan gastronomide, yerel mutfaklar ve yerel kültürler gastronomi 

deneyimini oluşturan en önemli bileşenlerden biri olarak değerlendirilmektedir. Gün geçtikçe 

artan yerelliği deneme olgusu, turistlerin ziyaret ettikleri veya etmek istedikleri destinasyonlar 

hakkında bilgi edinme ihtiyaçlarını da beraberinde getirmektedir. Her ne kadar günümüzde 

online tanıtım platformları önemli ölçüde turistlerin bilgi edinme ihtiyacına cevap vermeye 

yönelik olarak geliştirilse de basılı tanıtım materyalleri hala en önemli bilgi kaynakları olarak 

karşımıza çıkmakta, özellikle gittikleri destinasyonlar hakkında koleksiyon yapmak isteyen 

turistlerin ilk olarak başvurdukları bir araç olmaktadır.  Bu bağlamda bir turist, bir 

destinasyonla ilgili ilk izlenimini, deneyimini ilgili materyaller aracılığı ile 

gerçekleştirmektedir. Bu açıdan düşünüldüğünde yazılı ve görsel tanıtım materyallerinin 

önemli olduğunu söylemek mümkündür. Çalışmada UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 

tarafından Gastronomi alanında tescil edilmiş kentler arasında olan Gaziantep ve Hatay 

illerinin tanıtım materyallerine odaklanılmıştır. Gaziantep ve Hatay İl Kültür ve Turizm 

Müdürlükleri ile iletişime geçerek tanıtım materyalleri toplanmış ve daha önce yapılan 

çalışmalar incelenerek bu materyaller içerik analizine tabi tutulmuştur. İlgili analiz 

aracılığıyla, gastronomi alanında tescil edilen bu destinasyonların gastronomik niteliklerinin, 

tanıtım materyallerinde ne şekilde temsil edildiğini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. 

Çalışmanın veri toplama süreci 2021 yılında 2 şehir (Gaziantep, Hatay) üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. Çeşitli kısıtlardan ötürü 3. gastronomi şehri olan Afyon çalışmaya dahil 

edilememiştir. Gerçekleştirilen inceleme sonucunda, tespit edilen güçlü ve zayıf yönler 

belirlenmiş ve çeşitli öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Gastronomi Turizmi, Destinasyon Pazarlaması, Gaziantep, Hatay.   
 

Investigation of Promotional Materials with Respect to Local 

Cuisine Features: The Evaluations of Gastronomic Cities of Hatay 

and Gaziantep 

Abstract 

Recent socio-political developments, developing communication tools, etc. For these reasons, 

the interest in gastronomy has become an increasing focus. In gastronomy, which is an 

important component in the marketing process of a destination, local cuisines and local 

cultures are considered as one of the most important components that make up the 

gastronomic experience. The phenomenon of trying locality, which is increasing day by day, 

brings with it the need of tourists to obtain information about the destinations they visit or 
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want to visit. Although online promotion platforms have been developed to meet the 

information needs of tourists today, printed promotional materials still appear as the most 

important information sources, they are the first tool used by tourists who want to collect 

collections about the destinations they visit. In this context, a tourist makes his first 

impression and experience of a destination through relevant materials. From this point of 

view, it is possible to say that written and visual promotional materials are important. The 

study focuses on the promotional materials of Gaziantep and Hatay, which are among the 

cities registered in the field of Gastronomy by UNESCO Creative Cities Network. By 

contacting Gaziantep and Hatay Provincial Directorates of Culture and Tourism, promotional 

materials were collected, previous studies were examined and these materials were subjected 

to content analysis. Through the related analysis, it is aimed to reveal how the gastronomic 

qualities of these destinations registered in the field of gastronomy are represented in the 

promotional materials. The data collection process of the study was carried out in 2 cities 

(Gaziantep, Hatay) in 2021. Due to various constraints, Afyon, the 3rd gastronomy city, could 

not be included in the study. As a result of the examination, the identified strengths and 

weaknesses were determined, and various suggestions were developed. 

Keywords: Gastronomy Tourism, Destination Marketing, Gaziantep, Hatay. 

 

Giriş 

Gastronominin son yıllarda özellikle turistlerin destinasyon seçiminde fazlasıyla etkili olduğu 

bilinen bir gerçektir. Gastronominin bu denli öne çıkmasının nedenlerinden biri de turistlerin 

destinasyon seçimlerinde yeme-içme faaliyetlerine önem vermesi ve seyahatlerini planlarken 

bu faaliyetlerinin önemli bir ayırıcı etken olarak görmesidir.  

Türkiye sahip olduğu kültürel zenginliğiyle turistlerin her zaman ilgi odağı olmuştur. 

Gastronomi penceresinden baktığımızda da bu zenginliği fazlasıyla ön plana çıkmaktadır. 

Selçuklular döneminden Osmanlı İmparatorluğu dönemine, Osmanlı İmparatorluğu 

döneminden Türkiye Cumhuriyeti dönemine gelene kadar geçen bu süreçte birçok uygarlıktan 

etkilenerek derin, sağlıklı ve lezzetli bir mutfağa dönüşmüştür (Eren, 2011).Bu bağlamda 

Türkiye turistler için önemli bir çekim noktası olmaktadır. Bölgelerin kendilerine ait yemek 

kültürleri insanların dikkatini çekmekte ve o destinasyonu çekici hale getirmektedir.  

Hatay ve Gaziantep şehirleri sahip olduğu gastronomi zenginliği ile sadece Türkiye’nin değil 

tüm dünyanın ilgi odağı olmaktadır. Kendine has ve zengin mutfakları sayesinde bu iki il 

Unesco tarafından gastronomi alanında “Yaratıcı Şehirler Ağı” na dâhil edilmiştir. Türk 

mutfağının tanıtımı açısından çok önemli olarak sayılabilecek bu gelişme sayesine, 

gastronomi turizmi de özellikle bölgede çekim kuvvetini arttıracaktır. Gastronomi turizminin 

geliştirilmesi bağlamında bu illerin üzerlerine düşen görevler de fazlalaşmaktadır. Şehir 

tanıtımlarında özellikle yerel mutfak zenginliklerini ön plana çıkarmak durumundadırlar. 

Gerek görsel gerek de yazılı tanıtımlarda bölgesel mutfak kültürlerine değinmeleri fazlasıyla 

önemlidir. Gastronominin tüm dünyadaki gelişimi ve bunun turizme olan olumlu etkileri göz 

önüne alındığında, Hatay ve Gaziantep illeri Türkiye’nin gastronomi turizminin gelişiminde 

lokomotif şehirler olacağı düşünülmektedir.  

Kavramsal Çerçeve 

Destinasyon Pazarlaması ve Yerel Mutfaklar 

Turizm faaliyetlerinin gerçekleştirildiği yer olarak da karşılık bulan turizm destinasyonu 

kavramı, turistik ürünlerin arzının yapıldığı coğrafi bir bölgeye karşılık gelmektedir (Türkay, 

2014). Literatür incelendiğinde çeşitli destinasyon tanımlarının yapıldığını görmek 
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mümkündür. Turistik destinasyonlar, kendilerine has çekicilikler vasıtası ile turistlerin 

zihninde yer alabilmekte ve bu destinasyonların kendilerine has çekicilikleri turistlerin 

algısında farklı bir yerde konumlandırılasında etkili olmaktadır (Şengül ve Türkay, 2018:223). 

Aynı zamanda, turistin tekrar aynı bölgeyi tercih etmesinde kaliteli hizmet sunulmasının da 

önemli bir husus olduğu bilinmektedir (Kozak, 2008: 140). 

Destinasyonlara yönelik etkili çekim unsurlarından birisi de gastronomi olmakla birlikte 

gastronomi özelinde yöresel mutfaklar önemli bir yere sahiptir. Rand vd. (2003) belirttiği gibi, 

destinasyonların sahip oldukları çekim unsurlarından birisi yöresel mutfak kültürleri olup bu 

vesile ile mutfakların turizm hareketi içerisindeki önemi artmaktadır. Turistik 

destinasyonların kendilerine has çekiciliklerinin önemi bilinmektedir ve yöresel otantik 

mutfaklar da destinasyonda gerçekleşen turizm hareketliliğine özgün bir değer katmaktadır 

(Güneş vd., 2008). Boyne vd. (2003:134)’de, yöresel yiyecek içecek ürünlerinin, turizmi 

güçlendirdiğini vurgulamıştır. Bir başka çalışmada da yöresel mutfak kültürlerinin, 

destinasyonların profillerinin yükseltilmesinde ve olanakların oluşmasında, kalkınmaya katkı 

sağlama açısından önemli olanaklar sunduğu ifade edilmiştir (Alonso ve Liu, 2011). 

Gastronomi ile yöresel mutfaklar, kendi başlarına bir turistik cazibe olabilirken, diğer turizm 

tiplerini de destekleyici bir fonksiyonları vardır. İlgili literatür incelendiğinde de yöresel 

mutfakların destinasyon için önemini vurgulayan fazlaca çalışmaya rastlamak mümkündür. 

Telfer (2000: 85)’de; yöresel mutfakların geliştirilmesinin, yöresel ürünlerin talep görebilmesi 

için hem turizm hem de tarım literatürüne ciddi katkılar sağlayacağına dikkat çekmiştir. Bu 

kapsamda bakıldığında, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Kentleri, yöresel mutfağa 

ve bunun yaşatılmasına önem veren, global ölçekte yöresel mutfakları güçlü olan şehirleri 

belirli kriterler bağlamında değerlendiren bir oluşumdur. Türkiye’den de bu ağa dâhil olan 

şehirler olmakla birlikte, yöresel mutfakların geliştirilmesi için önemli bir girişim olduğunu 

söylemek mümkündür. 

UNESCO, Yaratıcı Şehirler Ağı, Gastronomi Kentleri 

UNESCO (United Nations Educational Scientific and Culturel Organization) İkinci Dünya 

Savaşı’nın sona ermesi ile merkezi Londra olarak faaliyete geçen bir kuruluştur. Bu kuruluş 

Birleşmiş Milletlerin bir parçası olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye’de ise Birleşmiş 

Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı adıyla faaliyetlerini yürütmektedir. Karadeniz 

(2015:1) de; 1945 senesinde Londra’da 44 ülkeyi temsil eden katılımcılar ile birlikte 

UNESCO’nun kuruluş yasasının kabul edildiği belirtilir. Türkiye kabul edilen bu yasayı 

imzalayan ilk ülkelerden olmuştur. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ise Bakanlar Kurulu 

kararı ile 25 Ağustos 1949 Tarihinde teşekkül etmiştir. Eğitim, bilim, kültür ve iletişim 

alanlarında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve bunlarla birlikte 

STK’ları UNESCO’nun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi sahibi yapmak bu kurumun 

başlıca görevlerindendir (Gökdeniz, 2017: 26-27). 

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına katılan şehirler 7 farklı alanda dağılım göstermektedir. 

Bunlar; edebiyat, gastronomi, medya sanatları, müzik, sinema/film, tasarım, zanaat ve halk 

sanatlarıdır. Türkiye’den 7 il UNESCO yaratıcı şehirler ağına dâhildir. İstanbul tasarım, 

Kütahya ve Bursa zanaat ve halk sanatları, Kırşehir ise müzik alanında bu ağa dâhil 

olmuşlardır. Gastronomi alanına bakmak gerekirse 2018 senesinden sonra bu alana katılmış 

35 adet şehir bulunmaktadır. Türkiye’den Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar bu ağa dâhil 

olmuş şehirlerimizdir. (Unesco, 2022). Şehirler rehber kıstaslar neticesinde bu ağa dâhil 

olabilmektedir. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına Gastronomi alanında dâhil olabilmek için 

belirlenen ölçütler aşağıdaki gibi listelenmiştir (UNESCO,2014); 

 Bölgenin karakteristiğini yansıtan gelişkin gastronomi 
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 Yüksek sayıda yerel ve geleneksel restoran ve de şefin dahil olduğu 

gastronomi topluluğunun varlığı 

 Mutfaklarda yerel ve geleneksel malzemelerin kullanılması 

 Teknolojik gelişmelere rağmen kullanılan yerel bilgiler, yöresel mutfak 

pratikleri ve pişirme teknikleri 

 Bölge ürünlerini barındıran gıda marketleri ve geleneksel gıda endüstrisi 

 Yöresel Gastronomi festivalleri ve diğer etkinliklere ev sahipliği yapmaları 

 Doğaya saygılı olma aynı zamanda sürdürülebilir yöresel ürünlerin teşviki 

 Toplum için çalışmak, okullarda beslenmenin teşviki, biyoçeşitliliği koruma 

derslerinin aşçılık okulları müfredatında bulunmasıdır. 

Gaziantep ve Hatay Mutfak Kültürü  

Türk kültürünün en önemli unsurlarından biri olan Türk mutfağı uluslararası mutfaklar 

arasında önemli bir yere sahiptir. Tarihinin çok eskilere dayanması, coğrafi yapısı, kültür 

zenginliği, ekonomik ve çevresel yapısı, gelenekleri ve görenekleri ile aynı zamanda da 

uluslararası kültürlerle içinde bulunduğu etkileşimleri zengin bir mutfak kültürüne sahip 

olmasına neden olmuştur (Sürücüoğlu ve Özçelik, 2008). Bir ürünün nasıl veya ne şekilde 

yendiği ya da yenmediği toplumların mutfak kültürler hakkında ipuçları vermektedir. Mutfak 

kültürünün zenginliği incelendiğinde Anadolu coğrafyasının zenginliği ile paralellik 

gösterdiğini söylemek mümkündür.  

Türk mutfağı dünya mutfakları arasında en köklü ve içeriği bakımından zengin 

mutfaklarındandır. Yedi coğrafi bölgenin lezzetlerini içinde barındıran Türk Mutfağı bununla 

birlikte çok çeşitli ürün yelpazesine sahiptir. (Güzel Şahin ve Ünver, 2015: 65). Seyitoğlu ve 

Çalışkan (2014: 29), Türkiye’nin yerel mutfaklarının kendilerine has özelliklere sahip 

olduğunu, geleneksel, eski ve de zengin bir mutfak kültüründen oluştuğunu söylemektedir. 

Bölgelerine baktığımız zaman Türkiye’nin tüm bölgelerinin mutfak kültürleri kendine has 

özellikler taşımakta ve birbirinden farklılıklar göstermektedir. Güler (2010: 28); Her bölgenin 

kendilerine has pişirme teknikleri ve beslenme şekillerinin olduğunu söylemektedir. 

Türkiye’de köklü ve zengin bir mutfak kültürü bulunmaktadır. Yöresel mutfakların 

kendilerine özgü kültürleri içinde saklaması bunun en önemli nedenlerindendir. Anadolu’nun 

coğrafi yapısı, bölgeden bölgeye değişen iklim, üç tarafının denizlerle çevrili oluşu, 

topraklarının birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olması ve de farklı kültürler ile kültür 

alışverişinin gastronomik açıdan zenginliğinin dinamiklerinden bazılarıdır(Güler, 2010: 29). 

Gaziantep tarihsel zenginliği ve coğrafi yeri nedeniyle ülkemizin en önemli şehirlerinden 

biridir. 6000 yıllık geçmişi ve aynı zamanda İpek yolunun güzergâhında olması sebebiyle 

birçok farklı kültürlerle ev sahipliği yapmıştır. Yemeklerinin çeşitliliği yolu ile kültürel 

zenginlik oluşturan Gaziantep gastronomisi, ulusal ve uluslararası ölçekte popüler ürünleri 

olan bir gastronomidir (Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gaziantep Yemekleri, 

2016:4). 2015 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi özelinde dahil olan 

Gaziantep’in 400’ün üzerinde yemek çeşidinin olduğu bilinmektedir (Şahin, 2012). Şavkay 

(1998: 24); mutfak kültürü açısından bakıldığı zaman Gaziantep’in en önemli yerlerin başında 

geldiğini, Güneydoğu Anadolu’nun farklı dönemlerinde yalnızca ticaret şehri olmadığını 

gerçek anlamda bir kültür merkezi olduğunu, Anadolu’da yaşamış medeniyetlerin bir 

sentezini oluşturduğunu bununla beraber içinde barındırdığı birbirinden farklı etnik grupların 

mutfak kültürlerini zenginleştirdiğini belirtmiştir. 

Bazı tarihi bulgular Gaziantep’teki mutfak kültürünün nasıl geliştiğini bizlere 

gösterebilmektedir. Bölgede bulunan taş kaplar, değirmenler, kazanlar ve buna benzer birçok 

mutfak araç-gereci Gaziantep’in mutfak kültür tarihi hakkında önemli bilgiler vermektedir. 
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Şehrin komşusu olan kentler Gaziantep mutfağının dönüşümünde ciddi roller üstlenmişlerdir 

(Sormaz ve Şule, 2019:81). Gaziantep, ürün zenginliği açısından nitelikli bir mutfağa sahiptir. 

Türkiye’nin lezzet haritasını oluşturmak amacıyla yapılan bir çalışmada 291 adet gastronomik 

ürün ile 81 il arasında Gaziantep ilk sırada yer almıştır (Güzel Şahin ve Ünver, 2015: 65). 

Antep Baklavası için AB patent kurumuna başvuru gerçekleştirilmiş ve Antep Baklavası 2013 

yılında AB patent kurumu tarafından tescil almıştır. AB dışından tescil edilen 16. Ürün olan 

Antep baklavası Türkiye’den tescil edilen ilk üründür. 

Hatay, verimli toprakları ve iklim açısından ürün zenginliğine elverişli yapısının olduğu kadar 

bütünleşmiş farklı kültürleri ile içinde zenginlikler barındıran bir şehirdir. Bu verimli coğrafya 

tarımsal ürünlerin yetiştirilmesine katkı sağladığı gibi hayvancılık faaliyetlerinin yapılması 

çeşitli gıda üretimine katkı sağladığı gibi yeme-içme çeşitliliğini de zenginleştirmektedir. 

Yemek kültürünün çeşitliliğinin sebepleri arasında bölgenin içinde bulunduğu çevresel yapı, 

tarihinin çok eskilere dayanması, birbirinden farklı inanışların aynı yerde yaşaması, 

kozmopolit bir yapısının oluşu bulunmaktadır. Farklı tatlar, damak zevkleri ile birlikte 

senelerin birikimi ve etkileşimler ile elde edilen yemek kültürüne daha sonraları eklenen yeni 

kültürel öğeler de bulunmaktadır. Hatay gastronomisi kısaca içinde bulunduğu coğrafyanın, 

dinlerin, gelenek-göreneklerin ve asırlar boyunca burada yaşamış uygarlıkların yaşamlarının 

bir sentezi bir birikimidir. Dünya mutfakları içinde Türk mutfağı ne kadar öneme sahip ise, 

Hatay mutfağı da Türk mutfak kültürü için bir o kadar önemlidir (Kaypak ve Uçar, 2021). 

Hatay hem geçmiş tarihlerde hem de bugün Asya, Afrika ve Avrupa arasında bir köprü görevi 

üstlenmesinden dolayı insanın hem biyolojik hem de kültürel evrimine ciddi katkıları olan 

merkezlerden biridir (Türk, 2002). 

Hatay’ın kültürel çeşitlilik bakımından zengin oluşu gastronomiye de yansımış, Hatay 

kentinde önemli bir gastronomi birikimi oluşmuştur (Akdağ vd., 2015: 450).  Değişik 

kültürleri farklılık yerine zenginlik olarak kabul etmiş kişilerin yaşadığı bir yer olan Hatay’ın 

mutfak kültürü de bu zenginlikten etkilenmiş ve kendine has olan yüzlerce lezzet ortaya 

çıkartmıştır. 2017 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında dâhil olan 

Hatay’ın 600’ün üzerinde yemek çeşidinin olduğu bilinmektedir (Şahin, 2012). Oğuz 

(2016:159)’un da belirttiği gibi, Hatay mutfağının özel olmasını sağlayan birçok neden 

olmakla birlikte en önemlisi kültürel zenginliğini mutfağına ve yemeklerine çok güçlü olarak 

aktarabilmesidir.  Anadolu coğrafyasının en önemli mutfaklarından olan Hatay mutfağı, 

coğrafi işaretli ürünlere sahip olduğu gibi et yemekleri, sebze yemekleri, reçelleri, turşuları, 

pilavları, mezeleri vb. ile geniş bir çeşitlilik sunmaktadır. Hatay mutfağını diğer mutfaklar 

arasında ayırt edilebilir kılan özelliklerinden bir tanesi baharatlarıdır. Baharatlar lezzet verici 

olarak kullanıldığı gibi süsleme unsuru olarak da kullanılmaktadır. (Şahin, 2012). 

Hatay bölgesi mutfağının bu denli zengin oluşu araştırmacıların da dikkatini çekmiştir. Bu 

zenginlik çeşitli çalışmalarda da kendisine yer bulmuştur. Babat (2012), gerçekleştirdiği 

araştırmada Hatay’a gelen ziyaretçilere “Hatay’ı tercih etmenizin sebebi nedir?” sorusunu 

sormuş %24 frekans dağılımı ile gastronomi (yerel mutfak) ikinci sırada çıkmış, “Hatay size 

hangi kavramı hatırlatıyor?” sorusunda ise %35,8’lik frekans dağılımı ile gastronomi (yerel 

mutfak) birinci sırada yer almıştır. Çalışmada elde edilen oranlardan da anlaşılabileceği üzere, 

gastronomi Hatay için oldukça önemli bir alandır. Bir diğer araştırmada Çimen ve diğerleri 

(2016: 11)  üniversite öğrencilerinin gastronomi turizmine yönelik ilgiyi ve Hatay mutfağının 

özelliklerini ölçtükleri çalışmalarında 4 ürünün yaygın düzeyde bilindiğini belirlemişler ve 

bunları Künefe, Ayva Tatlısı, İçli Köfte ve Keşkek olarak sıralamışlardır. Canbolat ve Yaman 

(2017:102) ise Hatay’da yaşayan değişik dini inançlara mensup bireylerin gastronomik 

etkileşimlerini incelemiş, Hatay yemeklerinin yapılma sıklıkları dini inançlar açısından ele 

alındığında üç semavi dine inanan katılımcıların hepsinin sıklıkları farklı olsa da ortak 

yemekleri yaptıkları sonucuna varmıştır. 
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Hatay kenti, çeşitli dinamiklerin birleşmesiyle oluşan köklü gastronomisinin karşılığını 

uluslararası bir ağa dâhil olarak almış, 2017 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 

kapsamında Gastronomi Kenti sıfatıyla tescillenmiştir. Xiaomin (2017: 60) gastronominin; 

bölgesel özellikleri bünyesinde bulunduran, kentin coğrafi, tarihi ve klimatik niteliklerine 

göre şekil alan, zengin ve farklı mutfak geleneğini göstermesi nedeniyle kentler açısından 

yaratıcılık unsuru olduğunu ifade etmiştir.  

Önceki Araştırmalar 

Gerçekleştirilen literatür taraması neticesinde; destinasyon pazarlamasında yerel mutfaklar, 

Gaziantep ve Hatay gastronomi kültürleri üzerine yapılmış çalışmalar (ulaşılabilenler) 

derlenmiş ve aşağıda yer alan tabloda tasnif edilmiştir.  

Tablo 1. İlgili Alanda Yapılan Önceki Çalışmalar 

Gaziantep 

Yazar Adı Başlık Türü Yılı 

Leventoğlu S. Gaziantep Hasan Süzer Etnografya Müzesi’nde 
Bulunan Orta çağ ve Sonrası Döneme Ait Madeni Mutfak 
Kapları 

Tez 2006 

Bayrakçı S.  Yerel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Turistlerin Tekrar 
Ziyaret Niyetlerine Etkisi: Gaziantep’i Ziyaret Eden Yerli 
Turistler Üzerine Bir Araştırma 

Tez 2014 

Kargiglioğlu Ş. Gaziantep’te Gastronomi Turizmi: Gaziantep’i Gastronomi 
Turizmi Kapsamında Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Görüşleri 
Üzerine Bir Araştırma 

Tez 2015 

Kaya Ş. Yiyecek içecek işletmelerinde yöresel mutfak uygulamaları Tez 2016 
Baran D. Gaziantep Mutfağı Üzerine Halk bilimsel Bir İnceleme Tez 2016 
Taşkın E. Yöresel yemeklerin standartlaştırılması üzerine bir çalışma: 

Gaziantep 
Tez 2016 

Karakış Ş. Tüketici davranışı olarak Gaziantep'te piknik (Sahre) kültürü 
üzerine bir saha araştırması / 

Tez 2016 

Ustakara F. ve 
Burhan B. 

Toplumsal İletişim Kurumu Olarak Kahvehanelere Dair Bir 
Araştırma: Gaziantep Örneği 

Makale 2017 

Tuç. Z. Yeme İçme Kültürünün Sosyal Medya Aracılığıyla Yeniden 
Üretimi Üzerine Bir Araştırma: Gaziantep İli Örneği 

Tez 2017 

Giritlioğlu İ. ve 
Karaman M. 

Gaziantep Mutfağına Yerli Turistlerin Bakış 
Açılarına Yönelik Bir Uygulama 

Makale 2017 

Tuç Z. ve 
Özkanlı O. 

Yeme İçme Kültürünün Sosyal Medya Aracılığıyla Yeniden 
Üretimi Üzerine Bir Araştırma 

Makale 2017 

Karaman M. Yerli Turistlerin Gaziantep Mutfağına Bakış Açılarının Tespit 
Edilmesine Yönelik Bir Araştırma 

Tez 2017 

Ertopçu İ. Yerli turistlerin yöresel restoranları tercih etme nedenleri: 
Gaziantep ili örneği 

Tez 2017 

Şimşek A. ve 
Selçuk G. 

Gastro-turistlerin Tipolojisinin Belirlenmesi: Gaziantep 
Ölçeğinde Bir Araştırma 

Makale 2018 

Solunoğlu A. 
 
Süzer Ö.                   

Sokak Lezzetlerine İlişkin Tüketici Tutumları: 
Gaziantep ve İstanbul Örnekleri 
Gaziantep Yemekleri Üzerine Bir İçerik İncelemesi                 

Tez 
 
Tez 

2018 
 
2018 

Işık I. 
 
Demircioğlu E. 

Gastromilliyetçilik ve Markalaşma: Gaziantep Mutfağı Üzerine 
Bir Araştırma 
Gaziantep Mutfağında Dürüm Kültürünün Yeri 

Tez 
 
Tez 

2019 
 
2020 
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Kaynak E. 
Kaya Ü ve 
Uyanık B. 
 
Baycar A. 
 

Gaziantep Mutfağında Kırmızı Et Kültürü 
Gastronomi Şehri Gaziantep: Yerel Yiyecek-İçecek 
İşletmelerinin Unesco Kriterleri Kapsamında Değerlendirilmesi 
Antep Fıstığı Ve Türevlerinin Gaziantep Yerel Gastronomik 
Kimliğindeki Yeri 

Tez 
Makale 
 
 
Makale 

2021 
2022 
 
 
2022 

Hatay 

Şahin K. Antakya geleneksel yemek kültürünün beslenme antropolojisi 
açısından incelenmesi 

Tez 2003 

Aytekin B. İskenderun – Antakya Bölgesinde Yemek – İnsan İlişkisi 
Üzerine Bir Görsel Kültür Çalışması 

Tez 2009 

Şahin S. Turizmde Gastronominin Ürün Çeşitlendirme Stratejisi Olarak 
Kullanımı: Hatay Örneği 

Tez 2016 

Canbolat C. 
 
Ejder M. 
 
Kurtar M. 
 
Demirtaş N. 

Hatay İlinde Yaşayan Farklı Dini İnançlara Mensup Bireylerin 
Gastronomik Etkileşimi 
Türkiye Gastronomi Kültürü İçerisinde Hatay Mutfağı Ve Tuzlu 
Yoğurdun Yemeklerde Kullanımı 
Geleneksel Hatay Mutfağından Seçilen Yemeklerin 
Günümüzdeki Değişimlerinin Karşılaştırılmalı İncelenmesi 
Hatay Mutfağı Yöresel Yemeklerinin Turizm İşletme Belgeli 
Lokanta Menülerinde Kullanımı: Antakya Örneği 

Tez 
 
Tez 
 
Tez 
 
Makale 

2017 
 
2021 
 
2021 
 
2022 

 

Yukarıda adı geçen çalışma başlıklarından Gaziantep ile ilintili olanları daha çok turist 

görüşleri ve tutumları bağlamında çalışılmış olup arkeoloji, antropoloji ve sosyal medya 

konuları üzerine çalışmalar görülmektedir. Bu araştırmanın veri toplama tarihine kadar 

turistik materyallerin içerik analizine tabi tutulduğu bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu 

çalışma, Gaziantep açısından ilk olma niteliği taşımaktadır. Hatay’ın ise Gaziantep’e nazaran 

daha kısıtlı bir alan yazınına sahip olduğu görülmekle beraber Turistik materyalleri baz alan 

herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda Hatay ili açısından da bu araştırma ilk 

olma niteliği taşımaktadır.  

Yöntem 

Bu araştırmada yöntem olarak nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Keşifsel nitelikte bir 

araştırma olması ve mevcut kayıtlarda yer alan bilgileri belirli bir sistematik dahilinde ortaya 

koyuyor olması nitel araştırma tercihinde etkili olmuştur. Veri toplama yöntemi olarak belge 

(doküman) incelemesi yöntemi tercih edilmiştir. Nitel veri toplama süreçlerinde; çeşitli 

materyaller, belgeler, kayıtların derlenmesi ve incelenmesi belge inceleme yöntemi olarak 

adlandırılmaktadır (Gürbüz ve Şahin, 2021). Örnek olarak belirli bir organizasyonda belge 

incelemesi yöntemi ile veri toplanarak bir araştırma gerçekleştiriliyorsa yönetim kararlarına, 

yıllık raporlara vb. kayıtlara başvurulabilir (Silverman, 2000). Bu çalışma için Gaziantep ve 

Hatay İllerinde bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine başvurularak turistler için 

kullanılan basılı materyaller temin edilmiştir. Bunun yanında İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüklerinin internet siteleri de araştırmaya dâhil edilerek araştırmanın kapsamı 

genişletilmiştir. Bu araştırmada analiz için nitel araştırmalarda kullanılan tekniklerinden bir 

tanesi olan içerik analizi kullanılmış ve tüm materyaller hem görsel hem yazılı belge 

bağlamında incelemeye tabi tutulmuştur.  

Gerçekleştirilen analizde kullanılan tasnif kategorileri benzer yöntem kullanılarak yapılmış 

önceki çalışmalar (Okumuş B. ve Cetin G., 2018; Okumuş B. vd., 2018; Chen Q ve Huang R., 

2013) baz alınarak oluşturulmuştur. İlgili çalışmalarda bulunan tasnif kategorileri incelenmiş 
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ve sonuç olarak araştırmada kullanmak üzere bir tablo oluşturulmuştur. İlgili tablo aşağıda 

görülmektedir.   

Tablo 2. İçerik Analizi Tasnif Kategorileri Tablosu 

Yiyecekler 

 Yerel mutfak 

 Diğer Bölgesel Mutfaklar 

 Tarihi mutfak 

İçecekler 
Genel 

 Alkollü içecekler (Türk rakısı –
Türk birası vd.) 

 Türk kahvesi 

 Uluslararası mutfak  Alkolsüz içecekler (Çay-Ayran vd.) 

 Organik yiyecekler  

 Araç-Gereçler  

 Baharatlar  

 Tarifler  

Yeme Ortamları 

 Yerel restoranlar 

Festivaller 

 Yerel yiyeceklerle ilgili 

 Yemek deneyimi  Yerel içeceklerle ilgili 

 Gastronomi Turları  Uluslararası yiyecek ve içeceklerle 
ilgili 

 Özel yemek aktiviteleri 
(Yemek dersleri ve şovlar) 

 

Atmosfer 

 Yiyecek pazarları 

Yiyecek ve İçeceklerin Kapsamı 

 Çiğ yiyecekler 

 Yiyecek ve içecekleri yansıtan 
manzaralar 

 İçerik 

 İnsanlar (şefler, yemek yiyen 
insanlar) 

 Başlangıç 

 Yiyecek ve içecekle ilişkili 
eğlenceler 

 Ana yemek 

 Yerel meyve ve sebzeler  Tatlılar 

 

Önceki tablolar referans alınarak oluşturulan tasnif tablosunun ana başlıkları ve alt başlıkları 

yukarıda görüldüğü gibidir. Toplanan materyaller (basılı ve görsel) incelenmiş ve ilerledikçe 

tematik olarak ilgili oldukları başlık altına kodlamalar yapılmıştır. Materyal incelemesi 

bitirildiğinde kodlamalar toplanmış ve nihai tasnif tablolarına ulaşılmıştır. Her bir materyal 

hem görseller hem de metinsel ifadeler bağlanımında incelenmiş ve ayrı ayrı tablolarda 

gösterilmiştir. 

Gaziantep ve Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinden temin edilmiş olan materyaller 

aşağıda kategorik olarak sıralanmıştır. Bu materyalleri elde etmek için kurumlarla görüşülmüş 

ve bu bağlamda ellerinde bulunan materyallerin hepsi temin edilmiştir.  

Tablo 3. Analizde Kullanılan Materyallerin Tasnif Tablosu 

Gaziantep Materyalleri Hatay Materyalleri 

Gaziantep İli Tanıtım Broşürü Hatay İli Tanıtım Broşürü 
Gaziantep İli Mutfağı Broşürü Hatay İli Turistik Yerler Broşürleri 

Gaziantep İli Afişleri Hatay İli Afişleri 
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Gaziantep Şehir Haritası Hatay Tanıtım CD’si 
Gaziantep Tanıtım CD’si 

Gaziantep İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü İnternet Sayfası 

Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İnternet 
Sayfası 

 

Bu araştırmanın belirli sınırlılıkları bulunmaktadır. İlk olarak veri toplama aşamasında ilgili kurumlar 

ile görüşülmüş ve baskısı bitmeyen bazı materyallerin olduğu bilgisi alınmıştır. İlgili materyaller 

araştırmaya dahil edilememiştir. İkinci olarak da bu araştırmanın verileri 2021 yılında toplanmış ve 

analiz edilmiştir. 2021 itibariyle UNESCO Gastronomi Kenti olan 3 şehir (Gaziantep, Hatay ve 

Afyon) bulunmaktadır.  Çeşitli maddi kısıtlardan dolayı Afyon çalışmaya dahil edilmemiş ve 2 şehir 

üzerinden araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu durum araştırmanın sınırlılıklarından birisidir. 

Bulgular ve Tartışma 

Yapılan analiz sonucunda görsel unsurlar özelinde ortaya çıkan dağılım aşağıdaki gibidir. 

Tablo 4. Gaziantep ve Hatay Materyallerinde Bulunan Görsel Unsurlar Tablosu 

Kategoriler Gaziantep Hatay Toplam 

 Türkçe İngilizce Türkçe İngilizce  

Yiyecekler 

 Yerel Mutfak 

 
5 

 
5 

 
3 

 
2 

15 

 Tarihi Mutfaklar 4 4   8 

 Araç Gereç 13 13 1 1 28 

 Baharatlar 6 6 1 1 14 

Tema Toplamı 65 

İçecekler 

 Türk Kahvesi 

 
4 

 
4 

   
8 

Atmosfer 

 Yiyecek ve İçecekleri Yansıtan 
Manzaralar 

 
32 

 
32 

   
64 

 İnsanlar (şefler, yemek yiyen 
insanlar) 

 
9 

 
9 

 
2 

 
2 

 
22 

Tema Toplamı 94 

Yiyecek ve İçeceklerin Kapsamı 

 Çiğ Yiyecekler 

20 20   40 

 Ana Yemek 48 48   96 

 Tatlılar 40 40  1 81 

 Yerel Meyve ve Sebzeler 2 2 3 4 10 

Tema Toplamı 227 

Genel Toplam 394 
 

Yukarıda yer alan tabloda Gaziantep ve Hatay İl Kültür Turizm Müdürlüklerinden elde edilen 

yazılı ve elektronik kaynaklarda ve İl Kültür Turizm Müdürlüklerinin web sitelerinde yer alan 

görsel içeriklerinin tablosuna yer verilmiştir. Bu içerikler 6 ana başlık altında incelenmiştir. 

İlgili ana başlıklardan 4 tanesine dair içerik tespit edilmiş olup, “Yeme Ortamları” ve 

“Festivaller” başlıkları ile ilgili görsel bir içeriğe rastlanmamıştır. İçerik tespit edilen başlıklar 

incelendiğinde; en fazla görsel içerik “Yiyecek ve İçeceklerin Kapsamı” başlığında tespit 

edilmiştir. Bunu sırası ile “Atmosfer”, “Yiyecekler” ve “İçecekler” başlıkları izlemiştir.  
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“Yiyecekler” boyutunda en sık kullanılan başlık yerel mutfaktır. Yerel mutfak başlığında 

Gaziantep materyallerinde 5 Türkçe, 5 İngilizce ve Hatay materyallerinde de 3 Türkçe 2 

İngilizce içeriğe ulaşılmıştır. Tarihi mutfak başlığında İngilizce ve Türkçe 4’er tane görsele 

rastlanmıştır. Araç-Gereç kategorisinde Türkçe ve İngilizce Gaziantep materyallerinde 13’er 

tane içeriğe ulaşılırken, Hatay’da Türkçe ve İngilizce materyallerde birer adet görsel tespit 

edilmiştir. Diğer bölge mutfakları, organik yiyecekler ve tarifler başlığına uygun görsel tespit 

edilememiştir. “İçecekler” boyutu altında sadece Türk Kahvesi başlığında içerik tespit edilmiş 

olup, Gaziantep’te Türkçe ve İngilizce olarak 4’er tane görsel tespit edilmiştir. Genel, alkollü 

içecekler, Alkolsüz içecekler(çay-ayran) kategorilerinde iki şehide de içerik tespit 

edilememiştir.  

“Özel Yemek Aktiviteleri” ve “Festivaller” boyutu altında her iki şehirde de içerik tespit 

edilememiştir.” Atmosfer” boyutu altında yiyecek ve içecekleri yansıtan manzaralar 

başlığında Gaziantep’te İngilizce ve Türkçe olarak 32’şer adet görsel tespit edilmiştir. 

İnsanlar başlığı altında Gaziantep’te 9’ar tane Gaziantep, 2’şer tane Hatay da içerik tespit 

edilmiştir. Atmosfer boyutunda, yiyecek pazarları ve yiyecek ve içecekle ilişkili eğlenceler 

başlıklarında içerik tespit edilmemiştir. “Yiyecek ve İçeceklerin Kapsamı” boyutu en fazla 

içeriğin yer aldığı boyuttur. Çiğ yiyecekler başlığında Gaziantep’te Türkçe ve İngilizce olarak 

20’şer görsel tespit edilmiştir. Ana yemek başlığında Gaziantep’te 48’er adet görsel 

bulunurken, tatlılar başlığında 40’ar adet görsel bulunmuştur. Yerel meyve ve sebzeler 

başlığında Gaziantep’te 2’şer adet görsel bulunurken, Hatay’da Türkçe materyallerde 3, 

İngilizce materyallerde 4 görsel tespit edilmiştir. 

Tablo 5. Gaziantep ve Hatay Materyallerinde Bulunan Yazılı Unsurlar Tablosu 

İfadeler Gaziantep Hatay Toplam 

 Türkçe İngilizce Türkçe İngilizce  

Yiyecekler 

 Yerel mutfak 

 
23 

 
23 

 
3 

  
49 

 Tarihi mutfak (Persler) 7 7   14 

 Araç Gereç 4 4   8 

 Baharatlar 2 2 1  5 

 Tarifler 16 16   32 

Tema Toplamı 108 

İçecekler 

 Türk kahvesi 

 
2 

 
2 

   
4 

Yeme Ortamları 

 Yerel restoranlar 

   
1 

  
1 

Atmosfer 

 Yiyecek ve içecekleri yansıtan 
manzaralar 

 
2 

 
2 

 
1 

  
5 

 İnsanlar (şefler, yemek yiyen 
insanlar) 

  1  1 

 Yiyecek ve içecekle ilişkili 
eğlenceler 

 
1 

 
1 

   
2 

Tema Toplamı 8 

Yiyecek ve İçeceklerin Kapsamı 

 Çiğ yiyecekler 

 
9 

 
9 

   
18 



 

322 

 

ITCC'22 

I. INTERNATIONAL TOURISM AND CULINARY CONFERENCE 

27-28 OCTOBER 2022 

AMASYA-TÜRKİYE 

 Ana yemek 5 5   10 

 Tatlılar 6 6 1  13 

 Yerel meyve ve sebzeler 2 2   4 

Tema Toplamı 45 
Genel Toplam 166 

 

Yukarıda yer alan tabloda Gaziantep ve Hatay İl Kültür Turizm Müdürlüklerinden elde edilen 

yazılı ve elektronik kaynaklarda ve İl Kültür Turizm Müdürlüklerinin web sitelerinde yer alan 

metin içeriklerinin tablosuna yer verilmiştir. Bu içerikler 6 ana başlık altında incelenmiştir. 

İncelenen ana başlıklardan 5 tanesine ait yazılı içeriğe rastlanırken, “Festivaller” ana başlığı 

ile ilgili yazılı bir içerik tespit edilememiştir. İlgili yazılı materyaller incelendiğinde en fazla 

içeriğin “Yiyecekler” boyutunda olduğu görülmüştür. Bunu sırası ile “Yiyecek ve İçeceklerin 

Kapsamı”, “Atmosfer”, “İçecekler” ve “Yeme Ortamları” takip etmiştir. 

“Yiyecekler” boyutu incelendiğinde, Yerel Mutfak başlığında Gaziantep’te Türkçe ve 

İngilizce 23’er adet içerik tespit edilirken, Hatay’da yalnızca Türkçe materyallerde 3 içerik 

tespit edilmiştir. Tarihi Mutfaklar başlığında Gaziantep materyallerinde 3’er adet İngilizce ve 

Türkçe içerik yer alırken, Hatay materyallerinde bu başlıkta içerik tespit edilememiştir. “Araç 

Gereçler” başlığında Gaziantep’te 4’er adet içerik tespit edilirken, Hatay materyallerinde bu 

başlık özelinde içerik bulunamamıştır. Baharatlar başlığında Gaziantep materyallerinde 2’şer 

adet içerik tespit edilirken, Hatay materyallerinde yalnızca 1 adet Türkçe içeriğe rastlanmıştır. 

“Tarifler” başlığında Gaziantep materyallerinde 16’şar adet Türkçe ve İngilizce içerik tespit 

edilirken, Hatay’da bu başlıkta içeriğe rastlanmamıştır. “Yiyecekler” boyutunda, Diğer 

Bölgesel Mutfaklar ve Organik Yiyecekler başlıklarında iki şehirde de herhangi bir içeriğe 

rastlanmamıştır.  

“İçecekler” boyutunda, Türk Kahvesi başlığında Gaziantep materyallerinde Türkçe ve 

İngilizce olarak 2’şer adet içeriğe rastlanmıştır. Genel, Alkollü İçecekler (Türk Rakısı- Türk 

Birası vd.) ve Alkolsüz İçecekler (Çay-Ayran vd.) başlığında iki şehir materyallerinde de 

içeriğe rastlanmamıştır.  “Yeme Ortamları” boyutunda ise, Yerel Restoranlar başlığında Hatay 

materyallerinde Türkçe olarak 1 içeriğe ulaşılmış, Gaziantep materyallerinde herhangi bir 

içeriğe rastlanmamıştır. Yemek Deneyimi, Gastronomi Turları ve Özel Yemek Aktiviteleri 

başlıklarında her iki şehirde de herhangi bir içerik bulunmamaktadır. 

 “Festivaller” boyutu ve alt başlıklarında her iki şehirde de herhangi bir içerik tespit 

edilememiştir. “Atmosfer” boyutunda, Yiyecek ve İçecekleri Yansıtan Manzaralar başlığında 

Türkçe ve İngilizce olarak Gaziantep materyallerinde 2’şer tane içeriğe rastlanırken, Hatay 

materyallerinde ise sadece 1 Türkçe materyale rastlanmıştır. İnsanlar (Şefler, Yemek Yiyen 

İnsanlar) başlığında Yalnızca Hatay Materyallerinde 1 Adet Türkçe materyale rastlanmış, 

Gaziantep materyallerinde herhangi bir içerik tespit edilememiştir. Yiyecek ve İçecekle 

İlişkili Eğlenceler başlığında, Türkçe ve İngilizce olarak Gaziantep materyallerinde birer adet 

içerik tespit edilmiş, Hatay Materyallerinde herhangi bir içerik görülememiştir. Yiyecek 

Pazarları başlığında her iki şehirde de bir içerik tespit edilememiştir. 

“Yiyecek ve İçeceklerin Kapsamı” boyutu incelendiğinde, Çiğ Yiyecekler başlığında Türkçe 

ve İngilizce olarak Gaziantep materyallerinde 9’ar adet içerik tespit edilmiş, Hatay’da ise 

rastlanamamıştır. Ana Yemekler başlığına bakıldığında Gaziantep materyallerinde 5’er adet 

içeriğe rastlanmıştır. Aynı şekilde Gaziantep materyallerinde Tatlılar başlığında 6’şar, Yerel 

Meyve ve Sebzeler başlığında 2’şer adet içerik tespit edilmiştir. Bu başlıklar altında, Hatay 

materyallerinde herhangi bir içeriğe rastlanmıştır. 
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Sonuç ve Öneriler 

Destinasyon pazarlamasında son dönemlerde gastronomik değerler giderek ön plana 

çıkmaktadır. Gastronomik değerler bazı destinasyonlar için destekleyici rol görevi görürken, 

bazı destinasyonlar kendilerini gastronomi destinasyonu olarak konumlandırmaktadırlar. 

Çalışmada incelenen Gaziantep ve Hatay’da UNESCO tarafından gastronomi özelinde 

tescillenmiş, önemli gastronomi destinasyonlarındandır. Tescil edilmiş bu destinasyonların 

tanıtım materyallerinde nasıl pazarlandığı, hangi noktaların ön plana çıkarıldığı ve hangi 

hususlara daha az yer verildiğinin bilinmesi önemlidir. İlgili materyallerin tasnifini 

gerçekleştirmek ve hangi temaların ne kadar işlendiğini belirlemek de bu çalışmanın amaçları 

arasındadır.    

Materyallerin görsel ve yazılı olarak içerik analizine tabi tutulması noktasında önceki 

çalışmalarda kullanılan tasnif tabloları incelenerek bir tablo oluşturulmuştur. Bu tablo 

kapsamında 6 ana başlık altında alt başlıklar ile tasnif işlemi gerçekleştirilmiştir. İncelenen 

materyallerde hem görsel hem de basılı materyallerde içerik tespit edilemeyen tek başlık 

“Festivaller” olmuştur. Bölge gastronomisinin festival açısından fazlaca ürün ve gelenek 

barındırdığını söylemek mümkündür. Mevcut ulusal ve uluslararası festivallerin tanıtım 

materyallerine eklenmesi, destinasyonun gastronomi turistlerini çekebilmesi açısından 

önemlidir. İlgili materyallere ve web sayfalarına gerçekleştirilen festivaller ile ilgili fazlaca 

görsel ve bilgilendirici içerik eklenmelidir. Zira festival turizmi açısından ve gastronomi 

turizminin desteklenmesi açısından bu husus önemlidir. 

İlgili kaynaklar incelendiğinde az içeriğe rastlanan bir diğer başlık da “Yeme Ortamları” 

olmuştur. İlgili başlıkta görsel materyallerde sadece Hatay’da 1 adet içerik tespit edilmiştir. 

Bu ana başlığı oluşturan alt başlıklar yerel restoranlar, yemek deneyimi, gastronomi turları ve 

yemek dersleri, şovları başlıkları gastronomi turizmi açısından önemli başlıklardır.  Son 

dönemlerde turistlerin gastronomi beklentileri çeşitlenmiş ve sadece yemek yemekten öte, 

gittikleri destinasyonların yemeklerini öğrenme boyutuna geçmiştir. Bu kapsamda ilgili 

şehirlerde yer alan kamu ve özel yemek kurslarının, gerçekleştirilen workshopların, yemek 

şovlarının tanıtım materyallerinde yer alması gerekmektedir. Bu yolla turistler tatil 

programlarına ilgili aktiviteleri ekleyebilecek ve bu yolla gastronomi turizmine katkı 

sağlayabileceklerdir. Benzer şekilde bölgede gerçekleştirilen gastronomi turlarının da görsel 

ve yazılı olarak materyallerde yer almadığı görülmüştür. Daha önce gerçekleşmiş turların 

görsel ve yazılı olarak tanıtım araçlarında yer alması, bölgeye gelmeyi düşünen turistlere 

örnek teşkil etmesi açısından önemlidir. İlgili ana başlığın alt başlıklarından olan yerel 

restoranlar da gastronomi turizmi açısından hayati derece önemlidir. Turistlerin gittikleri 

destinasyonlarda alışılagelmişin dışında yerel lezzetleri denemek istedikleri bilinmektedir. Bu 

tip lezzetlerin bulunabileceği yerel restoranların ilgili tanıtım materyallerinde daha çok 

kullanılması gerekmektedir. Bu yolla turistler doğru adreslere yönlendirilebilecek ve yerel 

gastronomi kültürüne katkı yapılarak canlı kalması sağlanacaktır.  

İçecekler ana başlığı incelendiğinde sadece Türk Kahvesi alt başlığında içeriğe rastlanmış ve 

Alkollü İçecekler (Türk rakısı, Türk birası vd.), Alkolsüz İçecekler (Çay, Ayran vd.) alt 

başlıklarında yazılı ve görsel içeriğe rastlanmamıştır. Türk Kahvesi incelendiğinde sadece 

Gaziantep’te içeriğe rastlanmış Hatay materyallerinde içeriğe rastlanmamıştır.  Benzer şekilde 

Alkollü ve Alkolsüz içecekler alt başlıklarında da görsel ve yazılı içerik bulunamamıştır. 

Gastronomi turizmi için içeceklerde oldukça önemli ürünlerdir. Güzel bir yemek deneyimi, iyi 

bir yemek ve buna eşlik eden kaliteli bir içecek ile mümkündür. Zengin içecek kültürüne 

sahip bu şehirlerin özel içeceklerinin tanıtım materyallerinde bulunması önemlidir. Bu yolla 

gastronomik değerler turist kitlesine doğru şekilde aktarılabilir ve bölgenin içecek kültürü 

hareketli kalabilir. Türkiye’nin ikonik unsurlarından olan Türk Kahvesi’nin de materyallerde 
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daha çok kullanılması önemlidir. Bölgeye özel çeşitleri olan Türk Kahvesi yazılı ve görsel 

olarak tanıtım araçlarında daha çok kullanılmalıdır. 

İlgili materyallerde “Atmosfer” başlığı altında yeterli sayıda içerik paylaşılmıştır. Fakat 

buradaki içerikler genellikle belirli alt başlıklarda toplanmış ve yerel pazarlar alt başlığında 

içeriğe rastlanmamıştır. Bir destinasyonun gastronomi kültürünün önemli parçaları yerel 

gıdalar ve bu gıdaların bulunabildiği yerel yiyecek pazarlarıdır. İlgili pazarlara ait özellikle 

görsel unsurların ve konum bilgilerinin tanıtım materyallerinde yer alması gerekmektedir. Bu 

yolla bu konuya ilgi duyan turistlerin dikkati çekilebilir ve yönlendirme yapılabilir. İlgili 

aktivite ile yerel pazarlara, yerel gastronomiye ve yerel üreticiye de katkı sağlanacaktır. 

İncelenen içeriklerde “Yiyecekler” boyutunda yeterli içeriğin kullanıldığı ve dağılımın da iyi 

olduğu gözlemlenmiştir. Yiyecekler başlığı altında tartışılması gereken bir husus tarifler 

olabilir. Günümüzde iletişim kanalları çok artmış ve bilgiye ulaşmak kolaylaşmıştır. Yemek 

tarifi paylaşmak yerine, daha tanıtıcı diğer alt başlıklara odaklanmak düşünülebilir. İlgili konu 

ilerde yapılacak çalışmalarda incelenebilir ve nihai karar verilebilir. Benzer şekilde “Yiyecek 

ve İçeceklerin Kapsamı” ana başlığında da yeterli düzeyde içeriğin ve dağılımın olduğu 

gözlemlenmiştir. Bu iki ana başlıkta yer alan temalarla ilgili içerik kullanmaya bundan sonra 

da devam edilmelidir.  

Bir destinasyonun pazarlanmasında, tanıtım materyallerinin önemi büyüktür. İlgili basılı ve 

elektronik araçlar turistlere destinasyon hakkında bilgi vermekte ve tanıtım faaliyeti 

gerçekleştirmektedir. Bu sebeple ilgili materyallerde, pazarlanan destinasyonlarının 

niteliklerinin doğru şekilde aktarılması önemlidir. UNESCO tarafından Gastronomi alanında 

tescillenmiş kentler olan Gaziantep ve Hatay’ın, tanıtım materyallerinde gastronomik 

içeriklerin kentlerin niteliğini doğru şekilde yansıtabilmesi önemlidir. Bu sebeple ilgili 

materyallere içerik analizi uygulanmış, güçlü ve zayıf yönleri belirlenmiştir. Bundan sonraki 

çalışmalarda yeni seçilen gastronomi kentleri de (Afyon) eklenerek ilgili incelemeye devam 

edilebilir. Günümüzün ayrılmaz bir parçası haline gelmiş sosyal medya hesapları üzerinden de 

tanıtım içerikleri incelenebilir.  
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Abstract 

Thailand has an important source of income which is tourism either domestic tourism or 

international tourism for the hospitality industry and other industries as well. The best way is 

to learn the customer’s behaviors toward the pandemic which would help to arrange safety 

and to certify in order to avoid the COVID-19. An outbreak of the new coronavirus (COVID-

19) has not only damaged entire socio-economic structures around the world but also affected 

the tourism and hospitality industry in many countries. The number of tourists in Thailand 

decreased, which is affected by the declaration of an Emergency Situation in all areas of 

Thailand. The present study is intended to study how Thai hotels respond to COVID-19 and 

their guests. From the interviews with hotel employees, every hotel has an awareness of this 

pandemic and strictly follows public health policies. By the way, they have not clearly 

planned to recover their business. The research methodology (approaches), data collection 

strategies, data choices and techniques, and procedures for data collection. This paper will use 

the Research Onion model to design our research framework and to address the objectives’ 

actions. 

Key Words: Pandemic, Responsibility, Tourism and Hospitality, Research Onion model and 

COVID-19 

 

Introduction 

The World Health Organization (WHO) indicated the outbreak of COVID-19 as a pandemic 

on March 11, 2020. This could explain why COVID-19 has spread worldwide and all 

travelers are possibly at risk of infection. The public must cooperate and act as the Ministry of 

Public Health (MoPH) commends for your own safety and for others, and to decrease 

undesirable social and economic impacts. (WHO, 2020). 

Therefore, the Department of Disease Control (DDC) of many countries including Thailand 

issued guidance and measures to stop this global pandemic. Whether encouraging people to 

wear a mask when leaving out, checking their body temperature at various locations such as 

banks and shopping malls, serving hand sanitiser at various points, spraying a disinfectant on 

the surface in risky locations and making social distancing. The number of people infected is 

still increasing in many provinces, the Thai government declared a state of emergency and the 
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pandemic of COVID-19 is a national agenda. (Prime Minister and Defense Minister General 

Prayut Chan-o-cha, 2020). There were many area closure announcements such as schools, 

shopping malls, public areas, swimming pools, fitness centres and spas, as well as hotel 

businesses that are directly impacted by the reduced number of tourists. The study found that 

Thailand’s Accommodation Occupancy Rate (AOR) was reported at 20.8 % in March 2020, 

which decreased from the previous number of 58.3% in February 2020. (Bank of Thailand, 

2020). 

 

Figure 1 Thailand’s Accommodation Occupancy Rate (AOR), 

(Source: www.ceicdata.com, 2020). 
From the above information, hotel business operators have to adjust their organization and 

find a way to respond to this crisis so that the business can continue. 

 

Literature review 

The purpose of this study was to investigate how a Thai hotel responds to COVID-19. This 

study investigated (a)what does the impact of COVID-19 on hotels whether outcomes, guests, 

or events; (b)what measures hotels apply on this issue via guest relations, employee relations, 

social distancing and government policies; (c) what is the hotel plan or rehabilitation when the 

disease is resolved; and (d) the hotel’s perspective about the long-term effect of tourism in 

Thailand after the situation is retrieved. In order to have a comprehension of how COVID-19 

affects the hotel industry and the pre-used methods in this research, this chapter reviews the 

following aspects of hotels in Thailand and COVID-19 research achieved in the literature: 

what is COVID-19, DDC (department of disease control), what is social distancing, research 

design, participants recruitment, data collection, the procedure of interviews, materials, 

research approach, consequences, countermeasures, rehabilitation and opinion about long-

term effects on Thailand tourism. 

What is COVID-19? 

COVID-19 or Novel coronavirus is the newest coronaviruses. This new virus and illness were 

unknown before the outbreak began within the seafood and wet animal wholesale market in 

Wuhan, China in December 2019. (Zhu et al., 2020). Coronaviruses are engulfed non-

segmented positive-sense RNA viruses relating to the family Coronaviridae and also the order 

Nidovirales and generally distributed in humans, birds, and other mammals. (Wang et al., 

2020) 

http://www.ceicdata.com/
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The most well-known coronavirus species which causes human disease consists of 6 species. 

The primary four viruses are endemic locally — 229E, OC43, NL63, and HKU1 — have been 

associated mainly to cause common cold symptoms in immunocompetent individuals. The 

latter two strains that can cause severe illness, are Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavirus (SARS-CoV), and the Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-

CoV). They are zoonotic in origin and have been linked to sometimes fatal illnesses. (Zhu et 

al., 2020).  

COVID-19 spread from one person to another person when a disinfected person gets infected 

by touching or breathing tiny droplets via coughing, sneezing, or speaking from an infected 

COVID-19 person. It is necessary to remain a minimum of one meter far from others as a 

result the droplets are comparatively heavy, short travel, and quickly sinks into the landscape. 

These droplets can land on objects and surfaces around the person like tables, doorknobs, and 

handrails.  When the healthy people derive the virus from the droplets by touching their eyes, 

nose, or mouth and breathing the droplets in. (WHO, 2020)   

DDC (Department of Disease Control)  

Due to the epidemic of COVID-19 has spread around the world, the Thai government has 

implemented emergency decree measures. To control the situation and restrain the epidemic 

in the country.   

Emergency Decree is called the Public Administration in Emergency Situations. It will force 

to use overall nation for prevention, mitigation, suppression, termination, rehabilitation, or 

assistance to the people by the Prime Minister, with the approval of the Cabinet. (Legal 

Affairs Group Office of the National Security Council Thailand, 2005) 

On March 25 2020, Thai Prime Minister, Prayuth Chan-Ocha has issued the primary 

Emergency Decree to prevent and deter more serious situations by issuing 16 regulations and 

procedures for all Departments beneath the foundations. The laws directly impact hotels 

operation consists of the following;  

(1) Closing risk locations like pubs, fitness centres, spas and boxing stadiums 

(2) Prohibiting rallies, whether organizing activities or mingling in packed areas 

(3) Disease prevention measures  

(4) The policy is to continue to open service locations, such as hospitals, clinics, non-

entertainment restaurants, little convenience stores, etc. 

(5) Recommendations for organizing alternative activities, such as a wedding, funeral 

or family activities  

(6) Enforcement throughout the kingdom from March 26, 2020, onwards. The 

Measures have been modified and released in several editions but retain identical contents. 

(ministry of public health, 2020, pp. 116-122).  

On March 23 2020, DDC EOC, Thailand reported the recommendations for hotel 

operations which were the prevention of COVID-19 viral pneumonia for hotel guests and 

hotel staff to protect themselves as per the instructions below:   

A. Inquire regarding guests' travel history once the guests arrive at the hotel. The 

hotel receptionists and observation the health standing of the guests while they are 

staying at the hotel. If a guest travelled throughout the past 14 days to associate 
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affected area and also the guest shows symptoms of COVID-19 such as fever, 

coughing, sneezing, runny nose, or dyspnea. The employees must require the 

suspected patient to wear a mask before transferring them to the closest hospital to 

access health care treatment and directly inform the Ministry of Public Health 

through the Department of disease management Hotline at Tel. 1422 

B. Prepare equipment for cleaning and protection for guests and hotel staff by 

providing available masks and alcohol dispensers for washing hands. Install 

alcohol gel in common areas through lobbies, restaurants, exercise rooms, 

doorways, or elevators. It can reduce human-to-human transmission. 

C. Increase awareness for housekeepers to pay attention to self-protection of the risks 

of contamination of viral agents on surrounding surfaces by wearing a mask and 

rubber gloves while working. Focus on frequently used items that contain several 

contaminants such as remote controls, light switches, glasses of water, telephones, 

headboards, and door handles, etc. need to be cleaned to eliminate germs. 

Productive sanitizers can destroy the virus such as toilet cleaning agents, detergent, 

and 70% of alcohol. 

D. Hotel staff considered the first people to meet with a large number of guests such 

as hotel receptionists, hotel porters, security staff for door opening and room 

reservation officers. Staff and other members should regularly observe the health 

symptoms of guests while servicing them and be careful of close contact while 

performing duties. These are critical fundamentals for protecting themselves from 

infection. If the staff cannot avoid close contact with guests, the staff must wear a 

mask and frequently wash their hands thoroughly with water and soap or alcohol 

gel. Moreover, all staff should keep their body warm and get enough sleep. (DDC 

EOC, 2020)  

What is Social Distancing? 

Social distancing additionally calls community distancing or measures taken to forestall the 

spread of contagion by maintaining a physical distance between individuals and reducing the 

number of times people get in close contact with each other. It usually involves keeping an 

exact distance from others and avoiding gathering along in massive groups. The areas should 

be closed such as schools, workplaces, places of worship, community quarantine, cancellation 

of mass gatherings for example festivals, sporting events, and the prohibition of public 

transport. Social distancing is not to be confused with “social distance” because it refers to a 

measure of perceived difference (or distance) among groups such as social class, 

race/ethnicity, gender, or sexuality. (WHO Regional Office for Africa Supports the COVID-

19 Response, 2020) 

Research Methodology 

We chose 1-on-1 interviews as our data collection method, where we interacted as directly as 

possible with our participants which allowed space for participant reflection. We wanted to 

know both information about the current situation of each hotel where the participants work 

and their opinion on this pandemic's impacts. Next, we used both an inductive approach and a 

research onion approach as our methodology to conclude the results. They fit with our goal of 

analysis and finding a way for each hotel used to respond to COVID-19.   

Research Design 
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The researcher design involves determining the appropriate research philosophy, research 

methodology (approaches), data collection strategies, data choices and techniques, and 

procedures for data collection (Saunders et al., 2012). 

 

Figure 2 Saunders’s Research Onion Methodology, (Source: Saunders et al., 2012). 

This paper uses the Research Onion model Saunders et al., (2012), to design our research 

framework and to address the objectives’ actions. The Research Onion model (see Figure 2) 

where the research design is decided from the outmost layer similar to peeling a real onion. It 

has six layers, and each layer will have some type of possible research decision to be made 

appropriate to the research study (see Table 1).  

Table 1 The research design utilizing Saunders’s Research Onion Methodology 

Research 

Design 

Element 

Chosen Method Description 

Research 

Philosophy 
Phenomenology 

Phenomenology can be defined as an approach to 

research that seeks to describe the essence of a 

phenomenon by exploring it from the perspective of 

those who have experienced it. (Teherani, et al., 

2015) 

Research 

Philosophy 

Stances 

Pragmatism 

Pragmatism focus on the real experiences and 

success of the practical action, which can be used as 

a guideline for relative events. (Kaushik and Walsh, 

2019) 

Research 

Approaches 
Inductive 

Research Approaches Inductive reasoning is often 

referred to as a “bottom-up” approach to knowing, in 

which the researcher uses observations to build an 

abstraction describe to a picture of the spectacle that 

is being deliberate. (Lodico, et al., 2010) 
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Research 

Strategies 

Qualitative 

interview 

Qualitative interviewing provides a method for 

collecting rich and detailed information about how 

individuals experience, understand and explain life 

events. (Winter et al., 2019) 

Research 

Choices 
Mixed 

Mixed methods are a research approach whereby 

researchers collect and analyze both quantitative and 

qualitative data within the same study. (Bowers et 

al., 2013) 

Research 

Techniques 

and 

Procedures 

Interviews (primary 

data) and Secondary 

data 

We collect primary data from the 1-on-1 interviews 

via telephone and find information collected by 

government departments or organizational records. 

Participants’ Recruitment 

We recruited participants through personal contacts and explained the purpose of the research 

and the scope of the interview. We asked for consent to interview, and when they agreed, we 

scheduled an interview and so on. 

Participants included 11 hotel employees that are working in Thailand's hospitality industry. 

They work in different positions and departments. Some of them are at the middle to top 

management level, and some are at the operation level. Therefore, we got a more diverse 

perspective from their experiences and attitudes.  

Data Collection 

Our data collection methods included semi-structured interviews with open-ended questions 

that we are free to ask in the scope of the questions prepared, and we could change the 

question to suit each participant.  

Procedure of Interviews 

We created an interview guide containing ten open-ended questions, to be flexible with 

participants, and to increase our chances of finding willing interviewees. We established a 

channel for the interview via group voice calls of the LINE application. We designed the 

interview to last around 10 to 20 minutes. We listed the names of those whom we want to 

interview, made contact, and flexibly scheduled the interview according to the interviewee's 

convenience time. 

We interviewed all participants by phone; all four researchers were present to listen to the 

interview while one researcher conducted the interview. One researcher recorded the 

interview, another one took a short note, and two others asked more questions that might be 

missed at the end of the interview. We did not have time for consent forms to be mailed and 

returned, so we read the contents of the forms to each interviewee and received verbal 

consent. All consented to participate and be recorded. The participants consented by 

completing the interview and giving us their contact information. 
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Materials 

Over ten weeks from April to June 2020, we develop the verbal consent form for the 

interview, a research plan, a data collection guide (interview questions), a participant 

screener, and a research paper outline. 

Research Approach 

The inductive approach, also known as inductive reasoning, starts with observations and 

theories are proposed towards the end of the research process as a result of observations. 

(Goddard and Melville, 2004). Moreover, Bernard, 2013, states that “Inductive research 

involves the search for patterns from observation and the development of explanations – 

theories – for those patterns through a series of hypotheses”.  

We use an inductive approach to find out the result. We got the information from the 

interview and collected relative information on our topic from an online resource. Once a 

substantial amount of data has been collected, we will take a breather from data collection, 

stepping back to get a bird’s eye view of our data and look for patterns. Then we bring those 

patterns to find the results and conclusion (see Figure 3). 

 

 

Figure 3 The step of the inductive approach, (source: Allen et al., 2011). 

Finding 

The interviewer decided to use 1-on-1 interviews to collect data from interviewees. The 

finding of this research uses Saunders’s Research Onion Methodology approach and inductive 

reasoning to find the pattern that hotels in Thailand's response to COVID-19. From the 

interview, we found that every hotel has a response in accordance with recommendations 

from the WHO and Government orders.          

The main consequences of Covid-19 affected the core product of hotels which are guests and 

rooms. Most of the hotels in Bangkok and Chiang Mai said that the number of guests both 

Thai and foreigners decreased from 80 to 100 percent plus all events have been cancelled 

which made lower occupancy than before, so employees will get less or no service charge. 

Many hotels in Thailand had closed due to the government’s order by firstly closing 

restaurants, swimming pools, spas and fitness. The hotel didn't accept any new guests. Even 

though in-house guests and residents are serviced. Examples of services provided for the 

guests are in-room breakfast and delivery. Certainly, the housekeeper had to deep clean every 

room once the guest checked out.  

According to the Covid-19 countermeasure provided by the Ministry of Public Health. The 

hotels provide hand sanitiser and face masks in the lobby, in front of the lift or in any risky 

areas and also measure guests' temperature every time before they enter each property. Ms. 
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Khochawan Pirapruek, front office of the Peninsula Bangkok said that the hotel provides one 

room for only guests who have a symptom, so the hotel will inform the hospital to take care 

after that.  

About cancellation and refund policies. Nearly every hotel will not take any charges for the 

cancellation fee and they refunded the full amount of money for reserved guests. Mr. Luchan 

Suewongprayoon, owner of Chann Bangkok-Noi and E11 hotel said that he convinced the 

guests to postpone their reservation until next year or at any time instead of cancelling the 

reservation in order to maintain guests. Ms. Chanida Vachirapipop, front office of Hyatt 

Regency Sukhumvit said the Hyatt Group will give free 10,000 points to guests if the 

reservation got cancelled by the hotel, so they can redeem it later.  

For their employees, Thermometer, Hand Sanitizer and Mask are provided. They are allowed 

to eat gradually and have to clean tables with alcohol spray on their own. Moreover, the 

employees were offered food by the chef, they are not allowed to take food by themselves and 

social distancing is strict, one person per one table said to Mr. Santisuk Yangnoom, Human 

Resources of Conrad Bangkok. And most hotels also mark a place for their employee to stand 

in order to keep a proper distance. Regarding working days, most hotels let employees use 

their annual leaves, sick leaves, and public holidays, etc. first then followed by leave without 

pay asked from volunteers yet employees are still getting 100 percent salary without service 

charge. In some hotels like Conrad Bangkok, The Peninsula Bangkok deducted 10 to 15 

percent of the salary of Management Level like general manager, assistant, and supervisor, in 

order to give full salary to normal staff.  

The work schedules had changed for the morning shift, they had to work 8 hours instead of 10 

hours in order to leave before curfew time but those who worked in the afternoon and night 

shifts had to stay in the hotel's room. Not only the work schedule change but the number of 

staffs too. For back-office staff like human resources or sales and marketing are not allowed 

to work at the hotel but just only work from home like in Sukhothai Bangkok. For other hotels 

like Marriott Marquis Queen’s park and Shangri-La Chiang Mai, they provide online training 

courses for their employees. And most of the hotels didn’t lay off their employees because 

they didn’t want to waste money to recruit new employees. However, many workers like 

housekeepers, security, maintenance and the front office still perform the work at the hotel but 

just only a person per department. 

For the rehabilitation, the researcher got different opinions, some said that it might take more 

than 2 years to bring back the situation because tourism is a highly risky segment. Every hotel 

on earth has suffered from this crisis, so everybody needs to understand and adapt themselves 

and it also depends on how the government will order because most hotels need to follow the 

rules. And each hotel has its own way to promote itself. For example, Sukhothai Bangkok 

decided to give gifts to their guests in order to bring back trust and create a warm impression. 

Chann Bangkok-Noi also gave Thank you cards to the guests for each delivery, so they can 

use it as a discount. The other will focus more on the hygiene of their facilities to maintain the 

loyalty of guests like Hyatt Regency Sukhumvit. 

Conclusions 

The Onion approach explains that interview which is the primary data considered the research 

techniques and procedure. Based on the chosen method earlier from the research philosophy, 

research approaches, research strategies and research choices concluded into a 1-on-1 
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interview. Afterwards collecting data from government departments or organizational records. 

Due to the interview questions, there are 4 main topics to discuss as follows; 

Dealing with guest 

In-house guest 

Most of the hotels from the interview had been closed down temporarily and only one hotel 

from the interview is still open for the in-house guest and corporate hotel guests. They keep 

their guest stay in the room and provide in-room service instead. The hotel also provides 

essential survival kits such as alcohol gel and masks. Before the government’s announcement, 

some hotel opens a restaurant, fitness and swimming pools for in-house guests only as it is for 

guest relaxation. 

Cancellations and changes-refunds: Every hotel understands the situation well. They give a 

free cancellation and a full refund for all bookings during the pandemic period. Some hotels 

might convince guests to postpone the date instead of cancelling the booking although if 

guests still want to cancel, the hotel willing to do it. According to each hotel’s strategy, they 

provide points or vouchers for guests to come back later and build trust in the hotel.  

Dealing with staff 

Modify the workday and shift schedule of the employee 

Because some hotels had been closed down and some still operate which is very few, the 

number of staffs working in the hotel would be down as well. Every hotel doesn’t want to lay 

off employees due to the cost of new hiring so they rotate employees to work instead. At first, 

the hotel will ask to use day-off such as public holidays and annual leave from the half of this 

year. Then the hotel will ask for those volunteers to leave without pay. As the number of 

staffs decreases, they will work for other responsibilities too such as from kitchen department 

to housekeeping work in sometimes. 

Payroll/Salary 

Hotels try not to reduce employees' salaries as they understand the situation well. The hotel 

will ask employees to use days off instead as mentioned above. In some hotels, if it is 

necessary to do the hotel will deduct 15% of the salary from the MD position to cover the 

entire employee’s salary. 

Compliance with government guidelines 

Public area closing 

According to the government’s announcement, all the hotel needs to close restaurant, fitness, 

spa, swimming pool or any gathering place at the very first risky situation. It’s obviously 

affected by the hotel’s main revenue. 

Social distancing 

Both guests and employees need to keep a distance of at least 1 meter away from each other 

to avoid any infection. On the employee’s side, having meals in the cafeteria had been 
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changed from buffet to lunch box or chef service to avoid contact with the same utensil. 

Everyone needs to be more aware and careful of each other than normal as it can cause death. 

Recovery plan after this crisis has been resolved  

Most of the hotel has no clear plan yet as no one knows what will happen next. They tend to 

wait for the government’s announcement and see what they can do. Many opinions about the 

situation from the interviewee, concluded to have 1-2 years for the hotel to get back to normal 

or until the vaccine is launched. During that time, hotels keep building trust but it all depends 

on the local government too. 

Limitations and Direction for Future Research 

The main condition to approach Thai hotel response to COVID-19 analysis is a restriction of 

time and a limited channel to interview hotels which only address Bangkok and Chiang Mai. 

In consequence, it is hard to get various information thanks to each hotel having different 

countermeasures.  

According to the pandemic and the Thai government, measures to reduce close contact or 

campaign social distancing and the only way to gather information is online searching and 

online interviewing. Therefore, during the interview occurs system interruption and 

unavoidable noise from an outsider or nature.   

Suggestion for conducting future research focuses on increasing the number of interviewees 

(from the sample groups) to be more diverse and covering all areas in the country such as 

luxury hotels, general hotels or budget hotels. In order to get a variety of information to adjust 

and to use efficiently. 
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Özet 

İnsanlar, yaşamlarını sürdürebilmek için yeme içme gereksinimi duyarlar. Bu gereksinimlerini 

sağlıklı ve dengeli bir şekilde yeterli ve dengeli beslenmeleriyle gerçekleştirebilirler. Tek 

başına yeme içme, fizyolojik ihtiyaç olarak değil aynı zamanda toplumların kültürel 

yaşamlarının oluşmasına ve şehrin gastronomisini de oluşturmaktadır. Yöresel yemek 

kültürünün fast food ile karşılaştırıldığında sürdürülebilir turizme etkisine yönelik nitel 

araştırma yöntemlerinden, görüşme tekniği ve araştırma ile ilgili akademik kitaplar ve 

dergilerin yanı sıra ulusal kongre ve seminer bildiri literatür taraması yapılmıştır. 

Katılımcılara Tokat şehrinde demografik özellikleri sorulmuştur. Her toplumun kendine özgü 

bir yeme içme kültürü vardır. Toplumsal gelişmelerin ve farklılaşmaların toplum üzerindeki 

etkileri,  yiyecek içecek faaliyetinde de değişimlere yön vermiştir. Tokat şehrinde yiyecek 

içecek işletmelerinden 10 işletme ve 20 Kişi ile görüşme yapılmıştır. Katılımcılardan elde 

edilen cevaplardan kod tema oluşturulmuş ve betimsel içerik analizi yöntemi ile yorumlama 

yapılmıştır. Bu işletmeler de yapılan yemekler ilin gastronomi kimliğini öne çıkarmaktadır.   

Anadolu mutfak kültürü, coğrafyadan, sosyolojiden, dini inanıştan ve bunların bir bütün 

olarak ele alındığı kültürel yapıdan etkilenerek mutfak kültürü ortaya çıkmıştır. Hızlı yeme 

içme faaliyeti özellikle Amerika ve Avrupa da daha yaygın halde iken, birçok ülkeyi kapsamı 

alanına almıştır. Fast food denilen yeme kültüründe ayaküstü hızlı yapılan yemek türleri var 

olan Anadolu yemek kültüründeki diğer yemeklerin varlığını tehdit etmektedir. Bu çalışmada, 

şehrin gastronomi açısından hazır yiyecek üretilen yerlere göre, ön plana çıkarılması,  

Anadolu mutfak kültürünün endüstriyel boyutta da devamını sağlamak hedeflenmektedir. 

Gastronomi ürünü olarak yöresel yemeklerin kullanımının ve bilinirliğinin yaygınlaştırılması 

kültürel mirasın aktarımı ve şehrin gastronomi kimliğine katkısı temenni edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yöresel Yemekler, Fast Food, Gastronomi, Anadolu Mutfak Kültürü, 

Tokat 

Sustainability in Anatolian Culinary Culture 

Abstract 

People need to eat and drink to survive. They can fulfill these needs with a healthy and 

balanced diet. Eating and drinking alone is not only a physiological need, but also constitutes 

the cultural life of societies and the gastronomy of the city. In addition to the qualitative 

research methods, interview technique and academic books and journals related to the 

research, national congress and seminar papers literature review was conducted on the effect 

of local food culture on sustainable tourism when compared to fast food. Participants were 

asked about their demographic characteristics in the city of Tokat. The effects of social 

developments and differentiations on society have also led to changes in food and beverage 

activities. Interviews and surveys were conducted with 10 businesses and 20 people from food 

and beverage businesses in the city of Tokat, and the meals made in these businesses highlight 

the gastronomic identity of the province. No comments were made from the code themes and 

descriptive content analysis method obtained from the participants. Anatolian culinary culture 

has emerged by being influenced by geography, sociology, religious belief and the cultural 
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structure in which these are handled as a whole. While fast food and drink activity is more 

common especially in America and Europe, it has covered many countries. In the eating 

culture called fast food, fast food types threaten the existence of other dishes in the Anatolian 

food culture. In this study, it is aimed to bring the city to the forefront in terms of gastronomy 

compared to the places where ready-made food is produced, and to ensure the continuation of 

the Anatolian cuisine culture in the industrial dimension. It is hoped that the use and 

awareness of local dishes as a gastronomic product will be widespread, the transfer of cultural 

heritage and its contribution to the gastronomic identity of the city. 

Keywords: Local Dishes, Fast Food, Gastronomy, Anatolian Culinary Culture, Tokat 

 

Giriş 

Toplumsal gelişmelerin ve farklılaşmaların toplum üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalı 

olan sosyoloji,  yiyecek içecek faaliyetinde toplumların birbiriyle bütünleşmesini sağlayan 

olgulardır. Yiyecek içecek olgusu kültürü de oluşturan unsurlar arasındadır. (Avcıkurt ve 

Sarıoğlan, 2019).Toplumlarda yiyecek içecek kültüründe değişiminde insanların ekonomik 

sosyal ve coğrafi alanlarını da ki farkı yaşayış tarzlarından aynı zamanda teknolojinin 

gelişmesiyle sınırların kalkması ülke kavramı bir bütün dünya kavramına küresel bakılmaya 

başlanmıştır (Goody, 2013). 

Türkiye’de ayaküstü yemek yeme birçok faktöre bağlı olarak oluşmuş ve hızla devam 

etmektedir. 1940 yıllardan itibaren Amerika Birleşik devletlerinde ilk uygulamasını 

görmekteyiz. Bu tür yemek yeme düzeni bütün dünyada  yaygınlaşmıştır. Bu değişimden 

Türkiye 1986 yılında farklı fast food ürünleri ile tanışarak girmiştir. Özellikle çalışan nüfusun 

fazlalığı ve yemek yapmaya zaman ayıramamaları neticesinde yoğun temponun sonucunda 

ayak üstü yemek yoğunlaşmıştır. Ayaküstü yemek ürünleri çabuk hazırlanarak zaman 

kazandırdığı gibi aynı zamanda doyurucu özelliği ile de dikkat çekmektedir. Bu ayaküstü 

ürünler kısa zamanda hazırlandığı gibi birçok yerde bulunabilme imkânı da verir  (Schlosser 

,2004). 

Literatür Taraması 

İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek için yeme içme faaliyetini gerçekleştirirler. Bu faaliyetler 

bir bütünü oluşturan unsurlardır. Tek başına insanın açlık duygunun doyurulması olarak değil 

aynı zamanda toplumların kültürel yaşamlarının oluşmasına ve aynı o doğrultuda ilerlemesini 

sağlayan yeme içmenin etkilendiği toplumsal yapı olarak o topluma kazandırılmış kültürel 

yapı içerisinde gerçekleşmektedir. Birçok millette olduğu gibi Türklerde yeme içme 

değişimleri yaşadıkları coğrafya temel alınarak ona göre şekillenmiştir. Anadolu mutfak 

kültürü bu etkileşimlerden coğrafyadan, sosyolojiden, dini inanıştan ve bunların bir bütün 

olarak ele alındığı kültürel yapıdan etkilenerek mutfak kültürü ortaya çıkmıştır(Güldemir, 

2014). 

Hızlı yeme içme faaliyeti özellikle Amerika ve Avrupa da daha yaygın halde iken, birçok 

ülkeyi kapsamı alanına almıştır. Bu ülkeler içerisinde yer alan Türkiye de de hızlı yemek 

endüstrisi yaygın halde sürmektedir. 

Bu şekilde ki beslenme türü ile var olan Anadolu mutfak kültürü, bir yarış halinde varlığını 

sürdürmeye çalışmaktadır. Fast food denilen yeme kültüründe ayaküstü hızlı yapılan yemek 

türleri, var olan Anadolu yemek kültüründeki diğer yemeklerin varlığını tehdit 

etmektedir(Baysal, 1993) 

Hızlı yemek sektörü farklı bakış açılarından farklı şekillerde tanımlanabilmektedir. Fast food 

sitemini dört ana başlıkta ele alınabilir. Bu gruplandırma Hamburger, hamburger dışı, etnik 
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yiyecek zincirleri ve hızlı olarak servisi gerçekleştiren restoranlar şeklinde 

sınıflandırılmaktadır.  

Hamburger grubuna giren işletmelerden Mc Donald’s, Burger King 

Hamburger dışı işletmeler Pizza Hut, KFC 

Etnik kökenli yiyecek zincirleri bu alana girmektedir. 

Hızlı yiyecek sektörüne genel olarak bakıldığında genel özellikleri pişmeye hazır zaman 

almayan üretim ve servisi kolay ürünün yemesi kolay, servis için kullan at paketlerinde servis 

araç gereçleri şeklinde imal edilmektedir. Ürün yeme içmede geçebilecek süresi sıcak hızlı 

yenebilecek şekilde hızlı bir şekilde tüketimi gerektiği gibi, soğuk ürünler için kullanım süresi 

uzun olabilmektedir  (Korkmaz, 2005). 

Kültürel turizm Anadolu’da varoluşu ve yaygınlaşması yöresel yemek zenginliğinden 

kaynaklanmaktadır. Anadolu mutfağının Dünya mutfağında yerini koruması özünü 

kaybetmeden modernize olarak Anadolu mutfağına hizmet edecek mekanların yerlerin de 

yaygınlaşması  ile gerçekleştirilmelidir. Çok köklü yapıya sahip olan Anadolu Mutfağının bir 

turistik ürün olarak sunumunun gerçekleştirilmesi için özünü kaybetmeden, isimleriyle ticari 

sunumlarıyla menü hazırlanması ve standart reçeteler yapılması Anadolu mutfağının şehir 

ortamında da devamını sağlayacaktır(Avaz ve Güllü, 2008). 

Osmanlı Devletinin  mutfağı, göçebe olarak Orta Asya’dan Anadolu ya gelişleri sırasında 

coğrafi konumların ve kültürel değişimlerin etkisi ve çok çeşitli milletlerin varlığı ile 

yemekleri ile  kültür zenginliğini ortaya koymaktadır (Üner, 2014). 

Toplumsal olarak insanlardaki yeme içme değişimleri coğrafya ile oluşumunu tamamlasalar 

da kültürel etkileşimde çok etkilidir(Durlu-Özkaya ve Kızılkaya, 2009).  

Türk mutfağında mutfak kültüründe ki değişime oluşuma baktığımızda Türklerin göç ederek 

geldikleri Orta Asya, Selçuklular ve Osmanlı Saray Mutfağındaki etkileşim etkilidir. Anadolu 

birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir coğrafyaya sahiptir. Türk mutfağı içerisinde 

bulunan ve geçmişten kaynaklanan birçok milletle etkileşimi sonucunda mutfak zenginliği ile 

dünya mutfaklarında ön sıralarda yer almaktadır. Bir toplumun devamını sağlayan güçlü 

toplumlar değil, güçlü kültür yapılarıdır(Güvenç, 2013). 

Osmanlı mutfak kültüründe yemek yeme  mutfak olarak saray ve halk mutfağı olarak 

ayılmıştır. Saray mutfağı aynı halk mutfaklarındaki yemek yemek için büyük siniler üzerine 

konulan yemek çeşitleri ile herkesin ulaşabileceği uzaklıkta yemekler ile servisi küçük bir 

altlıkla yapılırdı. Bu sinilerde masa örtüsü kullanılmaz, yemek için sadece tahta kaşık 

kullanılır çatal ve bıçak kullanılmazdı (Yerasimos,2005). Yenilecek ürünler elle koparılır 

ekmek gibi ürünler, et ve tavuk elle yenilirdi. Yapılan bir araştırmaya göre yemekte tabak 

olarak aynı tabak mı yoksa ayrı tabak mı sorusuna kırsal kesimde  %63 ortak bir tabaktan 

yemek yediklerini %36,1 ise ayrı bir tabak da servis le yemek yediklerini belirtmişlerdir. Bu 

oran büyük şehirlerde %70,8 e ulaştığı görülmektedir. (www.kultur.gov.tr, 2008). Kültürel 

değişimin modernleşme olarak kırsaldan şehir yaşantısına yönelişte yemek kültüründe ve 

yemek yeme düzen ve çeşitliliğinde farklılaşmalar görülmektedir. Kırsal kesimde sinide 

yenilen yemekler birlikteliği aynı çatı olduklarını eşitlik içerisinde yenildiğini ailenin bütün 

fertlerinin birbirlerini gördüğü bir yemek yeme şekli olarak görülebilir. Şehirleşme ile sağlık 

açısında düşünüldüğünde sağlıksız olabileceği düşünülerek herkese ayrı tabaklarda servis 

açılmaktadır. Bu birliktelikler yemeklerde de değişikliklere gidilmesine kültürel yapı olarak 

Anadolu mutfak kültürüne özgü yemeklerden de şehir yaşamıyla vazgeçildiği fast food 

yemeklere yöneliş olmuştur. 
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Araştırmanın Önemi ve Amacı  

Toplumları toplum yapısını gösteren kültürel değerler, toplumların yaşayış biçimlerini, o 

topluma özgü yemek yeme özelliklerinin oluşması ve göstergesi olarak görülmektedir. 

Dünyada birçok ülke ve bu ülkelerde birçok topluluk millet yaşamaktadır. Bu insanlar yaşayış 

bakımından yeme içme bakımından da farklılık arz etmektedir. Her ülkenin yemek alışkanlığı 

farklı yemek yeme kültürleri de farklıdır(www.turkish-cuisine.org). 

Türk toplumu olarak yeme ve içme konusunda varoluşlarından itibaren çok önem 

vermektedirler. Yeme içme sosyal hayatı destekleyici ve idareciler tarafından da halkın 

önceliğinin onların aç kalmamasıdır(Talas, 2005). 

Türk milletinin özünü kültürünü oluşturan Türk mutfağı Türk tarihi ile özdeştir. Bu kültürü 

bizlere kadar gelmesini sağlayan Türk kadını ve onların kültürüne sahip çıkmasıyla ilgilidir. 

Yemek pişirmeyi atalarından öğrenen kadınlar günümüze kadar bu mutfak kültürünü 

taşımışlardır. Mutfaktaki yemekler ekonomik sebeplerle bazıları günümüze ulaşamamıştır 

veya yapılabilirliği azalmıştır. (http://www.turkish-cuisine.org) 

Anadolu mutfak kültürü Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde yazılı olarak 

aktarılamadığından çoğu bilinen yemekler günümüze aktarılamamıştır. Avrupa’da bu işi 

yapan aşçılar aktarım olarak her yaptıklarının reçetesini yazarak mutfak kültürlerini 

aktarabilmişlerdir. Avrupa’da bu işi aşçılar ve yöneticiler bilimsel olarak sınıflandırma ve 

görevlendirme şeklinde yönetim organizasyonunu belirlemişlerdir. 

Osmanlı Mutfak kültürü bize en yakın dönem olması açısından incelendiğinde Osmanlı 

İmparatorluğunun gelişmesi mutfakta da gelişmelere yol açmıştır. Özellikle Anadolu mutfak 

kültüründe Osmanlı Devletinin kuruluşuyla yemekler az ve sade şekildeyken gelişme dönemi 

ile yemeklerde de değişim yaşamış 16.yy.’da en ihtişamlı dönemini yaşamış, Osmanlı 

İmparatorluğunun duraklama ve gerileme dönemi ile mutfak ürünlerinde de azalma 

sadeleşmeye gidilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu tarihi gelişimi mutfağında tarihi gelişimine 

sebep olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde birçok milletten insanın olduğu coğrafi 

olarak çok büyük bir alana sahip olması sebebiyle mutfak kültürleri de o oranda geniş bir 

yapıya sahiptir(Tuncel,2000). Osmanlı imparatorluğunda birçok milletin bağımsızlığını ilan 

etmesiyle sınırlar çizilmiş ve Osmanlılarda bulunan birlikte aynı ortamda bulunan milletler 

kendi ülkelerine göç etmişlerdir. Anadolu mutfağı bünyesinde bulundurduğu milletlerin 

tümünün özü olarak günümüze kadar ulaşabilmiştir. Ayrılan milletlerde var olan kültürleriyle 

ülkelerine gitmişlerdir. Kültürel aktarım milletlerin gidişiyle var olan aktarımlarla kalmıştır. 

Fatih Sultan Mehmet Mutfak yenilenmesine çok önem vermiş 15.yy.’da yeni mutfaklar 

yaptırmış (Mussmann ve Pahalı,1994). Fatih Sultan Mehmet Marmara Denizi manzaralı 

“Yeni Saray”adlı mutfaklar yaptırmış mutfağa verdiği önemi göstermiştir (Gürkan, 2007). 

Osmanlı İmparatorluğunda Mutfak kültürü etkilendiği kadar etkilediği de düşünülmektedir. 

Örneğin Fransız mutfağından pasta olarak etkilenen Türk mutfağı, makarnayı İtalya 

mutfağından aldığı düşüncesinde, Anadolu’da uzun yıllardır yapılan eriştenin Avrupa’ya 

İtalya’ya gittiği düşünülmektedir (Baysal, 1993a). 

Türk toplumu göçebe olarak Orta Asya’dan itibaren sürekli bulundukları yerlerde göç ederek 

yaşamışlardır. Anayurt olarak Anadolu’yu keşfetmeleri ve orada da uygun bir yer bulunana 

kadar göç devam etmiştir. Bu göç sırasında büyük baş hayvan göçe uygun olmadığından 

yemeklerde de büyük baş hayvan etlerini görememekteyiz. Küçükbaş kuzu ve koyun o 

dönemlerde beslenen ve tüketilen et türü olarak görülmektedir(Közleme, 2012). Etleri göç 

sırasında bozulmaması için atların eyerlerine koyularak baharatlarla pişirilmesi sürtünmeden 

dolayı pastırma ve sucuklar bu şekilde tüketimi sağlanmaktaydı(Bilgin ve Samancı,2008).  

http://www.turkish-cuisine.org/
http://www.turkish-cuisine.org/
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Avrupa mutfağı özellikle Fransız mutfağı Türk mutfağını etkilemiştir. Bu etkileme dönemi 

Osmanlı İmparatorluğu zamanında Fransız aşçıların Osmanlı saraylarına gelişiyle başlamıştır. 

Bu değişim hızla kendini göstermiş Cumhuriyetin ilanı ile batılılaşma her sektörde kendini 

gösterdiği gibi yemek kültüründe de değişimle görülmüştür. Batılı toplumlarda fast food 

(ayaküstü beslenme) insanların yoğunluğundan dolayı beslenme için çok fazla zaman 

ayırmamalarına ve hızlı bir şekilde yeme ve içme faaliyetini gerçekleştirme şeklinde 

olmuştur(Arslan, 1997). 

Tüm dünyanın fast fodla yarışında Türk mutfak kültürü de aynı şekilde bu yarışta mücadelede 

yerini almıştır. Türk yemek tarihi incelendiğinde ayaküstü beslenme bizlerde de görülmüştür. 

Örneğin: Yufkalara sarılarak yenen peynir çökelek, haşlanmış yumurta ve ekmek arası 

yiyecekler bunlara örnek verilebilir. Aynı zamanda kebapçılar tatlıcılar pideciler hızlı yemek 

üzerine kurulmuş ayaküstü yenilen yemekler arasında sayılabilir. Yalnız fast food ile 

batılılaşma bu ürünleri geri plana atmıştır. Örneğin Kebap hamburgerle rekabeti, pide ve 

lahmacun ise pizza ile rekabeti, sütlü şerbetli tatlıların pastalarla rekabeti devam etmektedir. 

Bu birçok yerde bu rekabette fast food yiyecekler ön plana geçmiştir(Baysal 1993b). Anadolu 

mutfağının ürünlerinin hızlı ayak üstü yenilen fast food yiyeceklerle mücadelesi kültürel 

olarak batılılaşmanın tüm birimlere tamamıyla girmesinden kaynaklanmaktadır. Burada 

kültürel olarak bakılabileceği gibi pazarlama stratejilerinin de en üst seviyede 

gerçekleştirildiğini gösterir. 

Tablo :1 Türk Mutfak Kültürüne Etki Eden Faktörler 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Güler, 2010; Kızıldemir, vd. 2014; Önçel, 2015 

Cumhuriyet dönemi mutfak kültüründe batının etkisinde tamamen kalmış ve çeşitlilik 

fazlasıyla kendini gösterir olmuştur. Anadolu mutfağı et ağırlıklı durumundan baharat ve 

otların kullanıldığı zeytinyağlı yemekler, deniz ürünleri, Akdeniz mutfağı esintileri mutfağa 

etkilemiştir (https://blog.baruthotels.com). 

Şekil 1: Anadolu Mutfağında Modernize (Gobit) 

 

Kaynak : (https://selaledonerpide.com) 

Gelenek ve  
Görenekler 

Tarım ve 
Hayvancılık 

Sosyo  
Ekonomik 

Yapı 

Türk Mutfak 

Kültürüne Etki 

Eden Faktörler 

Diğer 

Kültürler 

Coğrafi 

Bölgeler 

Dini İnanç 

https://blog.baruthotels.com/
https://selaledonerpide.com/urun/gobit/
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Şekil 2:  Anadolu Mutfağında Modernize Rüyanın Menüsü 

Kaynak :(https://gentlemanturkiye.com)  

Metodoloji 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek (2008) nitel 

araştırmayı, “gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin 

kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya 

konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma” olarak tanımlamaktadır. Bu 

araştırmada veri toplamak amacıyla görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma 

grubunu Tokat merkezde bulunan restoran ve kafelerin işletmecileri ve çalışan ve misafirler 

ile görüşme yapılmıştır. Aynı zamanda derleme çalışması niteliğindedir. Bu bağlamda konu 

ile ilgili akademik yayınlar araştırılarak, detaylı bir tarama yapılmıştır. Konuya ilişkin 

yayınlara ulaşmada akademik kitaplar ve dergilerin yanı sıra ulusal kongre ve seminer bildiri 

kitapları ile internet kaynaklarından da yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen 

bulgular araştırmacılar tarafından tartışılarak öneriler sunulmuştur.  

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Çalışmaya 17’i erkek 3’ü erkek toplamda 20 katılımcı katılmıştır. Katılımcıların yaş 

ortalaması 36 olarak tespit edilmiştir. 

Katılımcılar Tokat merkezde işletme sahibi ve işletme müdürlerinden oluşmaktadır. 

Katılımcılara aşağıda belirtilen sorular sorularak ilgili cevaplar alınmış olup, bulgular elde 

edilmiştir. 

Katılımcılardan “Anadolu mutfak kültürünü yaşatmaya çalışıyor musunuz? Nasıl? “ Sorusuna 

cevap veren katılımcılarımız; 

 

“İşletmemizde yöresel mutfağa özgü yemeklerimiz genelde hızlı yiyecek türünde olup 

hazırlaması kolay türleri seçiyoruz”( K3, K5,K ) 

 

“Anadolu Mutfağı ile ilgili ürünler genç nesil tarafından çok istenmediğinden fazla 

yapmıyoruz” (K1,K2,K4, ,K14,K16,K7, ,K19,K20). 

 

“Mutfağımızda özellikle Türk yemeklerine yer veriyoruz . Gelen konuklara kendi 

yöremize uygun olan meşhur olan yemekleri tavsiye ediyoruz”(K3,K ,K5, K17). 
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Katılımcılar genelde maliyeti düşük hazırlanması hızlı zaman almayan ürünlere 

girmektedirler. Anadolu Türk mutfağının farklı pişirme teknikleriyle yapılan yemeklere yer 

verilmediği görülmektedir. 

Katılımcılardan “Anadolu mutfak kültürünün gelişimi için fast fooda yönelik olarak ne tür 

tedbirler alıyorsunuz? Ne tür tedbirler alınmasını ilgililerden istersiniz?” Sorusuna  cevap 

veren katılımcılarımız; 

“Kendimize özgü yemekleri satmakta fast food bizi zorluyor artık 

gençler hazır ve hızlı yemekler istiyorlar. Gelen misafirlerimize artık 

menü içerisine sıkıştırarak tatlımızı yemelerini sağlıyoruz bu şekilde 

hiç olmazsa mutfak kültürümüze sahip çıkıyoruz” (K1,K2,K4, 

,K14,K16,K7, K19,K20). 

“Fast fooda karşı aldığımız yöntem kendi ürünlerimizi en kaliteli en 

iyi şekilde sunumunu gerçekleştirmek” (K6,K9,K10,K11,K12,K13). 

“Anadolu mutfak ürünü olarak hazır ve hızlı fast fooda karşı 

lahmacun ve dönerimizle cevap veriyoruz” (K3, K5). 

   “Ürünlerimizi modernize ederek vermeye çalışıyoruz”( K5,K ,K4,K16,K1 ). 

 

Katılımcılar fast food yiyecek sektörünün satış oranları kendi satışlarını engellediğini ve fast 

foodu genelde geleceği emanet edilecek gençlerin talep ettikleri görülmektedir. Sokak 

lezzetleri olarak tanımlayabileceğimiz lahmacun, döner, kokoreç, sakatat vb. ürünlerle fast 

food ve dünya devi markalara cevap verilmeye çalışılmaktadır. 

Katılımcılardan  “Anadolu mutfak kültürü sizce nasıl gelecek nesillere aktarımı sağlanır? “ 

Sorusuna  cevap veren katılımcılarımız; 

 

 “Haftanın belirli günlerinde kampanya yapıyoruz ürünlerimiz Türk mutfağına 

 özgü hazır  yiyecek türlerine yönelmelerini sağlıyoruz.”( K5,K ,K4,K16,K1 ). 

 

“Ürünlere aslını değiştirmeden damak zevkimize göre reçetede ufak 

dokunuşlar 

 yapıyoruz”( K5,K ,K4,K16,K1 , K13,K15). 

 

“Gastronomi ve aşçılık yarışması düzenlenmesini sağlayarak kentimize de 

destek verilmesini sağlıyoruz” (K6,K9,K10,K11). 

 

“Kentimize gelen seyahat acentaları ile gelenlere paket menü düzenleyerek 

kentimize özgü ürünleri tatmalarını sağlıyoruz. Karşılaştığımız sıkıntılar 

içerisinde reçetelerde bir bütünlük olmaması aynı yerde aynı bölgede farklı 

yapılması ürünün bütünlüğünü de bozuyor”( K4,K16,K18) 

Katılımcılar bu sektörde sürdürülebilirliği sağlamak için çabuk yapılan Türk mutfağına özgü 

ürünleri yaptıkları, misafirleri kendi firmalarına gelmesini sağlamak için kampanyalar 

düzenlendiği ürün ve Türk mutfağının tanıtımı için yarışma düzenlenmesi ile ürün tanınırlığı 

ve şehrin tanınırlığına katkı sağlamaktadırlar. 

Katılımcılardan  “Anadolu mutfak kültürünün modern mutfak kültürüne yönelik 

uygulamalarınız var mı? Sorusuna  cevap veren katılımcılarımız; 

“Özellikle hamur işleri kısmında pizzaya rakip olmak için pide çeşitlerimizi 

modernize ederek satışlarımız arttırdık” (K3,K5) 

“Türk mutfağında sulu yemek türleri genelde esnaf lokantalarında gidiyor. 
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Hitap ettiğimiz kesim memur ve öğrenci kesimi olduğundan ürünlerimizi 

pakete girecek sıcak servis edebileceğimiz çorba bu pandemi döneminde çok 

satışlarımız oldu kelle paça ve işkembe bu çorbaları yanında garnitürlerini de 

vererek diğer ürünlerle rahat servis ediyoruz” (K3, K5,K8,K17) 

 

Katılımcılar pandemi döneminde kurye paket servisinin tuttuğunu ve bu aynı şekilde devam 

ettiğini belirttiler. Bunun içinde paketleme servisinin en iyi şekilde sıcak servis yapılması için 

ürünler bulunduğunu ve işlerini kolaylaştırdığını belirtmektedirler. 

Sonuç ve Öneriler 

Yapılan bu çalışma ile Anadolu Mutfak Kültürü ve karşılaştığı zorluklar ve çıkış noktaları 

tespit edilmiştir. 

Türk mutfağı Türklerin varlığıyla Orta Asya’dan beri gelerek günümüz yaşadığımız 

Anadolu’da ve Türklerin yaşadığı Dünyanın dört bir yanında mutfak kültürü devam etmekte 

ve bu zenginlikle devam edecektir. Türk mutfağı kendini yenilemiş ve geliştirmiş yarınlara 

aktarmayı daha fazla son zamanlarda başarmaktadır. Bu zenginliğe ve geçmişten aktarıma 

rağmen, var olan yüzyılda sıkıntılarla karşılaşılmaktadır. Osmanlıların batılı ülkelerden 

aşçıları getirip o yemekler üzerinde yoğunlaşılması, teknolojinin gelişmesi ve kadınların 

sektörde kendini göstermesi de olumlu olumsuz yönler arasında sayılabilir. Türk toplumunun 

kendi öz yemeklerini bırakıp daha kolay daha sadece yemeklere yönelmeleri var olan yemek 

kültüründe değişimler veya rekabet edemez durum meydana gelmiştir(Sürücüoğlu ve Akman, 

1998). 

Tokat Erbaa ilçesine özgü olan yöresel bir ürün olan ve coğrafi işaretli Erbaa narince yaprağı 

yörenin tanınmasının yanı sıra endüstriyel bir ürün olması geleneksel bir ürün olarak birçok 

Anadolu yemeğinin yapılmasında ana ürün olarak görülmektedir. Bu özelliği ile kültürel bir 

aktarım olarak gelecek nesillere yöresel yemeklerin sunumunda önemli bir hammadde olarak 

devam edecektir (Özdemir vd.2021) 

Anadolu Türk mutfağı geleneksel olarak yazılı kaynakları 1864 yılından itibaren kaleme 

alınmış olup, bundan dolayı birçok kültürel açıdan yemekler günümüze kadar gelememiştir. 

Yemekler ataerkil yapıya sahip aile ortamıyla taşra ve köyden kente olan yaşamın fazla 

olmadığı dönemlerde yapılarak değişimlerle günümüze kadar gelmiştir. Anadolu Mutfak 

Kültürümüz diğer ülkelere bakıldığında geleneksel yemek ve yemek çeşitliliği ile Dünya’da 

üçüncü sırada yer almaktadır. Var olan ve günümüze kadar aktarımı yapılmış olan yemekler 

bazı aşçılar tarafından modernize edilerek sunumu yapılmaktadır. Birçok gelenekçi aşçı bu 

konuda farklı düşünmekte yapılan yemeklerin geleneksellikten uzaklaştığı savı 

bulunmaktadır. Diğer taraftan yemekleri modernize yaparak yeni bir anlayışla sunan aşçılarda 

genel anlayış geleneksel yemeklerin yapımı ve sunumu çok zaman aldığı hızlı sürümü 

olmadığı düşüncesi yaygındır.  

Birçok işletmede Anadolu Mutfak yemekleri genelde hızlı tüketilen ürünlere daha çok 

kaymaktadır. Bu anlayış Anadolu geleneksel yemeklerinde aroma ve tat ve kıvam vericilerde 

tarihsel olarak birçok ürünün olmamasından dolayı tatlandırıcı olarak baharat yerine 

tatlandırmak açısından meyveler kullanıldığından günümüz toplumuna uyarlamakta sıkıntı 

çektiklerinden söz etmektedirler. Birçok değişik düşüncede olsa Anadolu mutfak kültürü ile 

günümüze gelen yemeklere kültürel zenginliğimiz açısından sahip çıkarak yöresel mutfak 

ürünlerinin sunulduğu bugün büyük şehirlerde birçok restoranlar açılmış ve açılmaya devam 

etmektedir. Kültürel aydınlanma ile gastronomi şehirlerinin oluşması kültürümüzü yaşatmaya 

çalışan kentlerimizle diğer turistik açıdan da rekabet oluşmakta ve birçok ilde de bu illere 

gastronomi şehirleri yarışına girmeye çalışmaktadırlar. Birçok ilde gastronomi yarışmaları 
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yapılarak kültürel zenginliğimize sahip çıkılmaktadır. Birçok televizyon programlarında da 

aşçılık ve kültürel aile yemekleri ile ilgili yarışma ve belgesel illerle Anadolu Mutfak 

Kültürümüze sahip çıkılmaktadır. Farklı ülkelerin Hızlı yiyecek ürünleri ile var olan ülkemize 

özgü döner pide lahmacun vb. ürünlerle bu rekabet devam etmektedir. 

Her ilde olduğu gibi turistik hareketliliği iç ve dış turizmle gerçekleştirebiliriz. Şehirlere gelen 

veya yeni düzenlenmesi beklenen turların sürekliliğini sağlayarak tur güzergâhları içerisine 

girmesi sağlanmalı ve mümkünse konaklamalı olması şehrin tarihi turistik yerleri kadar 

Anadolu Mutfak kültüründen de yararlanılması sağlanmalıdır. Bunun için birçok il kendi 

turizm alanına giren bölgelerde hem turistik ürün sunumu hem de bunu mutfak kültürü ile 

zenginleştirmektedirler. 
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Özet 

Şarap, küresel ölçekte ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel boyutta yaygın etkileri olan 

içeceklerin başında gelmektedir. Bu yaygın etkiler hem yeme içme sektöründe hem de turizm 

sektöründe kendini göstermektedir. Turizm açısından bakıldığında şarap, tek başına bir çekim 

unsuru olarak bölgelerin sürdürülebilir kalkınma sağlamasına yardımcı olmaktadır. Diğer 

taraftan ise gastronomi turizmi, kırsal turizm, kültür turizmi ve lüks turizm gibi turizm 

türlerinin önemli bir parçası olabilmektedir. Dolayısıyla bölgelerin ya da ülkelerin şarap ve 

şarapçılık konusunda mevcut durumlarının ve potansiyellerinin araştırılması önemlidir. Bu 

bağlamda çalışmanın amacı şarap konusunda bilgisi ve deneyimi olan işletmeci, şef, 

akademisyen ve tüketicilerden oluşan çeşitli katılımcıların Türkiye'deki yerel şaraplar 

hakkında görüşlerini incelemektir. Çalışma kapsamında sektör temsilcisi (uygulamacı), 

uzman ve tüketici olmak üzere üç kategori altında toplanmış toplam yirmi katılımcıyla 2020 

Eylül-Ekim ayları içinde yüz yüze ve çevrimiçi görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve elde edilen veriler içerik analiziyle analiz 

edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda şarap ürünü, tüketici ve işletmeci bakış açısı şeklinde 

üç ana tema altında toplam 12 alt tema belirlenmiştir. Buna göre şarap ürünü olarak ifade 

edilen ilk boyutta Türkiye’nin coğrafi ve tarihsel olarak şarabın anavatanı olduğu, çeşitlilik ve 

kalite açısından büyük bir potansiyele sahip olduğu vurgusu yapılmıştır. Tüketici boyutunda 

ise tüketici bilincinin yeterli olmadığı, servis şekli nedeniyle sınırlı deneyim yapılabildiği ve 

farklı şaraplara ulaşımın sıkıntılı olduğu belirtilmiştir. Son olarak işletmeci boyutunda tüketici 

bilincinin önemli olduğu, alkol yasakları ve vergilerin ekonomik anlamda ciddi etkiler 

yarattığı ve büyük markaların etkisinin baskın olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar 

Türkiye’deki yerel şarapların büyük bir potansiyele sahip olduğunu, ancak bu potansiyeli 

başarılı bir şekilde yönetebilmek için özellikle tüketici ve yapısal merkezli sorunlara 

odaklanılması gerektiğini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Yerel Şarap, Şarap Tüketimi, Gastronomi, Turizm, Türkiye. 

  

Examination of The Opinions of Tourism Stakeholders Towards 

Local Wines 
Abstract 

Wine is one of the most important beverages with widespread economic, social, cultural, and 

environmental impacts on a global scale. These widespread effects are manifested both in the 

food and beverage sector and in the tourism sector. From the tourism perspective, as a single 

factor of attraction, wine helps to achieve sustainable development of the regions. On the 

other hand, gastronomic tourism can also be an important part of tourism types such as rural 

tourism, cultural tourism, and luxury tourism. Therefore, it is important to investigate present 

situation and potential of regions or countries in the field of wine and winemaking. In this 

context, the purpose of the study is to examine the opinions of various participants, including 

business managers, chefs, academicians, and consumers who have knowledge and experience 

in wine, about local wines in Turkey. Within the scope of the study, face-to-face and online 

interviews were conducted in September-October 2020 with a total of twenty participants 

categorized under three categories: sector representatives (practitioners), experts and 
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consumers. A semi-structured interview form was used in the interviews and the data obtained 

were analyzed by content analysis. As a result of the analysis, a total of twelve sub-themes 

were determined under three main themes as wine product, consumer, and business 

dimension.  Accordingly, in the first dimension expressed as wine product, it has been 

emphasized that Turkey is geographically and historically the homeland of wine and has a 

great potential in terms of diversity and quality. In the consumer dimension, it has been 

pointed out that consumer consciousness is not sufficient, the limited experience can be made 

due to the way of service, and access to different wines is difficult. Finally, in the business 

dimension, it has been determined that consumer awareness is important, alcohol bans and 

taxes have serious economic impacts and the influence of big brands is dominant. These 

results indicate that local wines in Türkiye have great potential, but in order to successfully 

manage this potential, there is a need to focus particularly on consumer and structural-

centered issues. 

Keywords: Local Wine, Wine Consumption, Gastronomy, Tourism, Türkiye. 

 

Giriş 

Şarap, üretimi ve tüketimi insanlık tarihi kadar eski ve bir o kadar önemli bir içecektir 

(George, 2002). Özünde olgunlaşmış üzüm sularının fermente olmasıyla ortaya çıkan doğal 

bir süreç olan şarabın, insan tarafından neredeyse 10 bin yıldır üretildiği tahmin edilmektedir 

(Renfrew, 2002; Feher vd., 2007). Bu tarih ilk olarak Kuzeybatı İran’da Zagros Dağları 

üzerindeki Godin Tepe höyüğünde bulunan bir küple M.Ö. 3.500’de şarap üretildiği ortaya 

konulmuştur. Ancak daha sonra aynı bölgede Hacı Firuz Tepe bölgesinde bulunan kalıntılar, 

bu tarihi 2000 yıl daha geriye çekmiştir (Doğer, 2004). Aynı zamanda insan eliyle 7000 yıl 

önce ekilen ilk üzüm çekirdeklerinin de Karadeniz’in doğu ucu (Türkiye) ile Kafkasya ve 

Gürcistan bölgesinde olması da bu bilgilere paralel niteliktedir.  

 

Türkiye şarap konusunda oldukça elverişli bir ülkedir. Elverişli coğrafyası, geniş bağ alanları 

ve şaraplık üzüm çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda şarap üretimi, ülke ekonomisine 

ciddi etkileri olabilecek potansiyeli olan bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna 

rağmen din ve kültürel etkileriyle birlikte yanlış tarım politikaları, yüksek vergilendirmeler 

gibi sebeplerle önemli şarap üreticisi ülkelerin çok gerisinde kalmıştır. Öyle ki Türkiye 

Dünya’da bağ alanları sıralamasında 4. Sırada olmasına rağmen şarap üretim ve tüketim 

miktarlarında ilk on ülke arasına bile girememiştir (International Organisation of Vine and 

Wine, 2020). 

 

Günümüzde şarap hem gastronomi hem turizm hem de ülke ekonomileri için önemli bir 

noktaya gelmiştir. Birçok ülke şarap rotaları, şarap bölgeleri, yemek ve şarap etkinlikleri gibi 

birçok şekilde turizme katılım sağlamaktadır (Brunori ve Rossi, 2000; Yuan vd., 2005; 

Carlsen, 2011). Şarap ile destinasyon çekiciliğe yaratan bu bölgeler hem başarılı bir 

gastronomik imaj yaratırken hem de şarap sektörünü başarılı bir şekilde ayakta tutmaktadır. 

Örneğin Napa Vadisi, Niagara, Fransa şarap bölgeleri gibi birçok destinasyon şarap sayesinde 

büyük turizm gelirleri elde etmektedir. Türkiye’de 2018 yılında toplam turist sayısı 30 milyon 

civarında iken aynı yıl önemli şarap bölgelerinden Napa Vadisi’ni günde 2,4 milyon kişi 

ziyaret etmiştir (Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018; Destination Analysts, 2018) Şarap sektörünün 

bir bölgeye yalnızca turizm açısından yaptığı etki bu karşılaştırma ile açıkça görülmektedir. 

 

Türkiye coğrafi ve tarihi olarak şarap üretiminin oldukça önemli olduğu ülkelerden biridir 

(Doğer, 2004). Coğrafi olarak neredeyse dünyadaki tüm uluslararası bilinirlikteki şaraplık 

üzümler yetiştirilebilirken, yerel şaraplık üzümler de oldukça yaygındır. Özellikle butik 

üretici olarak tanımlanan küçük şarap üreticileri son yıllarda yerel üzümlere oldukça önem 
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vermekte ve üretim yapmaktadır. Narince, Emir, Boğazkere, Öküzgözü gibi çok bilinen yerel 

şaraplık üzümlerin yanında Acıkara, Çavuş, Dimrit, Horoz Karası, Keten Gömlek gibi birçok 

yerel şaraplık üzüm butik üreticiler tarafından üretilmeye devam etmektedir (Laçin, 2021). 

Buna rağmen Türkiye’de şarap tüketimi kişi başına 0,9 litre ile dünya verilerinin oldukça 

altında yer almaktadır (Gürhan, 2017). Ancak Türkiye dünyanın en önemli turizm 

ülkelerinden biri olması sebebiyle şarap üretiminin yalnızca ulusal bazda değil aynı zamanda 

uluslararası turizm açısından da ele alınması gerekmektedir. Çünkü turistler seyahatleri 

sırasında şarapların üretildiği bölgeleri görmek, üretim sürecini öğrenmek ve şarabı bir bütün 

olarak deneyimleme eğilimindedirler (Brunori ve Rossi, 2000; Alant ve Bruwer, 2004; Brain, 

2019). Bu bağlamda Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde bulunan şarap üreticileri, 

çeşitli yerel şarapları ve şarap satış noktaları ile Türkiye şarap turizmi için oldukça kritik bir 

konumdadır. 

 

Şarap günümüzde turizm dışında restoranlar içinde önemli bir konu haline gelmiştir. Özellikle 

gastronomiye artan yoğun ilgi şarabı daha fazla gündeme getirmiştir. Türkiye’de ekonomik, 

dini ve kültürel sebepler ile şarap sektörünün gelişimi çok geride kalmış olmasına rağmen 

sektörün mevcut durumu iyi analiz edilerek gelişime ivme kazandırılabilir. Bu bağlamda bu 

çalışma şarabın Türkiye’de şarap ile ilgilenen uzmanlar, sektör çalışanları ve şarap seven-

tüketen kişilerin şarabın mevcut durumu ile ilgili düşüncelerini öğrenmeyi amaçlamaktadır. 

Şarap sektörünü analiz etmek için sektörün en önemli paydaşlarından olan katılımcıların genel 

bir bakış açısı sunması hedeflenmektedir. 

 

Alanyazın Taraması 

 

Dünyada Şarap Üretim ve Tüketimi  

Yapılan arkeolojik kazılar şarap üretiminin Anadolu’da başladığını göstermektedir (Doğer, 

2004). Bunun yanı sıra birçok çalışma Helen, Roma gibi uygarlıkların ekonomik olarak en 

büyük getirisini şarap üretimi ve pazarlamasından elde ettiklerini göstermektedir (George 

2002; Doğer, 2004). Buna rağmen günümüz verileri Anadolu’da bağ alanlarının giderek 

azaldığını göstermektedir. International Organisation of Vine and Wine (OIV) 2020 yılı 

raporuna göre Türkiye bağ alanı olarak dünyada beşinci sırada yer almaktadır. Buna rağmen 

bağ alanlarından elde edilen üzümler çoğunlukla sofralık veya kurutmalık olarak 

kullanılmaktadır. 2019 raporuna göre Türkiye’de üretilen üzümlerin yalnızca %3,2’si şarap 

yapımında kullanılmaktadır. Türkiye’de yıllık olarak 830.000 hektolitre civarında şarap 

üretilmektedir (Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı, 2021). Buna rağmen bağ alanı 

sıralamasında bizden bir önceki sırada yer alan İtalya 50 milyon hektolitre şarap üretimi ile 

dünyanın en büyük şarap üretici olmuştur (International Organisation of Vine and Wine, 

2020). Ayrıca İtalya şarap ihracatından aynı yıl 6 milyon Euro gelir elde etmiştir. Ülkelerin 

bağ alanı ve şarap üretim miktarları Tablo.1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Bağ Alanı (Küresel hektar) ve Şarap Üretimi (Milyon hektolitre) 
 

Ülke 

Bağ Alanı Şarap Üretimi 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

İspanya 975 968 972 966 961 39.7 32.5 44.9 33.7 40.7 

Fransa 786 788 792 794 797 45.4 36.4 49.2 42.2 46.6 

Çin 770 760 779 781 785 13.2 11.6 9.3 7.8 6.6 

İtalya 693 699 701 713 719 50.9 42.5 54.8 47.5 49.1 



 

354 

 

ITCC'22 

I. INTERNATIONAL TOURISM AND CULINARY CONFERENCE 

27-28 OCTOBER 2022 

AMASYA-TÜRKİYE 

Türkiye 468 448 448 436 431 - - - - - 

ABD 439 434 408 407 405 24.9 24.5 26.1 25.6 22.8 

Arjantin 224 222 218 215 215 9.4 11.8 14.5 13.0 10.8 

Şili 209 207 208 210 207 10.1 9.5 12.9 11.9 10.3 

Portekiz 195 194 192 195 194 6.0 6.7 6.1 6.5 6.4 

Romanya 191 191 191 191 190 3.3  4.3 5.1 3.8 3.6 

İran 168 153 167 167 167 - - - - - 

Hindistan 131 147 149 151 151 - - - - - 

Avustralya 145 145 146 146 146 13.1 13.7 12.7 12.0 10.6 

Moldova 145 151 147 143 140 - - - - - 

Güney Afrika 130 128 123 122 122 10.5 10.8 9.5 9.7 10.4 

Özbekistan 131 111 108 112 112 - - - - - 

Yunanistan 105 106 108 109 109 2.5 2.6 2.2 2.4 2.3 

Almanya 102 103 103 103 103 9.0 7.5 10.3 8.2 8.4 

Rusya 88 90 93 96 96 5.2 4.5 4.3 4.6 4.4 

Afganistan  89 94 94 96 96 - - - - - 

Brezilya 86 84 82 81 80 1.3 3.6 3.1 2.0 1.9 

Mısır 83 84 80 79 79 - - - - - 

Cezayir 76 75 75 66 66 - - - - - 

Bulgaristan 64 65 67 67 66 - - - - - 

Gürcistan 68 68 69 67 65 0.9 1.0 1.7 1.8 1.8 

Diğer ülkeler 816 812 811 827 827 16.8 16.5 18.1 16.6 15.4 

Dünya Toplamı 7379 7326 7333 7342 7331 280 260 308 270 271 

Kaynak: OIV, 2020 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi dünyanın en fazla şarap üreten ülkeleri aynı zamanda gastronomi 

turizmi bağlamında en fazla turist çeken ülkelerden oluşmaktadır. Buna rağmen başta Türkiye 

olmak üzere Mısır, Cezayir gibi Müslüman ülkeler bağ alanları geniş bile olsa şarap 

üretiminde alt sıralardadır. Aynı zamanda şarap üretimi fazla olan ülkelerin şaraptan elde 

ettikleri ekonomik gelir de oldukça yüksektir. International Organisation of Vine and Wine 

(2020) ihracat verilerine bakıldığında İtalya şarap ihracatından 6milyon Euro kazanmıştır.  

 

Türkiye üzüm üretimini sofralık ve kurutmalık olarak kullansa da şaraplık üzüm çeşitliliği 

oldukça fazladır. Türkiye'de uluslararası bilinirliği olan tüm şaraplık üzümlerle birlikte yerel 

şaraplık birçok üzüm yetişebilmektedir. Türkiye’de başta Narince, Emir, Öküzgözü, Kalecik 

Karası gibi 30’a yakın yerel şaraplık üzümden şarap üretimi gerçekleştirilmektedir. Bunun 

yanında uluslararası olarak üretimi yaygın olan Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay gibi 

15’e yakın üzümün de şarap yapımı için üretildiği tespit edilmiştir (Lacin, 2021). Ülkedeki 
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şaraplık üzüm çeşitliliği ne kadar fazla olsa da şarap tüketim miktarı oldukça düşüktür. 

Dünyada şarap tüketimi Şekil 1’de gösterilmiştir. Şekil 1’de yer alan veriler incelendiğinde 

Tablo 1’de verilen şarap üretim miktarları ile bir paralellik gösterdiği görülmektedir. 

Türkiye’de kişi başına düşen şarap tüketim miktarı yıllık 0,9 litre iken Fransa, İtalya, İspanya 

gibi büyük üreticilerin tüketim miktarları 40-50 litreyi bulmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’nin 

şarap üretiminde olduğu kadar tüketiminde de bazı sorunlar olduğu söylenebilir. 

 

Şekil 1. Ülkelere Göre Kişi Başına Düşen Şarap Tüketim Miktarı 
Kaynak: OIV, 2020 

 

Türkiye’de Yerel Şarap 

Yerel şaraplar genel olarak, belirli bir bölgede üretilen üzümlerden yine o bölgede üretilen 

şarapları tanımlamak için kullanılmaktadır (Dodd, 1995; Palmieri ve Perito, 2020) Özellikle 

şarap üretim bölgeleri ve ülkelerin şarapları yerel olarak tanımlanmaktadır. Örneğin 

“Kapadokya’nın yerel şarapları, Türkiye’nin yerel şarapları” tanımları, o bölgede üretilen 

üzümlerden yine aynı bölgede üretilen şarapları ifade etmektedir. Gastronomi turizminde 

yerel, otantik ve geleneksel olanı deneyimlemek isteyen turistler için o bölgenin yerel 

şarapları da aynı deneyimleme niyetini ortaya çıkarmaktadır (Alonso ve Liu, 2011). Çünkü 

yerel şaraplar turistler için bildikleri üzümlerin farklı versiyonlarını tatma fırsatı yaratırken, 

bölgeye özgü olan üzümlerden yapılmış çok farklı şarapları da deneme fırsatı sunar. Bu 

bağlamda yerel ve farklı olanın peşinden giden turistler için bir bölgenin yerel şarapları 

seyahat motivasyonu olacak kadar önemli olabilmektedir (Charters ve Ali-Knight, 2002). 

 

Türkiye’nin neredeyse her bölgesinde bir şarap üretim bölgesi bulunmaktadır. Ege’de Denizli 

ve çevresi, Marmara’da Trakya bölgesi, İç Anadolu’da Ankara, Nevşehir, Karadeniz’de 

Tokat, Çorum, Doğu’da Elâzığ, Şırnak gibi birçok noktada şaraplık üzüm ve şarap üretimi 

yapılmaktadır. Türkiye’nin bu bölgelerinde uluslararası bilinirlikte olan Cabernet Sauvignon, 

Sauvignon Blanc, Merlot, Shraz gibi çeşitlerin tümü yetiştirilebilirken, birçok yerel üzümün 

de üretimi yapılmaktadır. Özellikle boğazkere, öküzgözü, narince, emir gibi şaraplık üzümler 

market raflarında da çok sık karşılaştığımız, uluslararası bilinirliği olan yerel üzümlerimizdir. 

Bunun yanı sıra butik üreticiler tarafından üretilen çok daha farklı yerel üzüm çeşitlerimiz 

bulunmaktadır. Örneğin Acıkara, Çavuş, Dimrit, Horoz Karası, Keten Gömlek, Merzifon 

karası, Hasandede, yapıncak, karasakız gibi birçok yerel üzüm şarap yapımı için 

üretilmektedir.  

 

Türkiye’deki şarap çeşitliliği oldukça fazla olsa da alanyazında şarap ile ilgili çok az 

çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmalar gastronomi alanında genel olarak bir bölgenin şarap 

turizmi potansiyelini inceleyen çalışmalar olarak karşımıza çıkmaktadır (Akdağ, 2015; 

Ayazlar ve Öngider, 2018; Duran vd., 2019; Karakayalı ve Kanca, 2021). Bu çalışmalar 

dışında ulusal alanyazında, yerel şarapların üretim ve tüketim süreçleri, satın alma faktörler, 

tüketici motivasyonları gibi konuları inceleyen çalışmalara ulaşılamamıştır. Bu yüzden ulusal 

yazında şarap çalışmalarının oldukça kısıtlı olduğu söylenebilir. 
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Yöntem 

Türkiye’deki yerel şaraplara ilişkin turizm paydaşlarının görüşlerinin kapsamlı olarak ele 

alındığı bu çalışmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Nitel yöntem, olgu ve olayların 

gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya koyulması için kullanılan bir yöntemdir (Yıldırım ve 

Şimşek, 2013). Veri toplama sürecinde öncelikle alanyazın taraması yapılmış ve sonrasında 

yarı yapılandırılmış görüşme formları hazırlanmıştır. Hazırlanan görüşme soruları iki 

akademisyen ve bir uygulamacının değerlendirmesine sunulmuş ve son halini almıştır. 

 

Çalışmanın örneklemi şarap konusunda bilgi, ilgi ve deneyimi olan yetişkin kişilerinden 

oluşmaktadır. Bu kapsamda görüşmeler amaçlı ve kartopu örnekleme yöntemleri birlikte 

kullanılarak belirlenen yetişkin katılımcılarla yapılmıştır. Her iki yöntem sayesinde evren 

içinde zengin veri toplanabilecek uygun kişilere daha hızlı ve daha kolay bir şekilde ulaşmak 

mümkün olabilmektedir. Görüşmecilere ilk olarak e-posta yoluyla ulaşılmış ve araştırma ile 

ilgili kısa bir bilgi verilmiştir. Katılımcı olmayı kabul edenlerinden kendilerine uygun zaman 

ve yeri belirterek e-posta ile dönüş yapmaları istenmiştir. Bu doğrultuda 2020 yılında, Eylül-

Ekim ayları arasında 11 katılımcı ile yüz yüze, 9 katılımcı ile de çevrimiçi şekilde görüşmeler 

yapılmıştır. Görüşmeler katılımcıların onay doğrultusunda ses kaydı veya video kaydı ile 

kayıt altına alınmıştır. 

 

Araştırma verileri içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik 

analizi; hacimli nitel materyali alarak temel tutarlılıkları ve anlamları belirlemeyi sağlayan bir 

veri indirgeme ve anlamlandırma çabası olarak tanımlanmaktadır (Patton, 2018: 453). Bu 

analizin temel özelliği metindeki kelime veya temaların kategoriler halinde sınıflandırılmaktır 

(Weber, 1990). Bu bağlamda görüşmelerde toplanan veriler iki araştırmacı tarafından birkaç 

kez okunarak veri kümesinden kodlar oluşturulmuştur. Oluşturulan kodlar karşılaştırılarak alt 

ve ana temalar belirlenmiştir.  

 

Bulgular ve Tartışma 

Araştırmaya katılan katılımcılarla ilgili tanımlayıcı bilgiler Tablo 2’de özetlenmiştir. Tabloda 

görüldüğü üzere uzman, sektör temsilcisi ve tüketici olmak üzere üç farklı gruptan toplam 20 

katılımcı bulunmaktadır. Bu kapsamda sektör temsilcileri grubundaki katılımcılar S, uzmanlar 

U ve tüketiciler de T harfiyle kodlanmıştır.  

  
Tablo 2. Katılımcıların Demografik Bilgileri 

Katılımcı Yaş Cinsiyet Eğitim Meslek 

S1 43 Kadın Lisans Şarap Barı İşletmecisi 

S2 39 Erkek Lise Şarap Satış Uzmanı 

S3 37 Erkek Lisans Aşçı 

S4 42 Erkek Lisans Şarap Üreticisi 

S5 43 Erkek Lisans Yiyecek İçecek Müdürü 

S6 34 Erkek Lise Miksolojist 

S7 49 Erkek Lisans Aşçı 

S8 43 Erkek Lisans Yönetici/Şarap Akademisi Kurucusu 

T1 23 Erkek Lise Üniversite Öğrencisi 
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T2 65 Kadın Lisans Emekli 

T3 74 Erkek Lisansüstü Emekli 

T4 27 Kadın Lisans Kamu personeli 

T5 30 Erkek  Lisans Gazeteci 

T6 27 Kadın Lisans Öğrenci 

U1 34 Kadın Lisansüstü Slow Food İl Müdürü 

U2 45 Erkek Lisansüstü Akademisyen 

U3 40 Erkek Lisansüstü Akademisyen 

U4 38 Erkek Lisans  Somölye 

U5 48 Erkek Lisansüstü İş İnsanı/Şarap eğitmeni 

U6 39 Erkek Lisansüstü Akademisyen 

 

Katılımcılar yerel şaraplarla ilgili görüşlerine ilişkin yapılan içerik analizinde elde edilen 

sonuçlar Tablo 3’te gösterilmektedir. Buna göre katılımcıların Türkiye’deki şaraplarla ilgili 

görüşleri şarap, işletme ve tüketici olmak üzere üç ana tema altında toplanmıştır. Şarap boyutu 

içinde anavatan, kalite, çeşitlilik ve butik şarapçılık şeklinde alt temalar belirlenmiştir. 

Tüketici ana tema kapsamında ise ekonomik etmenler, servis sorunları, ürüne ulaşım ve bilgi 

eksikliği alt temaları bulunmaktadır. Son olarak işletmeci boyutunda da ekonomik etmenler, 

büyük marka baskısı, tüketici bilinci ve yasal sorunlar şeklinde alt temalar olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

Tablo 3. İçerik Analizi Sonunda Belirlenen Temalar ve Alt Temalar 

Tema Alt Tema 

Şarap Boyutu 

Anavatan  

Kalite 

Çeşitlilik 

Butik şarapçılık  

Tüketici Boyutu 

Ekonomik etmenler 

Servis sorunları 

Ürüne ulaşım 

Bilgi eksikliği  

İşletmeci Boyutu 

Büyük marka etkisi 

Ekonomik sebepler 

Tüketici bilinci 

Yasal sorunlar 
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Şarap Boyutu 

Yapılan içerik analizi sonucunda Anadolu’nun şarabın anavatanı olması, çeşitliliği ve kalitesi 

gibi şaraba dair konularda katılımcıların genel olarak hemfikir olduğu belirlenmiştir. Bu 

kapsamda U1 ve S2 kodlu katılımcıların görüşlerinden yapılan alıntılar şöyledir: 

 
“… Şarap bizim topraklarımızda doğmuş bir içecek …” (U1) 

“…dünyada şarabın ilk ortaya çıktığı coğrafyadan bahsediyoruz, orada yaşıyoruz.” (S2) 

 

T1, U3 ve U4 kodlu katılımcılar ise Türkiye’de hem şarapların hem de yerel üzümlerin 

çeşitlilik ve kalitesini vurgulamışlardır. İlgili katılımcıların görüşleri aşağıda alıntılanmıştır:  

 
“Ben bir şarap sever olarak yerli türlerin potansiyelini görmek çok heyecanlandırıyor. Özellikle onlar 

üzerinde yapmaya çalışıyorum seçimlerimi. Farklı teruarlarda, 

rekoltelerde aynı üzümleri kıyaslamak, dikey tadım yapmak, mesela bir Trakya’daki boğazkere ile 

elmalıdaki boğazkere arasında ne gibi farklar var gibi. Boğazkere üzümü tek bir üzümse, Türkiye’de 

birçok teruar var ve her teruarın boğazkeresi farklı sonuçlar verdiği için bence bir üzümden 5-6 farklı 

çeşit şarap çıktığından dolayı heyecan verici ve hiç boş değiliz.” (T1) 

“Yerel şaraplarımız da dünyada çeşitli yarışmalarda ödüller almış firmaların şarapları. Örneğin Likya  

Şarapları var burada Elmalı’da, Acıkara mesela oraya ait oradan çıkmış. Likya şarapları bunun üzerine 

gidiyor. Yine Öküzgözü, Boğazkere gibi Anadolu’nun ciddi anlamda üzüm cinsleri var. Emirden tutun da 

Miskete, Tokat’ın Narincesine kadar üzüm türleri gerçekten çok değerli.” (U3) 

“Yerel şaraplarımızın çeşitliliği son birkaç yılda arttı. Bu sevindirici bir şey. Manavgat’ın yerel üzümü 

Fersun var, Merzifon karası, Acıkara; Mersin tarafında Ak üzüm, Patkara; Ankara’da Kalecik karası, 

Öküzgözü ve Boğazkere var Diyarbakır’da Elazığ’da. Ben yarışamaya gittiğimde bana öküzgözü 

sormuşlardı mesela. Dünyada popülerliği olan beyaz Narince var, kırmızı Öküzgözü çok bilinen bir şey. 

İtalya’da Sangiovese, Nebbiolo; Fransa’da Cabernet Sauvignon, Merlot gibi.” (U4) 

Şarabın ilk üretildiği topraklar olarak şaraplık üzüm çeşitleri oldukça fazladır. Bunun yanı sıra 

Türkiye’de uluslararası popülerliği olan tüm yabancı şaraplık üzümler yetiştirilebilmektedir. 

Örneğin, Türkiye’nin şarap üretimi yapılabilen her bölgesinde Cabernet Sauvignon, 

Sauvignon Blac, Chardonnay, Syrah üzümleri yetiştirilmektedir. Son yıllarda ise farklı 

ülkelere ait Riesling, Carignane, Semillon, Gamay, Malbec gibi üzümler de karşımıza 

çıkmaktadır. Yabancı üzüm çeşitlerinin yanında yerel üzümler son yıllarda oldukça önemli bir 

noktaya gelmiştir. Karasakız, Narince, Emir, Öküzgözü, Boğazkere, Acıkara, Fersun, 

Hasandede, Merzifon karası, Horoz karası, Çavuş gibi daha birçok yerel üzüm şarap olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

 

Hem yerli hem de yabancı üzüm çeşitliliğiyle birlikte farklı şarapların üretimi de giderek 

artmaktadır. Bu yüzden ülkemizde şarap sektöründen bahsederken birçok katılımcı sektörü 

domine eden büyük markalardan ve daha küçük çapta üretim yapan butik şarapçılardan 

bahsetmiştir. Katılımcılara göre butik şarapçılık özellikle son on yılda ülkedeki şarap 

sektörünün gelişmesinde önemli bir itici güç olmuştur. Bu konuda S1, S4 ve T2 şunları 

söylemiştir: 

 
‘‘… Artık tüketiciler yerele, özellikle butik şarapçılara çok meraklı. Merak ediyorlar. …” (S1)                 

“… Şimdi yeni yeni dev firmaların elinden butik yerel şarap firmaları aldı. Onlar alınca, ilk  -10 butik 

üretici çok iyi işler yapınca ve satılınca da aslında piyasada talep varmış, insanlar iyi şarap içmeyi 

bekliyormuş gördük. Büyük şarap firmaları da bunu görünce biz de mahzen şarabı olarak yıllardır aynı 

şeyi üretiyoruz, biz de yeni bir şeyler yapabiliriz deyip onlar da harekete geçti. Rekabet harika bir şey 

tabi bu rekabetle piyasada kalite de arttı.” (S4) 

 “Butik şarapçılar geliştikçe de Türkiye’de şarapçılık da gelişiyor. Şarapçılığı zaten üç büyüğe bırakırsak bir 

yere gitmez. Herhangi bir rekabet olmazsa, bir kalite kaygısı olmazsa tüketicide, büyük şarap 

firmaları aynı şeyleri yapmaya devam edeceklerdi.” (T2) 

 

2006 yılında hazırlanan Türkiye’de şarapçılık raporunda büyük üreticiler içerisinde 

Kavaklıdere, Doluca, Kayra gibi 5 tane marka olduğu ve şarap üretici sayısının giderek arttığı 
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(Ömür, 2006). Özellikle küçük çaplı ve nitelikli şarap üretimi yapan butik şarap üreticileri bir 

taraftan tüketicilerin merakını çekebilmekte, diğer taraftan da sektörde çeşitliliği 

sağlamaktadır. 

 

Tüketici Boyutu 

Araştırma neticesinde şarap tüketimi önündeki en büyük engelin ekonomik etmenler olduğu 

anlaşılmıştır. Bu durumun ekonominin genel durumu ya da tüketicilerin satın alma gücüyle 

ilişkilendirilmesi mümkündür. Ancak yapılan görüşmelerde özellikle şarap ürününün fiyatının 

yüksek olduğu belirtilmiştir. Bu bağlamda T2 ve T8 kodlu katılımcılardan yapılan alıntılar 

şöyledir:   
 

“İtalya’da 5-10 birim paraya kola içeceğime yerine onu koyarım diyebileceğin bir şarap alabilirken bizde en 

standart şarabı kendini şımartmak için anca alabiliyorsun.” (T2) 

 

“…Çünkü şarap öyle sürekli sofraya açılabilecek kadar uygun fiyatlı değil.” (T8) 

 

Katılımcıların şarap fiyatları konusundaki şikayetleri aslında Türkiye’nin alkol politikası ile 

ilgili bir problemdir. Ülkemizde bir şişe şaraba asgari olarak %18 KDV’ye ek olarak 

minimum 21,76 TL özel tüketim vergisi uygulanmaktadır (Gelir İdaresi Başkanlığı, 2022). 

Avrupa’da KDV %18-20 civarında iken, şaraptan alınan özel tüketim vergileri çok düşük 

düzeydedir. Örneğin Fransa’da bir şişe şaraptan 0,03 Euro özel tüketim vergisi alınırken, 

ABD’de eyaletlere göre 0,20-2 dolar arasında değişen vergi alınmaktadır. Ancak bu vergilerin 

litre değil galon başına olduğunu düşündüğümüzde çok daha düşük oranlara denk gelmektedir 

(Asen, 2021; Federation of Tax Administrators, 2021). Bu bağlamda Türkiye’de hem 

marketlerde hem de yiyecek içecek işletmelerinde şarap satın almak daha maliyetli 

olmaktadır. Diğer taraftan Türkiye’de kişi başına düşen ortalama gelir gelişmiş ülkelerinden 

oldukça düşüktür. Bu temel ekonomik etmenlerden dolayı tüketicilerin yerel şaraplara ya da 

diğer şaraplara ulaşımı sınırlı kalmaktadır.  

 

Yerel şarap ve diğer şarapları tanıma noktasında katılımcılar ekonomik etmenlerle bağlantılı 

tüketimle ilgili başka problemler de olduğunu belirtmiştir. Bunlardan biri zaten pahalı olarak 

ifade edilen şaraplarda servis şekilleri nedeniyle çeşitliliğin deneyimlenememesi diğer ise bazı 

markaların başkasına bağlı olarak butik ürünlere ya da üreticilere ulaşılamamasıdır. Bu 

konuda T1 ve T8 kodlu katılımcıların ifadelerinden yapılan alıntılar şöyledir: 
 

“… Birçok ürünü şişe açtırmadan içemiyorsunuz. Kadeh için belli başlı iki markayla sınırlı oluyor ve onlar 

içinden bir şey seçmeniz gerekiyor. Evet belki yerli üretici ama ne kadar yerli üzüme içinde yer veriyor tartışılır. 

Ben mesela bir Malbec, Merzifon karası ya da Acıkara, Foça karası içmek istiyorsam şişe açtırmak zorundayım. 

…” (T1) 

 ‘‘… Restoranlarda da bu şekilde maalesef. Bir iki marka oluyor onların ikişer şarabını koyuyorlar seçme 

şansın olmuyor. …’’ (T8) 

 

Yiyecek içecek hizmeti veren işletmelerin büyük bir kısmında şarap servisi ya sadece şişe ya 

da şişeyle birlikte az sayıda şarap çeşidi üzerinden kadeh olarak yapılmaktadır. Bu durumda 

tüketiciler farklı şarap türlerini deneyemedikleri gibi daha maliyetli bir şekilde şişe açtırmak 

(sipariş etmek) zorunda kalmaktadır. Kadeh şarap terimi, şarap servis eden restoranların 

menülerinde yer alan kadeh şeklinde siparişi verilebilen şaraplar için kullanılmaktadır. 

Restoran işletmelerinde kadeh şarap olarak servis edilen şarap çeşidi belirli sebeplerle sınırlı 

tutulmaktadır. Bu sebeplerden en önemlisi şarabın açıldıktan sonra kısa sürede tüketilmesi 

gerekliliğidir. Kadeh şarap servisi için açılan bir şişenin bozulmadan satılmasını sağlayacak 

müşteri sirkülasyonu olmalıdır. Bu ve benzeri risklere rağmen kadeh şarap servisinin şarap 

tüketimiyle birlikte yerel şaraplar üzerinde olumlu etkisinin olabileceği düşünülmektedir. 

Nitekim Acuti vd. (2020) tarafından yapılan bir araştırmada tüketicilerin çeşitlilik arayışının 
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kadeh şarap satışlarında önemli bir itici güç olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan Bruwer vd. 

(2017) kadeh şarap satışının şarap tüketimini ve pahalı şarap deneme niyetini olumlu 

etkilediğini, şişe şarap satışları üzerinde ise beklenin aksine olumsuz bir etkisinin olmadığını 

belirlemiştir. Son yıllarda geliştirilen şarap teknolojileriyle şarap mantarları çıkarılmadan 

şarap servisi yapılabilmektedir (Koldenhof ve Vrenegoor, 2017). Bu sayede kadeh şarap 

satışının işletme üzerinde olası olumsuz etkileri giderilebilmekte işletme, müşteri ve üretici 

faydası birlikte sağlanabilmektedir.  

 

Yerel şaraplar, şarap çeşitliliği ve zenginliği açısından üzerinde durulması gereken başlıca 

konulardan biridir. Ancak tüketicilerin bu çeşitliliğe ulaşması kolay değildir. Bu noktada butik 

üreticilerin büyük üreticilere kıyasla pazarlama kaynaklarının (özellikle dağıtım ağlarının) çok 

daha kısıtlı olmasının önemli bir etkisi bulunmaktadır. Tüketiciler market ve restoran gibi 

birincil tüketim alanlarında butik üreticilerin dağıtım ve anlaşma problemleri sebebiyle 

çeşitliliğe ulaşmakta sıkıntı yaşayabilmektedir. Bunun yanı sıra büyük markaların daha fazla 

dağıtım ağı ve işletmelerle yaptıkları anlaşmalar tüketicileri aynı ürünleri tüketmeye zorlayan 

faktörlerden biridir. Benzer bir durumun yeni dünya ve eski dünya şarapları arasında da 

yaşandığı söylenebilir. Yeni dünya şarapları İtalya ve Fransa gibi ünlü şarap ülkeleri 

karşısında ayakta kalabilmek için farklı pazarlama stratejileri, farklı üretim teknikleri ve 

büyük dağıtım ağlarına entegre olma gibi birçok girişimde bulunmaktadır (Bernetti vd., 

2006). Dolayısıyla Türkiye’de butik üretim yapan yerel şarap üreticilerinin de daha fazla 

tüketiciye ulaşmak için stratejik bir planlamalara ihtiyacı bulunmaktadır. Bu noktada sınırlı 

teknik ve uygulama becerilerine ya da kaynaklarına sahip üreticilere uzman desteğinin 

sağlanması önemlidir.  

 

Yukarıda ifade edilen olumsuzluklara rağmen yiyecek içecek işletme menülerinde yerel 

şarapların kullanımı son yıllarda giderek artmaktadır. Bu durumda özellikle eğitimli ve 

bilinçli işletme sahiplerinin/yöneticilerinin etkili olduğu düşünülmektedir. S3 kodlu sektör 

temsilcisinin durumla ilgili alıntılanan görüşü aşağıdaki gibidir:    
 

“… Özellikle İstanbul’da biz ticaret yapmaya başladığımızda menülerde %70 ithal %30 yerli idi. O yerlinin de 

%20si bilinen %10’u yeni firmalar şeklindeydi. 6-7 yıl önce böyleydi. Şu anda %10-15 ithal, %60-65 oranında 

yerli ve yeniler ve kalanı da yerli büyük firmalar şeklinde gidiyor. Restoranlar ve giden müşteri bilinçlendikçe bu 

rakam yerlinin lehinde gelişiyor ...” (S3) 

 

İşletmeci Boyutu 

Şarap her ne kadar gastronomi ve kültür anlamında önemli bir noktada olsa da işletmeler için 

para kazanmak her zaman daha öncelikli olmuştur. Bu bağlamda Türkiye’de işletmecilerin 

şarap konusuna yaklaşımında farklı faktörler etkili olmaktadır. Bu konuda S3 ve U6 kodlu 

katılımcıların ifadeleri aşağıdaki alıntılanmıştır: 
 

“… Menülerde ticari boyut çok önemli. O yüzden orada bir şeyi kısıtlamak ve insanlara bir şeyler yaptırmak çok 

zor. İşin özünde ticaret yapıyor insanlar sonuçta. …”(S3)  

 

 ‘‘… Sektörü domine eden markalar var. Bir Kavaklıdere, bir Pamukkale şaraplarını fazlaca görüyoruz. Bu 

biraz da anlaşmalarla alakalı. İşletmeler belirli alım anlaşmaları yaptıkları için. …” (U6) 

  
Büyük şarap markaları daha geniş dağıtım ağlarına sahiptir. Bu yüzden özellikle restoranlara 

anlaşmalar karşılığında dolap, bardak, ödeme kolaylığı gibi farklı avantajlar sunabilme 

imkanına sahiptir. Restoranlar bu avantajlar için büyük firmalarla anlaşma yapma yoluna 

giderek menülerinde sınırlı sayıda markanın şarabına yer verebilmektedir. Büyük markların 

işletme üzerinde olduğu gibi müşteri üzerinde de önemli etkileri bulunmaktadır. Büyük 

markalar tüketicide güven yaratmakta ve risk algısını düşürmektedir. Bu bağlamda işletmeler 
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tüketicilerini düşünerek de menülerinde büyük ya da bilindik şarap üreticilerini/şarapları 

bulundurabilmektedir. Özellikle Türkiye gibi şarap kültürünün tam olarak oluşmadığı bir 

ülkelerde yerel şaraplar gibi bilinmeyen ya da daha az bilinen bir şarapta tercih yapmak 

oldukça zor bir karar haline gelebilmektedir. Bu bağlamda Cohen vd. (2009) yaptıkları bir 

araştırmanın sonunda tüketicilerin bildikleri ve daha önce deneyimledikleri şarapları tercih 

etme eğilimde olduklarını tespit etmiştir.  

 

Büyük marka etkisi beraberinde işletmeciler için ekonomik sorunları da ortaya çıkarmaktadır. 

Türkiye’de yüksek şarap fiyatlarının yüksek olması işletmeleri şarap firmalarıyla en az 

maliyetli anlaşmalar yapmaya zorlamaktadır. Özellikle butik şarapçıların daha az ve sınırlı 

üretim yapması bu şarapların fiyatlarını da artırmaktadır. Bununla birlikte yüksek vergi 

oranları şarapların daha da maliyetli olmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden işletmeler en 

düşük fiyatlı markaları tercih ederek çeşitlilikten kaçınmaktadır. Benzer şekilde her şey dahil 

sistem gibi turizm paketleri de işletmelerin düşük maliyetli şarap tercihlerini 

desteklemektedir. Bu bağlamda S1 ve S4 kodlu katılımcıların görüşlerinden yapılan alıntılar 

şöyledir:  

 
“… Her şey dahil sistemde çalışan otellerde yabancı şarapların tercih edilmesindeki en büyük etken kolay 

satmak. Aslında arz talep meselesi diyebiliriz... İşletmeci vizyon sahibi değilse, yerel bilinci yoksa kolay satılsın 

diye yabancı şarapları tercih ediyor. …” (S1) 

“Her şey dahil sistem için önemli olan tüketim maliyetleri... Butik olarak üretilen iyi şarapları menünüze 

koyduğunuz zaman o da bir risk sonuçta yani. Hem yüksek fiyatlı olduğu hem de yerel olduğu için. İthal olan 

daha tanıdık ve daha uygun fiyata gelecek…” (S4) 

 

Her ne kadar işletmeden işletmeye göre bazı farklılıklar olsa da her şey dahil sistemde oda 

fiyatına yiyecek içeceklerin büyük bir kısmı dahil olmaktadır. Türkiye’de yapılan çalışmalar 

her şey dahil paketlerde alkolün sınırsız olarak sunulduğunu göstermektedir (Üner vd., 

2007;Yaylı ve Yaylı, 2012). Bu durum müşterilerin sınırsız tüketimlerini dikkate alan 

işletmecileri maliyet odaklı kararlar almaya yönlendirmektedir. Dolayısıyla şarap gibi diğer 

maliyetli alkollü içeceklerde fiyatı uygun olan, kolay satılabilen ve bilinen markalar ön 

plandadır. 

 

Yapılan araştırmalar şarap tüketicilerinin eskiye göre daha bilinçli olduğunu göstermektedir 

(Wolf vd., 2005; Johnson ve Bastian, 2007). Ancak işletmeciler açısından seçici ve bilgili 

olmayan müşteriler şarap konusunda hala önemli bir sorun olarak görülmektedir. Müşterilerin 

şarapla ilgili bilinç düzeyinin büyük ölçüde ekonomik nedenlerle bağlantılı olduğu 

düşünülmektedir. Yüksek şarap fiyatları ve satın alma gücünde azalma tüketicilerin 

deneyimleri ve bilinçlenmesi önünde ciddi bir engel yaratmaktadır. Bu yargıyı destekler 

nitelikte olan U3 kodlu katılımcıya ait görüşler şöyledir: 

 
“… restoran veya şef istediği kadar menüsünü yerel şarap koysa dahi tüketicinin bilgisi yoksa, beslenme 

alışkanlıklarının içerisinde değilse, bir gayreti yoksa maalesef satılmıyor. Bilinçli bir tüketici veya istekli olması 

lazım. Şarap sever olması lazım…” (U3) 

 

Son olarak yapılan görüşmelerde Türkiye’de yerel şarap ve şarapçılığın gelişmesinde büyük 

sorunun alkol ile ilgili yasaklar olduğu anlaşılmıştır. Hem gastronomi hem turizm hem de 

şarap sektörü için bu noktaya kadar ifade edilen olumsuzlukların kaynağının politikalar ve 

yasal etmenler olduğu söylenebilir. Özellikle şarap üreticileri ve satan kişiler için şaraptaki 

yasaklar ve yüksek vergiler tüketim ve şaraba ulaşım noktasında ciddi problemler 

yaratmaktadır. Bu kapsamda U1 ve U4 kodlu katılımcıların ifadeleri aşağıda yer almaktadır:  
 

“… Mevcut yasalar üretici ya da satıcı olarak zaten sizin reklam yapmanızı, tanıtımınızı yasaklıyor.” (U1) 
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“… Alkol yasakları çok büyük bir etken. 2012’den itibaren yanlış hatırlamıyorsam yazılı ve görsel basında, 

ulusal kanallarda, radyolarda alkol reklamı yapmak tamamen yasaklandı. Bu çok büyük bir etken…” (U4) 

 

2013 yılında yayımlanan resmi yazının 6. maddesinde yasak şu şekilde belirtilmiştir: 

“Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı 

yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını ve satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, 

promosyon ve etkinlik yapılamaz. Alkollü içkileri üretenler, ithal edenler ve pazarlayanlar her 

ne amaçla olursa olsun, teşvik, hediye, eşantiyon, promosyon veya bedelsiz olarak alkollü içki 

dağıtamazlar.” (Resmî Gazete 28674, 11 Haziran 2013). 

 

Yasal sınırlamaların ve engellerin olduğu bir ortamda yerel şarapların gelişmesi ve Türkiye 

şarap endüstrisinin rekabetçi olması oldukça zorlanmaktadır. Başta Avrupa ülkeleri olmak 

üzere ABD, Avustralya, Yeni Zelenda ve Şili gibi yeni şarap dünyası olarak nitelendirilen 

birçok ülkede şarap sektörüne önemli teşvikler ve kolaylıklar sunulmaktadır (Meloni ve 

Swinnen, 2014).  

 

Sonuç ve Öneriler 

Şaraplar ve özellikle yerel şaraplar turizm endüstrisini doğrudan ve dolaylı şekilde 

etkileyebilmektir. Yerel şaraplar şarap turizmi ve gastronomi turizmi gibi turizm türleri 

kapsamında tek başına birer çekim unsuru olabildikleri gibi kırsal turizm, kültür turizmi, lüks 

turizm ve hatta her şey dahil turizmi gibi turizm türlerinin bir parçası da olabilmektedir. 

Türkiye coğrafi özellikleri, tarihi ve kültürel altyapısıyla dünyanın en önemli şarap 

ülkelerinden biri olma potansiyeline sahiptir. Buna karşın şarap üretimi ve tüketimiyle ilgili 

uluslararası veriler bu potansiyelin sağlanamadığını göstermektedir (International 

Organisation of Vine and Wine, 2020). Oysa şarap, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde 

ihracatın ve turizm endüstrisinin büyümesinde dikkate değer rol oynayabilmektedir.  

 

Bu araştırmanın amacı sektör temsilcisi, uzman ve tüketici olmak üzere farklı turizm 

paydaşlarının yerel şaraplar ve Türkiye’deki şarapçılık ile ilgili görüşlerini incelemektir. 

Araştırma sonuçlarının Türkiye’de yerel şaraplar ve şarapçılığın mevcut durumunun ve 

potansiyelinin kapsamlı olarak değerlendirmesi noktasında katkı sağlaması beklenmektedir.  

 

Araştırma sonucunda Türkiye’nin şarap konusunda zengin kaynaklarla birlikte hem yerel 

üzüm hem de yabancı şaraplık üzüm türleri bakımından oldukça fazla çeşitliliğe sahip olduğu 

anlaşılmıştır. Bu bağlamda katılımcılar ülkedeki yerel şarapların ve diğer şarapların kalitesine 

ve potansiyeline vurgu yapmıştır. Söz konusu potansiyelden yararlanılması durumunda bir 

taraftan markalar ve bölgeler arasında rekabet gücünün desteklenmesi mümkün olabilecek 

diğer taraftan ise tüketicilere daha kaliteli ve daha farklı şaraplar sunma imkânı 

sağlanabilecektir. Diğer taraftan araştırma sonuçlarına göre şaraptaki çeşitlilik her ne kadar 

olumlu bir durum olsa da tüketiciler için bu çeşitliliğe ulaşmak kolay olmamaktadır. Özellikle 

restoran menülerinde belirli markaların sınırlı çeşitlilikte şarabına yer verilmektedir. Benzer 

şekilde tüketicilerin bir diğer problemi çeşitliliğin olduğu restoranlarda şarapların kadeh ile 

değil şişe ile sunulmasıdır. Her iki durum tüketicilerin yerel şaraplar gibi az bilenen ve farklı 

türden şarapları denemesini zorlaştırmaktadır. Bunun yanında şaraplardaki yüksek vergi 

oranları da tüketiciler için şarabı ‘özel’ bir içecek haline getirmiştir. Tüketicilerin bir şekilde 

belirli şarap markalarına yönlendirilmesi yerel şarapların ve şarap sektörünün gelişimi 

açısından olumsuz bir etki yaratmaktadır.  

 

Araştırmanın sonunda işletme boyutunda maliyetlerle birlikte büyük markaların ticari baskısı 

ön plana çıkmıştır. Bu kapsamda işletmeciler daha fazla karlılık için farklı kolaylıklar ve 

avantajlar sağlayan büyük firmalarla anlaşmalar yapmaktadır. Bununla birlikte yerel şaraplar 
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gibi butik üreticiler tarafından üretilen şaraplarda satış riski yüksektir. Özellikle şarap 

konusunda sınırlı bilgisi ve deneyimi olan tüketiciler bildikleri ve güvendikleri yaygın ya da 

büyük markaları tercih etme eğilimde olabilmektedir. Söz konusu alkollü bir içecek 

olduğunda Türkiye’de yüksek fiyatlar ve yüksek vergi oranları da işletmecileri bilinçli olsalar 

dahi karlılığı ön planda tutmaya zorlamaktadır.  

 

Hem tüketiciler hem de işletmeciler için tüketici bilinci farklı bakış açıları ile ele alınmıştır. 

Tüketiciler butik şarap üreticilerin de artmasıyla tüketicinin daha bilinçli olmaya başladığı ve 

çeşitlilik arayışına girdiğini belirtmiştir. Ancak işletmeler için bu durum halen yeterli satışı 

sağlayacak oranda değildir. Bu durumun işletmelerin en ucuz ya da karlılığı en yüksek şarabı 

sunmasında etkili olduğu düşünülmektedir.  

Son olarak yerel şarap ve şarap endüstrisinin gelişmesinde politika ve yasal düzenlemelerin 

belirgin olduğu belirlenmiştir. Her ne kadar şarap tüketimi yasal olarak yasaklanmamış olsa 

da üretim ve satışını zorlaştıran düzenlemeler mevcuttur. Şarap üreticileri bir taraftan yüksek 

vergiler ve engelleyici politikalarla üretimler yaparken diğer taraftan da pazarlama 

yasaklarıyla satış yapmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda mevcut yasaların ve vergi 

miktarlarının yerel şaraplarla birlikte tüm şarap sektörünün gelişmesinde başlıca engellerden 

biri olduğunu söylemek mümkündür.  

 

Çalışmanın bulguları doğrultusunda farklı turizm paydaşları için birtakım öneriler 

sunulmuştur. Bu öneriler aşağıda sıralanmaktadır; 

 

Şarap sektörü için; 

 Özellikle yerel şarap üretimi yapan butik üreticilerin tüketicinin güvenini kazanmak 

için daha fazla çaba göstermesi, bu kapsamda tanınmış aracılar ve dağıtım kanalları 

kullanması gerekmektedir. Bununla birlikte yerel şarap üreticilerinin büyük markalarla 

yapacakları anlaşmaların da yararlı olacağı düşülmektedir.   

 Şarap tüketiminin geliştirilmesi için tüketici bilgilendirmesine ve şarap çeşitliliğine 

odaklanılmalıdır.  

 Şarabın daha ulaşılabilir olması için farklı bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları 

yapılması gerekmektedir. 

Turizm sektörü için; 

 Hem restoranların hem de şarap evlerinin şarap teknolojilerinden yararlanması 

gerekmektedir. Özellikle menülerindeki şişe ve kadeh olarak şarap çeşitliliğini artırmaları 

önemli bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. 

 Restoran işletmelerinin daha fazla bilinçli hareket etmesi önemlidir. Her ne kadar 

büyük şarap üreticilerinin anlaşmaları daha karlı olsa da uzun vadede çeşitlilik, müşteri 

çekmek açısından oldukça önemli bir tutundurma faaliyetidir. Bu bağlamda kazan kazan 

anlayışı çerçevesinde butik üreticilerle iş birlikleri geliştirilebilir. 

 İşletmelerdeki kadeh şarap sorunu günümüzde yenilikçi teknolojiler ile çözülebilecek 

durumdadır. Bu yüzden yiyecek içecek işletmeleri şarap teknolojileri pazarlayan firmaların 

hizmetlerinden daha fazla yararlanmalıdır. Bu ve benzeri yenilikçi teknolojileri kullanan 

işletmeler tüketiciye istedikleri şarabı kadeh olarak servis ederek satışlarını arttırabilmekte ve 

daha fazla şarap denemelerine imkân verebilmektedir. 

 

Bu araştırmada yerel şarap ve şarapçılıkla ilgili olarak turizm paydaşlarının bakış açısı 

değerlendirilmiştir. Gelecek çalışmalarda butik şarap üreticileriyle birlikte şarap endüstrisinin 

paydaşlarının görüşleri incelenebilir. 
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Abstract  

The study's purpose is to determine the role of trade shows, conferences, and travel events in 

the growth of tourism in Oman. This study employed a mixed-methods approach. The 

motivations of attendees and the effectiveness of the events were both approached 

quantitatively, while the difficulties faced by the organisers were tackled qualitatively. This 

study used a descriptive research design because descriptive studies aim to ascertain, 

characterise, or discriminate. Non-probability sampling, i.e., the purposive sampling strategy, 

was used in this study to collect as much information as possible from respondents who are 

easily accessible. Two CEOs of event companies supplied qualitative information, while 100 

respondents offered quantitative data. The majority of respondents said they desire to go to 

travel events, and participation in a particular travel and trade show in Oman is mostly 

motivated by fun. In addition, the vast majority of respondents said that travel events, 

conferences, and trade shows were very popular and successful. It is recommended that event 

planners focus on organising more events, especially international events.  

Keywords: Travel events, Oman, events, tourism development, conferences 

 

Introduction 

The event industry is one of the fastest-growing trades with a clear and powerful effect on 

destination tourism. Events are one of the best ways to promote a destination. They are also 

one of the reasons why visitors travel to a specific destination and extend their stay. When 

hosting an event, it will provide the destination with media exposure, stimulate infrastructure 

upgrades, and promote development (Berridge, 2006). Events will not only attract new people 

to visit the destination, but they will also encourage some of them to stay in the region. Some 

people, when travelling to attend an event, choose to stay longer after the event (Davidson and 

Rogers, 2006). 

 

Events have a major role in enhancing the destination’s attractiveness and helping to promote 

and market the country. Nowadays, events are gaining enormous recognition across the world, 

and it has been discovered that events are one of the sources of growing local economies in 

many countries. Davidson and Rogers (2006) stated that in many destinations, events play a 

huge role in developing tourism, which also results in developing the economy of the country. 

Some of the countries host events in regions that have too little tourist appeal to attract both 

local and foreign tourists to visit that destination. Moreover, events act as a marketing agent 

for that specific destination. 

 

Every country needs to host a different type of event to benefit its tourism sector, no matter 

the size of the event. Furthermore, events impact the image of a destination. It can change the 

way you look at and think about a particular destination. Many international events were held 

in Oman, which positively promoted the country, and many visitors travelled from abroad just 
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to attend those particular events (Times of Oman, 2021). It has not only attracted visitors but 

has also attracted many international marketers to consider Oman as one of the most attractive 

countries to hold an event. Hosting a successful event will encourage and motivate other 

major international event companies to host their events in Oman. Over the years, Oman has 

hosted many trade fairs, events, and travel shows. With the newly constructed Oman 

Convention and Exhibition Center (OCEC), the country is undoubtedly geared up to host 

many events in the coming years; these events can boost the economy, attract tourists, and 

thus generate a lot of jobs for nationals and residents. This study specifically seeks to address 

the following objectives: 

1. To examine the motives of visitors for participating in a specific travel and trade show in 

Oman. 

2. To evaluate the effectiveness of trade fairs, conferences, and travel events from visitor’s 

perspectives. 

3. To discuss the issues and challenges of organizers in conducting trade fairs, conferences, 

and travel events in Oman. 

 
Literature Review 

 

Introduction 

Getz (2005) stated that events have a massive role in destination branding, image making, and 

place marketing for the host communities. Besides, the number of tourists is rising worldwide, 

so the needs and expectations of the tourists are rising for a specific experience. Moreover, 

Oklobdžija (2015) stated that events are a very important motivator of tourism, and they 

develop the destination in many ways. The number of events is increasing every year and 

gaining greater importance. In general, events have a huge impact on the development of 

tourism in a country. 

According to Quinn (2009), events have incredible impacts on tourism development and 

human activities in areas such as environment, economics, politics, socioculture, and many 

other areas. However, Bowdin (2006) stated that events act as a catalyst in attracting tourists 

and image-builders, positioning destinations, providing a competitive advantage, and creating 

destination profiles. Moreover, events attract more tourists, foster a positive image, act as a 

catalyst for a destination’s tourism capacity, urban renewal, and infrastructure increase, and 

market the place. Furthermore, according to Getz (2005), when visitors visit a specific 

country for the purpose of attending or participating in an event, they usually stay before and 

sometimes after the event as well. This will allow the sale of other products that the 

destination offers. Events have the power of increasing the level of local businesses and filling 

the capacities of hotels, and in the long run, they can also enhance the country’s 

infrastructure, add additional value to the destination’s identity, and enhance the quality of the 

local population’s life (Oklobžija, 2015). Additionally, there is a seasonal problem at most of 

the destinations. Even in the off-season, events attract tourists. Events create many 

opportunities for locals, boost the transportation and airline industries, and attract 

investments. 

Types of events 

Events are classified according to their scope and size (Allen et al., 2011). There are four 

main types of events: mega-events, hallmark events, major events, and local events. Getz 

(2005) defines mega events based on their significance or size, such as the Olympic Games 

and the FIFA World Cup. On the other hand, hallmark events are events that are identified by 

the place they take place, such as the Tour de France and Oktoberfest. Besides, major events 
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are large-scale events, such as Formula One and Wimbledon (Pettinger, 2021). Lastly, local 

events are those that are mostly targeted at locals. They produce many benefits, such as 

creating a sense of place, strengthening a sense of belonging, and causing pride in the 

community. 

 

Goldblatt (2005) stated that there are many different types of events, such as seminars, 

conferences, tradeshows, workshops, galas, and many others. This study focuses on three 

types of events: trade fairs, conferences, and travel events. In comparison, Curtis & Coulter 

(2021) indicated that a trade fair is an event that combines several nationalities from a 

particular industry to present the services and products that they offer to potential buyers in 

booths. Besides, a conference is a meeting of several people to talk about a particular topic 

(Hall, 1992). 

Motives of visitors for participating in a specific travel event and trade show in Oman 

According to Crompton and McKay (1997), it is very important to understand why people 

travel to attend or participate in a specific event, whether it is a trade event or a travel event. 

Understanding the motives for participating in an event leads to proper marketing and 

planning of events and festivals and much better participant segmentation. Furthermore, Jago 

and Shaw (1998) stated that there have been very few studies and written materials on the 

motivations of visitors for attending events. However, a study conducted by McKay and 

Crompton (1997) stated that there are various reasons that motivate the attendees to 

participate in an event, which are relaxation and rest, enrichment of education, novelty, and 

socialization. However, Lee (2000) has stated that there are two main motivation factors that 

had the highest ratings, which were event attractions and cultural exploration. Family 

togetherness received the lowest rating. Another common factor is that if the event is 

something new, interesting, and unique that has not happened before in that destination, then 

people will feel more motivated and excited to explore and participate in that event. 

Moreover, according to Mohr et al. (1993), people attend trade shows because they are 

usually interested in and motivated by the services and products that the company offers. On 

the other hand, Dugan (2021) stated that many people attend trade shows when they want to 

get ideas. In addition, people attend travel or leisure events to spend their free time and have 

fun. Whereas the majority of people attend travel events because they are interested in that 

particular activity. For example, an individual likes to go running, so he enjoys participating 

in marathons, and this is usually their primary motivation to participate in that particular 

event. A great example of this in Oman is the "Muscat Marathon" (Al Mouj Muscat 

Marathon, 2021). 

The effectiveness of trade fairs, conferences, and travel events from visitor’s perspectives. 

According to Berridge (2006), trade fairs are very important as they provide an amazing 

opportunity to: consider opinions from the customers and specify the market potential; 

conduct research and evaluate the competition; and start a project partnership. Moreover, Raj 

et al. (2013) stated that trade fairs are very effective and have many advantages, such as that it 

helps in launching the company’s new services and products, the company can meet and 

interact with their clients face-to-face, and there are opportunities for direct sales. On the 

other hand, Curtis and Coulter (2021) stated that trade shows educate the attendees and help 

them: learn about and explore their field; stay up-to-date with the newest technologies and the 

latest developments in the market; get an overview of the industry and market; have the 

opportunity to see various products at the same time; have the ability to purchase and 

negotiate contracts; and have the opportunity to meet new people with whom they share a 

common interest and connect personally. The IDF Oman exhibition, Oman Health Expo, 
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Comex Oman, and Ghedex Oman are some of the events happening annually, and the number 

of visitors climbed from hundreds to thousands (Asia Today, 2020; Oman Health Expo, 

2020). 

 

In addition, attending different travel events is very effective for the visitors, especially if the 

travel event is for leisure purposes. For example, attending a sporting event can have many 

advantages for their health. Sports also help increase the risk of depression (Muscat Spartan 

Race, 2019). From a visitor's point of view, other than the fact that attending this kind of 

event is very fun, it can also improve social skills as you meet new people. An example of an 

effective event in Oman is the Salalah Tourism Festival. Many visitors from inside Oman and 

outside Oman travel to Salalah just to attend this festival. Singh (2019) stated that "from the 

visitor’s perspective, the fireworks are the most important part of the Salalah festival; visitors 

were very thrilled and kept waiting for it for about half an hour." 

 

The issues and challenges of organizers in conducting trade fairs, conferences, and travel 

events in Oman 

Waida (2021) stated that managing budgets, prioritizing activities, and task allocation are 

some of the challenges faced by organizers. However, Taha (2021) stated that one of the 

biggest challenges in Oman is getting government approval. Moreover, Aleit Events (2021) 

stated that unprofessional and unethical behaviours by suppliers is one of the main challenges 

when planning a trade fair. Finding a company to sponsor a trade show is another challenge. 

Furthermore, Olga (2019) notes that finding the right speaker, getting commitment from 

suppliers, and promoting the event to reach the right audience are some of the challenges 

faced by trade event organizers. An example of a trade fair event in Oman is the China Trade 

Week. The organizers of this trade fair should contact companies from China either online, by 

e-mail, by phone, or by visiting them in China to meet with the companies that want to 

participate (China Trade Week Oman, 2021). Besides, the language barrier is a big challenge. 

Most of the Chinese do not speak the English language, and if they do, it won’t be fluent. 

Therefore, there was a lack of communication and misunderstanding.  

 

According to the Impact Programs (2021), when organizing a conference, the same issues and 

challenges arise, such as finding a keynote speaker and choosing the right place and time. It is 

very hard to find the right company to sponsor your conference event. It is not easy to find the 

right delegate to represent your company at the conference. Furthermore, race organizers 

(2021) stated that selecting the ideal keynote speaker is one of the most important aspects of a 

conference. Furthermore, selecting the right venue and timing is very important, and it is one 

of the most challenging things when organizing a conference. On the other hand, Aleit Events 

(2021) has stated that one of the challenges is the stricter legal regulations. However, 

according to Olga (2019), crowd management is very important to have a safe and enjoyable 

event. Similarly, Taha (2021) stated that since COVID-19, hundreds of events all over the 

world have been cancelled, and now postponing is the new normal. Moreover, The Times of 

Oman (2021) has stated, "Oman and the world have seen exhibitions closing down since 

March 2020, and this has continued to date in 2021; this is all due to the COVID-19 

pandemic." 

 

Methodology 

The mixed research approach methodology was applied in this study. Many studies will use 

mixed methodologies to accomplish their study objectives (Kothari, 1984). The motivations 

of attendees and the effectiveness of events were measured quantitatively, whereas organizer 

challenges were addressed qualitatively. Given that descriptive studies just attempt to 
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determine, characterize, or distinguish, this study used a descriptive research design (Ghosh, 

2015). Besides, non-probability sampling was used in this study. The reason non-probability 

sampling was used was that a population has a certain attribute or characteristic. In non-

probability sampling, a purposive sampling method was used to acquire as much information 

as possible from respondents who are easily accessible (Cochran, 1991). Purposive sampling 

was appropriate for the study because it required data from a variety of respondents who 

resided both in Oman and other countries. The primary information was gathered from two 

distinct sources. A questionnaire-based quantitative survey was carried out, whereas 

structured interviews were used to gather qualitative data. Two CEOs of Muscat-based event 

firms supplied qualitative information, while 100 valid responses provided quantitative data. 

The secondary data, however, was gathered from a variety of sources; newspapers from Oman 

and the GCC were particularly helpful in understanding the event business in Oman. 

 

There are three sections to the questionnaire. Part 1 established the respondents' socio-

demographic profile; Part 2 explored the reasons tourists choose to attend a particular tourism 

and trade event in Oman. The effectiveness of conferences, trade shows, and other travel-

related events is evaluated in Part 3. A five-point Likert scale was used in Part 3. Six 

questions make up the structured interview, the most of which are on difficulties experienced 

by event organizers. The process of gathering data and organizing it to provide the research 

study with an insightful conclusion is known as data analysis. This indicates that it is 

essentially a summary of the data gathered. The data was analyzed using the frequency 

distribution, percentage, rank, and weighted mean. The statistical tool used to ascertain the 

distribution of respondents as well as the frequency of those respondents who fit a given 

specified profile, such as gender, age, and marital status, is known as the frequency 

distribution. The percentage was used to calculate both the proportion of respondents and the 

percentage of respondents who fit a given profile. The rank was used to examine visitors' 

reasons for attending a particular trade show and travel event in Oman as well as to assess the 

value of trade shows, conferences, and travel events from the viewpoints of visitors. 

 

Research Analysis and Findings 

Profile of respondents 

The following information is shown in the table below: Gender: 72% of the respondents are 

males, while the remaining 28% are females. It shows that 40%, or the majority, are between 

the ages of 26 and 35, 30% are between the ages of 30 and above, 10% are under the age of 

18, and 20% are between the ages of 19 and 25. Nationality: It demonstrates that the majority, 

61%, are non-Omanis, which means they are from outside of Oman, while the remaining 39% 

are Omanis. According to the survey, 62% have bachelor's degrees, 10% have higher 

diplomas, 10% have high school diplomas, and the remaining 18% have master's degrees or 

other qualifications. 

 

Table 1: Profile of Respondents 

Category Percentage 

Gender 

Male 72% 

Female 28% 

Age 

Under 18 10% 

19-25 20% 
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26-35 40% 

36 and above 30% 

Nationality 

Omani 39% 

Non-Omani 61% 

Qualification 

High School 10% 

Diploma 10% 

Bachelors 62% 

Masters 6% 

Other 12% 

 

Descriptive statistics 

The first question in motives of visitors for participating in a specific travel and trade show in 

Oman is, where do you usually find out about events? According to the table 2, the larger 

number of respondents (72%) chose social media. 26% chose friends and relatives, 2% chose 

the newspaper, and the rest chose other sources such as neighbours, posters, radio, and so on. 

This demonstrates that the majority of people learn about events through social media. The 

next question is, what kind of event do you want to attend? half of the respondents (50%) 

enjoy attending travel events. Whereas 20% preferred trade shows, 18% preferred 

conferences, and the remaining 12% preferred festivals, food, and entertainment events. 

Question three is, "What is your main motivation for attending events?" It reveals that 58% of 

respondents attend an event for the purpose of having fun. 24% to gain knowledge, 8 % to 

relax 6% to meet new people, and the remaining 4% to raise market and industry awareness. 

To conclude, most people attend to have fun. Question four is, what are your favourite aspects 

of trade shows, conferences, and other travel events? Table 2 shows that 44% of respondents 

like to broaden their knowledge and experience by attending trade shows, conferences, or 

travel events. Furthermore, 24% like to keep up with the latest trends, 18% like to socialise, 

8% like to explore new markets, and the remaining 6% chose others. Finally, what kinds of 

events do you like to attend in general? Respondents were asked to choose more than one 

option for this question. Table 2 shows that the majority of respondents (82%) prefer to attend 

festivals; 38% prefer exhibitions; 22% prefer travel events; and 22% prefer trade fairs; the 

remaining 2% prefer other. 

Table 2: Motives of visitors for participating in a specific travel and trade show in Oman 

Category Percentage 

1.Where do you usually hear about the events? 

Social Media 72% 

Friends & Relatives  26% 

Newspapers  2% 

Others  10% 

2.What type of event would you like to attend? 

Travel events 50% 

Trade fairs 20% 

Conferences  18% 
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Festivals & Entertainment 8% 

Other  4% 

 3.What is your main motive for attending events? 

Category Percentage Rank 

Have fun 58% 1 

Gain knowledge  24% 2 

Relax 8% 3 

Meet new people  6% 4 

Raise awareness about markets  4% 5 

4.What do you like the most about trade fairs, conferences, and travel events? 

Category Percentage Rank 

Learn about and gain experience in various fields 44% 1 

Stay up to date with the latest trends 24% 2 

Socializing  18% 3 

Explore new markets 8% 4 

Others 6% 5 

5. Generally, what type of events do you like to attend? 

Category Percentage Rank  

Festivals 82% 1 

Exhibitions 38% 2 

Travel Events 32% 3 

Trade Fairs 22% 4 

Conferences 4% 5 

Other  2% 6 

 

The highest mean score recorded, 4.32, was for "Trade fairs, conferences, and travel events 

are very successful and generate a lot of interest among people." It means that respondents 

feel events were successful and created a lot of interest among people. The second and third 

highest mean scores, i.e., 4.26 and 4.13 are recorded for "Trade fairs, conferences, and travel 

events in Oman attract tourists from abroad" and "Trade fairs, conferences, and travel events 

help to showcase Omani customs and traditions." Respondents believe that Oman's trade fairs, 

conferences, and travel events draw tourists from all over the world. Omani customs and 

traditions are promoted through trade fairs, conferences, and travel events. The lowest mean 

score, however, was recorded at 3.45. Trade fairs, conferences, and travel events in Oman will 

benefit the hospitality, retail, and transportation industries. It implies that the hospitality, 

retail, and transportation industries in Oman require further realignment with the event 

industry, as respondents believe they are not as well connected as they should be. 

 

Table 3: Please indicate to what extent you agree or disagree with each of the following 

statements regarding events, fairs, and conferences. 

Factors Mean Rank 

Trade fairs, conferences, and travel events are very successful and 

generate a lot of interest among people. 
4.32 1 
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Trade fairs, conferences, and travel events in Oman attract tourists 

from abroad. 
4.26 2 

Trade fairs, conferences, and travel events help to showcase Omani 

customs and traditions. 
4.13 3 

Trade fairs, conferences, and travel events develop tourism in Oman. 3.89 4 

Trade fairs, conferences, and travel events motivate foreigners, 

nationals, and residents to visit. 
3.74 5 

hospitality, retail, transport industries will benefit from trade fairs, 

conferences, and travel events in Oman 
3.45 6 

 

The majority of respondents (36%) chose neutral as their answer to question 6 in Table 4. It 

implies that respondents may find it difficult to comprehend their overall experience of 

attending events. However, 14% of respondents are very satisfied and 30% are satisfied with 

their experience attending the events. whereas 18% are dissatisfied and 2% are completely 

dissatisfied. In total, 20% of respondents are unimpressed with the events. For question 7, 

32% of respondents said they needed more marketing and promotion for upcoming events and 

fairs. More communication about event dates and what to expect was required by 20% of 

respondents. Because there was too much of a crowd, 17% of respondents requested crowd 

control over the weekend. whereas 12% required various modes of transportation to get to the 

venue. Furthermore, 7% of respondents thought that discounted tickets and food for families 

should be available. 

 

Table 4: Overall experience and what changes would visitors like to see in trade fairs, 

conferences, or travel events in Oman? 

6. How do you rate your overall experience of attending trade fairs, 

conferences, or travel events in Oman? 

Category Percentage 

Very satisfied 14% 

Satisfied 30% 

Neutral 36% 

Not satisfied 18% 

Not at all satisfied  2% 

7. If you selected not satisfied or not all satisfied, in future, what changes 

would you like to see in trade fairs, conferences, or travel events in Oman? 

Category Percentage Rank  
Further marketing and promotion required. 32% 1 

Communication re event dates, what to expect is required. 20% 2 

During the weekend crowd control must be done. 17% 3 

Various transport modes should be available. 12% 4 

Discounted tickets and food should be available for 

families. 

12% 5 

Others  7% 6 

 

Qualitative information 
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Theme of the Interview: To discuss the issues and challenges of organizers in con-ducting 

trade fairs, conferences, and travel events in Oman. The interviews were done through a 

phone call with the CEO and founder of an event companies in Oman.   

Difficulties that you have faced in planning a trade fair, conference, or travel event: 

"Government approvals were among the most difficult issues," CEO 1 explained. Higher-

level decision-makers do not support new ideas and concepts. They usually prefer to do the 

same thing over and over again, refusing to accept new ideas." In contrast, CEO 2 stated that 

permission from various stakeholders is required in order to host an event and getting a yes 

answer from all of these stakeholders can take months at times. A single clearance window 

would be extremely beneficial to the event industry. 

 

Challenges that event organizers face when conducting trade fairs, conferences, or travel 

events in Oman: CEO 1 stated that it takes a long time to obtain permission to hold trade 

fairs, conferences, or travel events. On the other hand, CEO 2 mentioned that some people are 

resistant to new event or exhibition concepts and ideas, citing their lack of relevance in the 

country. However, both CEOs agreed that their biggest challenge in hosting events is getting 

sponsorship for events. 

 

How COVID-19 impacted organizers in conducting trade fairs, conferences, and travel events 

in Oman: COVID19 had an immediate impact on the world of events, exhibitions, and trade 

shows, according to CEO 1. Due to travel and movement restrictions, the industry has been 

nearly dead for two years. While CEO 2 stated that they were able to host a few events, social 

distancing, as well as guest safety and security, are challenges. Both CEOs agreed that it is 

difficult to run a business during COVID because there are so many expenses but no income. 

 

Any other issues and challenges in conducting trade fairs, conferences, and travel events in 

Oman that I have not covered: "I believe I have mentioned enough, but generally it can be 

summed up as government issues, pandemic issues, and also psychological issues of trade fair 

visitors," CEO 1 acknowledged. On the other hand, CEO 2 described that negotiating with 

different stakeholders like lodging, food and beverage, and transportation can take much 

longer than expected. 

 

Discussion and Conclusion 

According to McCombes (2020), this chapter is about showing how the results found relate to 

the literature review and research objectives.  

Objective 1: To examine the motives of visitors for participating in a specific travel and trade 

show in Oman: Understanding why people attend an event will help the organisers know what 

to focus on more during the upcoming events. Based on the results in Table 2 (Q.2), most 

respondents (50%) stated that they favour attending travel-related events. Besides, the results 

revealed in Table 2 (Q.3) indicate that respondents' main motive for attending events and 

festivals is to have fun; about 58 percent attend events to have fun. Moreover, what do you 

like most about trade shows, conferences, and travel events? The majority of respondents 

(about 44%) stated that they like to learn about and gain experience in various fields. In 

contrast, 8% said they want to explore new markets. These results agreed with Crompton and 

McKay (1977), who stated that the reasons that motivate the attendees to attend an event are 

relaxation, having fun, enhancing family gatherings or kinship, enrichment of education, 
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novelty, regression (escaping present anxieties), and socialisation with new and different 

people. On the other hand, Crompton and McKray (1977) have also stated that the most 

common factor that motivates people to attend and participate in an event is for social 

reasons. This statement contradicts the data results, which show the exact opposite: that 

socialisation and meeting new people are the least important factors motivating people to 

attend an event. Moreover, the results also agreed with Lee's (2000) statement that "there are 

two main motivation factors that had the highest ratings, which were event attractions and 

cultural exploration." where the lowest rating was on "family togetherness." Moreover, the 

data also agrees with Asia Today's (2020) statement that "visitor’s motives for attending IDF 

Oman were to learn about the new products, to network, and to conduct business deals." 

 

Objective 2: To evaluate the effectiveness of trade fairs, conferences, and travel events from 

visitor’s perspectives: The results in Table 3 indicated that the highest mean score of 4.32 was 

recorded for "Trade fairs, conferences, and travel events are very successful and generate a 

lot of interest among people." It implies that they are extremely popular and generate a 

significant amount of interest among people. Besides, the second and highest mean scores are 

recorded as follows: Trade fairs, conferences, and travel events in Oman attract tourists from 

abroad (4.26) and help showcase Omani customs and traditions (4.13). It indicates that many 

respondents believe Oman's events attract visitors from all over the world. Further, trade fairs, 

conferences, and travel events promote Omani customs and traditions. All of these statements 

agree with Al Lawalti (2017), who states, "The Sultanate has made an effort in the tourism 

field that enhances the structure of hotels, provides logistics, constructs freeways, and 

becomes a hub for national and international conferences in tourism and many other fields." 

In 2019, IDF was a huge success, as it attracted more than 10,000 end users and professionals 

from the Middle East, the GCC, Oman, and many other countries. The professionals ranged 

from interior designers in the public and private sectors to government officials (Asia Today, 

2020). As well as agreeing with the statement, in reference to the Muscat Marathon website 

(2018), "Muscat Marathon is a superb way to get people active and to also promote the 

country as the ultimate adventure tourism destination." "Runners from 87 different countries 

and a total of 6094 entries." According to Zlatanov (2015), "events play a significant role in 

the probability of hospitality firms and their strategic positioning," which affirmed the 

findings. 

 

Objective 3: To discuss the issues and challenges of organizers in conducting trade fairs, 

conferences, and travel events in Oman: Based on the data collected during the interview, 

among the most difficult issues faced in planning a trade show were government approvals, as 

CEO 1 explained. In contrast, CEO 2 stated new ideas and concepts are not supported by 

higher-level decision-makers. Besides, CEO 1 stated that obtaining permission to hold events 

takes a long time. According to CEO 2, some people are resistant to new event or exhibition 

concepts and ideas, citing their lack of relevance in the country. Moreover, according to CEO 

1, COVID-19 had an immediate impact on the world of events, exhibitions, and trade shows. 

The industry has been nearly dead for two years due to travel and movement restrictions. 

While CEO 2 stated that they were able to host a few events, he also stated that social 

distancing, as well as guest safety and security, are challenges. The views expressed by both 

CEOs agreed with the literature review, such as Impact Programs' (2021) stated that "crowd 

management is one of the challenges to having a safe and enjoyable event." Furthermore, 

Aleit Events (2021) has stated that one of the challenges is the tightening of legal regulations. 

On the other hand, Wadia (2021) described that since COVID-19, hundreds of events all over 

the world have been cancelled, and now postponing is the new normal. The results agreed 
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with Al-Shanfari's citation in the Times of Oman (2021). "Oman and the world have seen 

exhibitions closing down since March 2020, and this continues to date in 2021." "This is all 

due to the COVID-19 pandemic." 

 

Conclusion  

All in all, events such as trade fairs, conferences, and travel show have a great role in 

developing tourism in the country. Not only does it develop the tourism industry, but it also 

benefits many other industries in Oman, such as hotels, transportation, aviation, local shops, 

restaurants, retail, and many others. Moreover, in the past few years, events have been one of 

the most important tools that improved the travel and tourism sectors in Oman, which also 

resulted in increased economic growth and profits for various stakeholders. Furthermore, the 

research findings state that conferences, trade fairs, and travel events attract people from 

abroad to participate in the event, so it helps in developing the tourism industry, showcases 

and enhances Oman’s image, and benefits the retail and transport industries in Oman. This 

has all been supported by the literature review and the data analysis. This study provided 

answers to the research objectives. The motives for visitors to participate in a travel event, 

conference, or trade fair are for enjoyment. When evaluating the effectiveness of these events 

from the visitors’ perspective, the majority of respondents stated that these events are 

effective and successful in generating a lot of interest among people. Lastly, the issues and 

challenges of organizing while conducting these events include obtaining permission from the 

government to hold trade shows, conferences, or travel events. 

 

Recommendations 

The current study proposed the following implications such as: 

 Event organizers should concentrate on holding more events, particularly international 

events. As travel events, conferences, and trade fairs are some of the most effective ways 

to attract tourists, particularly international tourists to Oman, events act as catalysts for 

tourism.  

 The Ministry of Tourism should link with the event industry and promote all sorts of 

events so that more international and regional (GCC) tourists are interested in visiting 

Oman. 

 Based on the results, most people attend events for recreation and enjoyment. As a result, 

event organisers should focus on holding more festivals and planning fun and exciting 

events so that people can have a good time. 

 International events motivate many people to travel to attend them. After the event, 

attendees may visit other tourist attractions and places of interest in the country. If the 

necessary arrangements are made, these tourists have the potential to boost tourism in 

Oman. 

 Event planners should create new ideas, concepts, and unique themes when planning 

events to attract a diverse audience. 

 

Limitations and future research 

Due to the researcher's time constraints, only 100 respondents were used for the quantitative 

data collection, and two officials were chosen for the qualitative data collection. The 

researcher had many factors to take into account, including the identified number of 

respondents, event companies, and geographical reach, but most crucially, restricted financial 

resources. Although there were initially 200 volunteers in the study, the majority of them 

never returned their completed questionnaires. Although five interviews were scheduled, only 

two were actually conducted because the others were extremely busy and never had time for 

an interview. 
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Abstract 

 

Augmented reality is based on the combination of the virtual and real world. It is possible to 

observe the developments in augmented reality, which has started to increase in our lives day 

by day, in almost every field. One of the areas where augmented reality applications are 

starting to increase is gastronomy. In this study, it is aimed to classify and analyze the 

academic studies on augmented reality applications in gastronomy within the scope of certain 

parameters. In the study, Science Direct, Google Scholar and Web of Science databases were 

used; These databases were searched with the keywords "augmented reality in gastronomy", 

"augmented reality on food". As a result of the searches, 15 academic publications on 

augmented reality in the field of gastronomy have been found. It has been concluded that 

augmented reality studies in gastronomy have increased over the years. 

Key Words: Augmented reality, gastronomy, bibliometric analysis 

 

 

Introduction 

 

Augmented reality is a reality environment reproduced by using digital media products 

instead of real world objects (Milgram and Kishino, 1994). Contrary to virtual reality, where 

the relationship with the world completely disappears when the person enters, the connection 

with the world continues in augmented reality, various data and images can be added to real 

world images, virtual and real objects can be experienced at the same time (İçten and Bal, 

2017).  

 

Bibliometric analysis provides quantitative or qualitative evaluation of scientific studies. At 

the same time, it is also used to determine the qualifications of academic journals and to 

determine the relationship of a branch of science with other disciplines. Another contribution 

of bibliometric analysis is that it provides information on how academic studies on a subject 

develop. In this way, problems and deficiencies can be observed as well as the developments 

related to that field (Yılmaz, 2017). 

 

Augmented reality applications have started to increase in every field. One of these fields is 

gastronomy. As augmented reality applications become widespread, there is an increase in 

academic studies on the subject. The aim of this study is to bibliometrically examine the 

augmented reality studies in gastronomy and to create a resource for researchers who want to 

research on the subject. 

 

Augmented Reality 

 

Augmented reality is defined as augmenting the reality by incorporating a virtual object into a 

physical environment. In this way, virtual objects become a real part of the physical world 

(Solmaz, 2020). Augmented reality combines real and virtual environments, has simultaneous 
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interaction and it is 3D (Styliaras, 2021). In augmented reality, digital devices are used to 

integrate additional sensory information, such as sounds, objects, avatars, graphics, and labels 

into natural environment (Wedel, Bigne and Zhang, 2020).  

 

It is seen that augmented reality applications, which are frequently used in the field of 

marketing and advertising, are used in food and beverage businesses for the purpose of 

creating a positive image for the business and promoting the product. Augmented reality 

applications used in food and beverage businesses appear in giving directions through 

location services, on tables via projectors, smart tables, and e-menu systems (Cankül and 

Doğan, 2018:584). 

 

It is possible to see various applications of augmented reality in the field of gastronomy. One 

of the examples that can be given to these practices is the Kabaq. It is an application 

providing users to see virtual 3D food on their table in restaurant. Kabaq allows the people to 

see the food on the menu in 3D via a mobile device (Kabaq, n.d.). Another example of 

augmented reality applications in gastronomy is Inamo Restaurant in London. It offers an 

interactive e-menu service through smart tables. Thanks to the touch screens, customers can 

access detailed information about meals, watch the kitchen, and play games while waiting for 

their meal (Inamo, n.d.). Whimsy360 offers a different and interactive concept by using a 3D 

image and music system. Stating that they offer a virtual journey, Whimsy360 provides a 

dining experience that appeals to all senses. Whimsy360 is located in the USA, Germany and 

Turkey (Whimsy360, n.d.). 

  

Bibliometry 

 

Bibliometry is important due to the increase in the number of studies in academic fields. The 

bibliometric analysis technique, which was first mentioned to be used by Alan Pritchard in 

1969, is used in many area (Aydın, 2017). Bibliometry is a field of study presenting the 

development and progress of the literature, by statistical analysis of sources containing 

information such as books and journals (Tayfun, et. al, 2018). With this method, it is 

emphasized that some findings are obtained by examining the studies published in an 

academic field within the framework of different bibliometric characteristics like subject, 

year, contributing institution, keywords used, number of authors of the works, citations and 

common citations (Sünnetçioğlu, et. al, 2017).  

 

Bibliometric studies on gastronomy have been on the rise over the past years. It has been seen 

that there are many studies on different subjects of gastronomy. Some of these studies are as 

follows: Altaş (2017) “Bibliometric analysis of gastronomy books which translated in 

Turkish”, Sandıkçı, Mutlu and Mutlu (2020) “Bibliometry of studies on Unesco gastronomy 

city Afyonkarahisar culinary”, Aktaş Alan and Şen (2020) “Bibliometric analysis of studies 

on gastronomic themed festivals”, Kargiglioğlu (2021) “Bibliometric analysis of studies on 

the subject of street food”, Cankül and Ünal (2021) “Bibliometric analysis of research on 

menu in tourism and gastronomy in Turkey”. 

 

Method 

 

The aim of this study is to make a bibliometric analysis of the academic studies on augmented 

reality applications in gastronomy since 2018 according to the certain parameters. 
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Within the scope of this study, Google Scholar, Science Direct and Web of Science databases 

were used. These databases were searched with the keywords "augmented reality in 

gastronomy", "augmented reality on food". The studies found were classified according to the 

year, author, title of publication, title of journal where the study was published and the 

research method used in the study. 

 

Findings 

 

Within the scope of this study, 15 academic studies about augmented reality in the field of 

gastronomy have been reached since 2018. 

 

Table 1. Academic Studies about Augmented Reality in Gastronomy 

Author Year Title of Publication Title of Journal 
Research 

Method 

Cankül, 

Doğan and 

Sönmez 

2018 

Innovation and augmented reality 

applications in food and beverage 

companies 

Journal of 

Business 

Research-Turk 

Literature 

Review 

 

Chițaniuc, 

Miron and 

Iftene 

2018 
FoodAR-An augmented reality 

application used in gastronomy 

15th Conference 

on Human 

Computer 

Interaction 

Mobile 

Application 

Development 

Kulcsár, 

Incze and 

Tamás 

2018 

The relationship between physical 

reality and augmented/virtual 

reality in tourism: the quest for 

special restaurants. 

Management 

and Marketing 

Journal 

Literature 

Review 

 

Iftene, 

Trandabăț 

and 

Rădulescu 

2020 

Eye and voice control for an 

augmented reality cooking 

experience 

Procedia 

Computer 

Science 

Mobile 

Application 

Development 

Karabıyık 

Yerden, 

Değerli, 

Uydacı and 

Ergün 

Tuncay 

2020 

The effect on experience value of 

using of augmented reality 

application in terms of 

gastronomy tourism in experience 

marketing: A research on 

augmented reality menu 

application 

Beykoz 

Academy 

Journal 

Survey  

Solmaz 2020 

The suggestion of a model for a 

mobile application to protect and 

to archive the traditional food of 

konya with the use of augmented 

reality technology 

Master Thesis 

Mobile 

Application 

Development 

and Semi-

Structured 

Interview 

Batat 2021 

How augmented reality (AR) is 

transforming the restaurant sector: 

Investigating the impact of “Le 

Petit Chef” on customers’ dining 

Technological 

Forecasting & 

Social Change 

Phenomenologi

cal Research 

and Semi-

Structured 
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experiences Interview 

Jagtap, 

Saxena and 

Salonitis 

2021 

Food 4.0 implementation of the 

augmented reality systems in the 

food ındustry 

54th CIRP 

Conference on 

Manufacturing 

Systems 

Literature 

Review 

 

Negüzel 

and Mil 
2021 

Virtual reality in gastronomy: 

Evaluation of reality theories 

The Evaluations 

and Researches 

in Social 

Sciences and 

Humanities 

Literature 

Review 

 

Styliaras 2021 

Augmented reality in food 

promotion and analysis: Review 

and potentials 

Digital 

Literature 

Review 

 

Calderón-

Fajardo, 

Carrasco-

Santos and 

Jiménez 

2022 

The ıntention of consumers to use 

augmented reality apps in 

gastronomy – case of Málaga 

Current Issues in 

Tourism 
Survey 

Chai, 

Sullivan, 

Gowen, 

Rooney and 

Xu 

2022 
Augmented/mixed reality 

technologies for food: A review 

Trends in Food 

Science & 

Technology 

Literature 

Review 

 

İbiş 2022 

A conceptual evaluation on the 

relationship between gastronomy 

and ınnovation 

Saffron Journal 

of Culture and 

Tourism 

Research 

Literature 

Review 

 

Kumlu, 

Özkul and 

Uca 

2022 

Evaluation of augmented reality 

(AR) applications used in 

restaurants in terms of service 

quality 

Trakya 

University 

Journal of 

Quality and 

Strategy 

Management 

Case Study 

Solmaz and 

Pekerşen 
2022 

Evaluation of augmented reality 

and consumer 

perceptions in traditional dishes 

Journal of 

Culinary 

Science & 

Technology 

Mobile 

Application 

Development 

and 

Phenomenologi

cal Research 

 

The distribution of studies by years is shown in Table 2. It can be seen in the table that 3 

studies were published in 2018, there is not any study published in 2019, 3 studies were 

published in 2020, 4 studies in 2021 and 5 studies in 2022.  
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Table 2. Distribution of Studies by Years 

Publication Year 2018 2019 2020 2021 2022 

Number of Studies 3 0 3 4 5 

 

As seen in Table 3, it was concluded that the most used research method in augmented reality 

studies in gastronomy is literature review. It is seen in the table that mobile application 

development was carried out in four of the studies, surveys were conducted in two studies, 

one study was a phenomenological research and one study was a case study analysis. 

 
Table 3. Distribution of Studies by Method 

Method 
Literature 

Review 

Mobile Application 

Development 
Survey 

Phenomenological 

Research 
Case Study 

Number of 

Studies 
7 4 2 1 1 

 

When the studies are examined, it is seen that the place of publication of each of the 

augmented reality studies in gastronomy is different. 12 of the studies are articles, 2 are 

conference papers and 1 is a master's thesis. It was determined that 7 of the 15 studies found 

belong to Turkish authors and the rest of them belong to foreign authors.   

 

Conclusion 

 

The function and place of augmented reality in human life continues to increase. Gastronomy 

is one of the areas where augmented reality applications are increasing. For this reason, 

bibliometric analysis of these studies is important as it states the place of the subject in the 

literature and guides future studies. 

 

In this study, academic studies on augmented reality applications in gastronomy were 

classified and analyzed the within the scope of certain parameters. In the study, Science 

Direct, Google Scholar and Web of Science databases were used; These databases were 

searched with the keywords "augmented reality in gastronomy", "augmented reality on food". 

As a result of the searches, 15 academic publications on augmented reality in the field of 

gastronomy have been found. 

 

Looking at the study findings, it has been determined that augmented reality studies in 

gastronomy have increased over the years. As augmented reality applications related to 

gastronomy increase, academic studies in this field are expected to improve. For this reason, it 

is recommended to repeat this bibliometric study in the coming years. The fact that the 

academic studies discussed in the study were only examined in terms of certain parameters is 

a limitation of this study. Therefore in future studies, the study can be expanded by using 

different parameters. 
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Özet 

Coğrafi işaretli ürünler somut olmayan birer kültürel miras unsuru olmasına bağlı olarak 

önemli bir yere sahiptir.  Aynı zamanda yerel düzeyde ekonomik bir geçim kaynağı olarak da 

yerel halka fayda sağlamaktadır. Bu ürünlerin bir yandan gelecek kuşaklara aktarılması diğer 

yandan yerel ekonomiyi desteklemesi için kullanılması ve tanıtılması gerekmektedir. 

Çankırı’nın diğer ilçelerine kıyasla Ilgaz İlçesi’nin turizm potansiyelinin daha fazla olduğu 

ancak altyapı ve üst yapı faaliyetlerinin yanı sıra tanıtım konusunda da birtakım 

eksikliklerinin olduğu akademik alanda birçok çalışmada tespit edilmiştir. Bu noktada da 

coğrafi işaretli ürünlerin bir çekicilik unsuru olarak Ilgaz destinasyonunun tanıtımına katkı 

sağlayacak şekilde diğer yandan yerel halkın ekonomik bir geçim kaynağı olarak bu ürünleri 

kullanabileceği düşünülmektedir. Bu konuda gerek Çankırı’nın coğrafi işaretli ürünlerine 

ilişkin gerekse de Ilgaz özelinde bir çalışmaya rastlanmaması çalışmanın önemini 

oluşturmaktadır. Buradan hareket ile çalışmanın amacı Çankırı’nın Türk Patent Enstitüsü 

tarafından 2017 ve 2022 yılları arasında tescillenmiş on bir ürününün (Çankırı Yumurta 

Tatlısı, Şabanözü Bazlaması, Çankırı Küpecik Peyniri, Eldivan yağlı Çöreği, Çankırı Yoka 

(İnce) Ekmek Muskası, Çankırı Sarımsaklı Et, Çankırı Höşmerim Tatlısı, Çankırı Hameyli 

Tatlısı, Çankırı Cimcik Hamuru Çorbası, Çankırı Tutmaç Çorbası, Çankırı Pıhtı) yerel 

mutfaklarda kullanım düzeyini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda Çankırı’nın Ilgaz 

ilçesinde faaliyette bulunan sekiz yerel yiyecek ve içecek işletmesi sahibi ve iki Ilgaz 

Belediyesi yetkilisi ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Görüşme sonunda sekiz adet 

yerel yiyecek ve içecek işletmesi menüsü içerik analizi ile incelenmiştir. Elde edilen bulgulara 

göre dört işletmenin Çankırı Sarımsaklı Et’e menüde yer verdiği diğer dört işletmenin ise yer 

vermediği görülmüştür. Çankırı Pıhtı ve Çankırı Tutmaç Çorbasının ise özel günlerde (düğün, 

kutlama vb.) yapıldığı tespit edilmiştir. Çankırı Coğrafi İşaretli diğer sekiz ürünün ise işletme 

sahipleri tarafından bilinmediği veya yerel halkın tercih etmemesi sebebiyle menülerde yer 

vermedikleri anlaşılmıştır. Katılımcılar öneri olarak Ilgaz yöresine özgü Sarı Kılçık pirincinin 

ve Ilgaz Keşkeğinin, Ilgaz Güvecinin ve Ilgaz Perişkasının coğrafi işaret alacak özellikte 

ürünler olduğunu da eklemişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Somut olmayan kültürel miras, coğrafi işaretli ürünler, yerel yiyecek ve 

içecekler, Çankırı, Ilgaz 

 

The Role of Cankırı Geographically Indicated Products in Ilgaz's 

Local Food and Beverage Businesses' Menus 
 

Abstract 

Geographically indicated products have an important role due to being an intangible cultural 

heritage element. At the same time, it also provides benefits to the local people as an 

economic livelihood at the local level. These products should be used and promoted in order 

to transfer them to future generations on the one hand and to support the local economy on the 

other. Compared to the other districts of Çankırı, it has been determined in many academic 

studies that the tourism potential of Ilgaz District is higher, but there are some deficiencies in 
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terms of promotion as well as infrastructure and superstructure activities. At this point, it is 

thought that geographically indicated products can contribute to the promotion of Ilgaz 

destination as an attractive factor, and on the other hand, local people can use these products 

as an economic livelihood. The fact that there is no study on the geographically indicated 

products of Çankırı or in Ilgaz on this subject constitutes the importance of the study. From 

this point of view, the aim of the study is to determine the level of use in Ilgaz cuisine of 

eleven geographical indicated products (Çankırı Tutmaç Soup, Çankırı Höşmerim Dessert, 

Çankırı Hameyli Dessert, Cankiri Cimcik Dough Soup, Çankırı Küpecik Cheese, Çankırı 

Pıhtı, Çankırı Egg Deseert, Çankırı Meat with Garlic, Çankırı Yoka (Thin) Bread Muskası, 

Şabanözü Bazlaması, Eldivan Oily Muffin) registered by the Turkish Patent Institute between 

2017-2022. In line with this purpose, semi-structured interviews were conducted with eight 

local food and beverage business owners operating in the Ilgaz district of Çankırı and two 

staff working in the Ilgaz Municipality. At the end of the interview, the menus of eight local 

food and beverage businesses were analyzed via content analysis. According to the findings, it 

was seen that four businesses included Çankırı Meat with Garlic in their menu, while the 

other four businesses did not. It has been determined that Çankırı Pıhtı and Çankırı Tutmaç 

Soup are made to order on special occasions (weddings, celebrations, etc.). It has been 

understood that the other eight products with Çankırı Geographical Indications are not known 

by the business owners or they are not included in the menus because they are not preferred 

by the local people. As a suggestion, the participants also added that the Yellow Bone Rice 

and Ilgaz Ketchek, Ilgaz Stew and Ilgaz Perishka, which are unique to the Ilgaz region, are 

products that will receive geographical indication. 

Keywords: Intangible cultural heritage, geographically indicated products, local food and 

beverages, Çankırı, Ilgaz 

 

Giriş 

 

Türkiye, önemli jeopolitik konumu ve buna bağlı olarak çeşitlilik gösteren flora ve faunası, 

somut ve somut olmayan doğal ve kültürel değerleri, her bölgeye ait zengin mutfak kültürü ile 

eşsiz bir öneme sahiptir. Bu değerler sayesinde her bölgeye ve yöreye özgü yiyecek ve içecek 

ürünlerinden bahsetmek mümkündür. Destinasyonların çekicilik unsurlarının artırılmasında 

turizm talebi oluşturulmasında yöreye özgü değerler büyük ilgi görmektedir. Yöresel değer 

taşıyan somut olmayan kültürel miras ürünlerinin tanıtılması hem ulusal hem de uluslararası 

alanda üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. “Doğaya dönüş hareketi trendi” ile 

yerel ürün ve değerlere ilgi artmaya başlamıştır (Boyraz, 2019). Artan ilgi son yıllarda coğrafi 

işaretleme konusunu gündeme getirmiştir (Özbey ve Köşer, 2021; Yüce ve Korucuk, 2020). 

Diğer taraftan akademik alanda menülerin öneminin anlaşılması üzerine menü analizlerine 

ilişkin yapılan çalışma sayısı da son 30 yılda hızla artış göstermiştir (Özemir ve Nebioğlu, 

2015; Tüfekçi vd., 2016). Buradan hareket ile çalışmanın amacı Çankırı’nın Türk Patent 

Enstitüsü tarafından 2017 ve 2022 yılları arasında tescillenmiş on bir ürününün (Çankırı 

Yumurta Tatlısı, Şabanözü Bazlaması, Çankırı Küpecik Peyniri, Eldivan yağlı Çöreği, Çankırı 

Yoka (İnce) Ekmek Muskası, Çankırı Sarımsaklı Et, Çankırı Höşmerim Tatlısı, Çankırı 

Hameyli Tatlısı, Çankırı Cimcik Hamuru Çorbası, Çankırı Tutmaç Çorbası, Çankırı Pıhtı) 

yerel mutfaklarda kullanım düzeyini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda Çankırı’nın Ilgaz 

ilçesinde faaliyette bulunan yerel yiyecek ve içecek işletmelerinin menüleri incelenmiştir. 

Coğrafi işaretli ürünler somut olmayan birer kültürel miras unsuru olmasından kaynaklı olarak 

bu ürünlerin gelecek kuşaklara da aktarılması uluslararası alanda sürdürülebilirliğine katkı 

sağlayacak aynı zamanda yerel düzeyde ekonomik olarak yerel halka alternatif bir geçim 

kaynağı olacaktır (Esen, 2017; Çelik vd., 2021). Bunun yanı sıra Çankırı’nın diğer ilçelerine 

kıyasla Ilgaz İlçesi’nin turizm potansiyelinin daha fazla olduğu ancak altyapı ve üst yapı 



 

390 

 

ITCC'22 

I. INTERNATIONAL TOURISM AND CULINARY CONFERENCE 

27-28 OCTOBER 2022 

AMASYA-TÜRKİYE 

faaliyetlerinin yanı sıra tanıtım konusunda da birtakım eksikliklerinin olduğu akademik 

alanda birçok çalışmada tespit edilmiştir (Erduran, 2006; Dağdeviren vd., 2017; Kara ve 

Şerbetçi, 2019). Bu noktada da coğrafi işaretli ürünlerin bir çekicilik unsuru olarak Ilgaz 

destinasyonunun tanıtımına katkı sağlayacak şekilde kullanılabileceği düşünülmektedir. Bu 

konuda gerek Çankırı’nın coğrafi işaretli ürünlerine ilişkin gerekse de Ilgaz özelinde bir 

çalışmaya rastlanmaması çalışmanın önemini oluşturmaktadır. Buradan hareket ile Çankırı 

coğrafi işaretli ürünlerinin Ilgaz’ın yöresel yiyecek içecek işletmelerinin menülerinde analiz 

edilmesi amaçlanmıştır. 

 

Literatür Taraması 

 

Coğrafi İşaret 

 

Milli kültür ve değerleri gelecek nesillere aktarmak diğer taraftan yerel üretimi ve kalkınmayı 

desteklemek amacıyla başlatılan çalışmaların ve toplumda oluşan farkındalığın sonucunda 

coğrafi işaretli ürünlere yönelik ilgi artmıştır. Sürdürülebilir kalkınmada önemli bir yere sahip 

olan coğrafi işaretli ürünlere ilişkin Türk Patent ve Marka Kurumu yasal düzenlemeler 

yürütmektedir.  
 

2017 yılı ocak ayında yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 34. maddesine 

göre; coğrafi işaret “belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin 

bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. 6769 sayılı 

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle yıldan yıla coğrafi işaretli ürünlerin sayısı 

%90’dan fazla büyüme göstermiştir. Aşağıdaki Grafik 1’e göre 02 Kasım 2022 tarihinde Türk 

Patent ve Marka Kurumunun resmi istatistiklerine göre Türkiye’de coğrafi işaret almış 1242 

ürün bulunmaktadır. 

 

Grafik 1: Türkiye’de coğrafi işaret almış ürün sayıları 
 

 
Kaynak: (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2022) 
 

Coğrafi işaret “tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz 

konusu karakteristik özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden 

kalite işaretidir (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2022). Bunun yanı sıra coğrafi işaret; kalite 
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göstergesi, taklitçilikle mücadele, destinasyonların tanıtımında araç olarak kullanılması ve 

pazarlarda ürünlerin ayırt edilmesini sağlama gibi pek çok avantaja sahiptir. Türkiye’de 

geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların belge verilerek korunması ilgili yasa ve mevzuatlarla 

düzenlenmektedir. Türkiye’nin sahip olduğu verimli toprakları ve bölgeye özgü yetişme 

imkanları sayesinde her bölgede coğrafi işaretli ürün grubunda yer alan yemekler, çorbalar, 

hamur işleri, pastalar, tatlılar ve peynirler bulunmaktadır. Aşağıda Tablo 1’de Çankırı’nın 

Türk patent ve markalama kurumu tarafından tescillenmiş on bir ürünü yer almaktadır. 

 

Tablo 1: Çankırı’nın Türk Patent ve Markalama Kurumu tarafından 2017 ve 2022 yılları 

arasında tescillenmiş on bir ürünü 

Tescil tarihi Ürün görseli Ürün adı Ürün grubu İl Başvuru 
yapan/tescil 
ettiren 

01.06.2021 

 

Çankırı 
Tutmaç 
Çorbası 

Yemekler ve 
Çorbalar 

Çankırı  Çankırı 
Belediyesi 

25.07.2019 

 

Çankırı 
Sarımsaklı Et 

Yemekler ve 
Çorbalar 

Çankırı Çankırı 
Belediyesi 

23.12.2021 

 

Çankırı Pıhtı Fırıncılık ve 
pastacılık 
mamulleri, 
hamur işleri, 
tatlılar 

Çankırı Çankırı 
Belediyesi 

01.10.2021 

 

Çankırı 
Küpecik 
peyniri 

Peynirler  Çankırı Çankırı 
Belediyesi 

17.06.2021 

 

Çankırı 
Höşmerim 
Tatlısı 

Fırıncılık ve 
pastacılık 
mamulleri, 
hamur işleri, 
tatlılar 

Çankırı Çankırı 
Belediyesi 

16.08.2022 

 

Çankırı 
Hameyli 
Tatlısı 

Fırıncılık ve 
pastacılık 
mamulleri, 
hamur işleri, 
tatlılar 

Çankırı Çankırı 
Belediyesi 

27.05.2022 

 

Çankırı Cimcik 
Hamuru 
Tatlısı 

Yemekler ve 
Çorbalar 

Çankırı Çankırı 
Belediyesi 

05.10.2021 

 

Eldivan Yağlı 
Çöreği 

Fırıncılık ve 
pastacılık 
mamulleri, 
hamur işleri, 
tatlılar 

Çankırı Eldivan 
Belediyesi 
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Kaynak: https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/2657 adresinden derlenmiştir. 

 

Yukarıdaki Tablo 1 incelendiğinde coğrafi işaretli ürünlerden yedisinin fırıncılık ve pastacılık 

mamulleri, hamur işleri, tatlılar ürün grubunda yer aldığı, kalan üç ürünün ise yemekler ve 

çorbalar grubunda yer aldığı görülmektedir. Bir ürün de peynirler grubunda bulunmaktadır. 

Ürünlerin dokuzu Çankırı ismi ile tanımlanırken diğer iki ürünün Çankırı’nın ilçeleri olan 

Eldivan ve Şabanözü ismi ile tescillenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Coğrafi işaretli ürünlerin 

yöreye özgü isimler ile tescillenmesi ürünlerin gelecek nesillere aktarılmasında, 

korunmasında ve yerel kalkınmayı desteklenmesinde önemli bir role sahiptir. Bu noktada 

coğrafi işaretleri ürünlere ilişkin araştırmaların yapılması, ulusal ve yerel düzeyde 

farkındalıkların artırılması gerekmektedir. 

 

Ilgaz Destinasyonu 

 

Çankırı, Türkiye’nin Orta Anadolu'nun kuzeyinde, Kızılırmak ile Batı Karadeniz ana 

havzaları arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra Çankırı gerek tarihi gerekse de doğal ve 

kültürel çekicilik unsurlarını bünyesinde barındıran bir ildir. Çankırı’da bir yandan Karadeniz 

iklimi diğer yandan Karasal iklim etkisi ile çok çeşitli ürünlerin yetiştirildiği 

söylenebilmektedir. Çankırı’nın on bir ilçesi vardır. Bunlar; Ilgaz, Korgun, Kızılırmak, 

Kurşunlu Atkaracalar, Çerkeş, Eldivan, Şabanözü, Bayramören, Orta ve Yapraklı ilçeleridir. 

Çankırı’nın diğer ilçelerine kıyasla Ilgaz ilçesinin turizm potansiyeli daha çok ön plana 

çıkmaktadır. Ilgaz, Merkez İlçenin 50 km. kuzeyinde Ilgaz Dağları’nın güneyinde, Çankırı 

Kastamonu ile Gerede-Samsun Devlet Karayolları kavşağına 3 km. uzaklıkta yer almaktadır. 

Ilgaz’ın coğrafi konumu aşağıda Şekil 1’de görülmektedir. 

 

03.03.2020 

 

Çankırı Yoka 
(İnce) Ekmek 
Yufkası 

Fırıncılık ve 
pastacılık 
mamulleri, 
hamur işleri, 
tatlılar 

Çankırı Çankırı 
Belediyesi 

18.12.2017 

 

Çankırı 
Yumurta 
Tatlısı 

Fırıncılık ve 
pastacılık 
mamulleri, 
hamur işleri, 
tatlılar 

Çankırı Çankırı 
Belediyesi 

22.12.2021  

 

Şabanözü 
Bazlaması 

Fırıncılık ve 
pastacılık 
mamulleri, 
hamur işleri, 
tatlılar 

Çankırı Şabanözü 
Belediyesi 

https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/2657
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1z%C4%B1l%C4%B1rmak
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Şekil 2: Ilgaz’ın coğrafi konumu 

Kaynak: Google haritalar, 2022 

 

Ilgaz’a ilişkin en erken yazılı kaynaklara Osmanlı Döneminde 1854 yılında ulaşılmaktadır. 

Tarihi zaman içerisinde Ilgaz ilçesi Climata, Kimistene ve Koçhisar-ı Bala şeklinde 

adlandırılmış 19. Yüzyılın ikinci yarısında ise Osmanlı döneminde Mecidiye adını alarak ilçe 

olmuştur. Ilgaz günümüzdeki adını ise Kurtuluş Savaşı zamanlarında Ilgaz Dağı’na ithafen 

1922 yılında almış 1929 yılında ise Çankırı iline bağlanmıştır (Ilgaz Belediyesi, 2022).  

Ilgaz'ın kuzey ve doğusu Kastamonu, güneyi Çankırı merkez, Yapraklı ve Korgun, batısı ise 

Kurşunlu ilçeleriyle çevrilidir. 784 km2'lik bir alan kaplayan Ilgaz Çankırı'ya 51 kilometre 

uzaklıktadır. Ilgaz Dağları, Batı Karadeniz Bölgesi’nin en yüksek dağ kütlesi olarak 

bilinmektedir.  Ilgaz Dağının en yüksek zirvesi Büyükhacet tepesidir ve 2587 metredir. İkinci 

zirvesi ise Küçükhacet tepesidir ve 2546 metre yüksekliğindedir. Yılın altı ayında karlarla 

kaplı olan Ilgaz Dağları, kış sporları ve turizmi bakımından son dönemlerde çevre illerden 

(Ankara, İstanbul) çok sayıda ziyaretçi çekmektedir (Çankırı Valiliği, 2022). Diğer yandan 

ilçenin turizm potansiyeline rağmen son yıllarda eğitim, sağlık ve ekonomik nedenlerle 

İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlere göç vermektedir. Ilgaz gerek nüfusunun yıldan yıla 

azalması gerekse de büyükşehirlere göç vermesi sebebi ile “ulusal politikalarda sürdürülebilir 

kalkınma ve gelişme önceliğinde olan bölgelerden” birisi konumundadır. Ilgaz’ın sahip 

olduğu doğal ve kültürel çekicilikleri ile Kurtuluş Savaşı sırasında tarihi İstiklal Yolu 

güzergahında olması gibi avantajlarına rağmen tanıtım, alt yapı ve üst yapı faaliyetleri ile 

gelişmekte olan bir ilçedir (Dağdeviren, Özdemir ve Göker, 2017).  

 

Yörelere özgü yiyecek ve içeceklerin tescillenip turizm sektöründe destinasyonların 

markalamasında, tanıtılmasında ve pazarlanmasında yeni bir alan açtığı görülmektedir (Acar, 

2018; Keskin, 2019; Saatçi, 2019). Bu noktada Ilgaz ilçesinin Çankırı’nın diğer ilçelerine 

kıyasla sahip olduğu endemik bitki örtüsü, kayak merkezleri, Ankara ve İstanbul gibi 

büyükşehirlere ulaşım kolaylığı bakımından turistik bir destinasyon olarak potansiyeli daha 
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çok ön plana çıkmaktadır (Kara ve Şerbetçi, 2019). Çankırı ile Ilgaz’ın ortak destinasyon 

pazarlama girişimlerinin özellikle mağara turizmiyle, kış turizmiyle ve kültür turizmiyle 

bütünleştirilebileceği yerel paydaşlar tarafından desteklenmektedir (Dağdeviren, 2019). 

 

Bu bağlamda, Ilgaz destinasyonun Çankırı’nın coğrafi işaretli ürünleri kapsamında 

araştırılması ve sonuçların ilçenin daha fazla tanıtılması, farkındalık oluşturulması ve yerel 

kalkınma önerileri getirilmesi bu çalışmanın amaçlarını oluşturmaktadır. 

 

Metodoloji 

 

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde faaliyet gösteren sekiz yerel yeme-içme işletmesi sahibi ve Ilgaz 

Belediyesi'nde çalışan iki personel ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşme 

sonunda sekiz yerel yiyecek içecek işletmesinin menüleri içerik analizi ile analiz edilmiştir. 

Çalışma nitel araştırma desenine sahiptir. Araştırma 01 Eylül 2022 tarihinde katılımcılar ile 

yüz yüze görüşme şeklinde yapılmıştır. Görüşmeler, kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenen 

ve çalışmaya katılmayı kabul eden katılımcılar ile yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde görüşme 

formu kullanılmıştır. Görüşmeler not alma ve ses kaydı şeklinde kayıt altına alınmıştır. Bunun 

yanı sıra restoranlarda yer alan menülerin fotoğrafları çekilmiş ve görsel kayıtlar olarak 

araştırmada yer almıştır. Elde edilen kayıtlar içerik analizi ile incelenmiştir. 

 

Örneklem 

 

Çalışmanın örneklem tespitinde Ilgaz’ın yöresel yemeklerini yapan restoranların seçilmesi 

ilkesi göz önüne alınmıştır. Kolayda örnekleme yöntemiyle üç aşçı, dört restoran sahibi, bir 

kebap ustası ve iki memur örnekleme dahil edilmiştir.  Fastfood restoranlar ile cafe, pastane 

ve fırın işletmeleri örneklem dışında tutulmuştur. Bu sebeple çalışmanın örnekleminin amaçlı 

örneklem olduğu ifade edilmektedir. Amaçlı örnekleme yöntemi nitel araştırmalarda sıklıkla 

tercih edilen bir yöntemdir (Özdemir 2010). 

 

Araştırma sorusu 

 

Çankırı’nın 2017-2022 yılları arasında Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiş coğrafi 

işaretli ürünlerinin Ilgaz’ın yerel yiyecek içecek işletmelerinin menülerinde yer alma durumu 

nedir? şeklinde tanımlanmıştır. Araştırma sorusuna bağlı olarak aşağıda araştırma deseni ve 

modeli oluşturulmuştur. 

 

Araştırma deseni ve modeli 

 

Literatür 
taraması 

Görüşme 
sorularının 
tasarımı 

Örneklem 
çerçevesinin 
belirlenmesi 

Saha çalışması Kodlama ve 
raporlama 

Analiz ve 
değerlendirme 

 

Soru formu 

 

Araştırmanın amacı doğrultusunda yapılacak görüşmelerin belli bir ölçüde tutarlılık içerisinde 

gerçekleşmesine katkı sağlamak ve Çankırı coğrafi işaretli ürünlerinin menülerde yer alma 

durumuna ilişkin başlıca bilgileri göz ardı etmemek için görüşmeler sırasında yarı 

yapılandırılmış soru formu tercih edilmiştir. Bu sayede açık uçlu sorulara ilişkin verilen 

cevaplar doğrultusunda çalışmanın amacı ile orantılı şekilde ilave soruların da katılımcılara 

sorulması ve bu sorulara ilişkin katılımcılardan veri toplamak mümkün olmuştur. Yarı 
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yapılandırılmış özelliğine sahip soru formu iki gruptan oluşmaktadır. Birinci gruptaki sorular 

katılımcıların coğrafi işaretli ürünlere ilişkin görüşlerini almak üzere ikinci gruptaki sorular 

ise katılımcılara ilişkin demografik bilgileri elde etmek amacıyla düzenlenmiştir. Hazırlanan 

soru formunda aşağıdaki hususlara değinilmiştir: 

 

 Coğrafi işaretli ürünlerine ilişkin bilgiler 

 Çankırı coğrafi işaretli ürünlerine ilişkin bilgiler 

 Çankırı coğrafi işaretli ürünlerinin menülerde yer alma durumu 

 Coğrafi işaretli ürünlere ilişkin öneriler 

 Demografik (yaş, cinsiyet, eğitim, meslek, deneyim) bilgiler 

 

 

Bulgular 

 

Çankırı coğrafi işaretli ürünlerinin Ilgaz’da faaliyet gösteren yöresel restoranların menülerde 

yer alma durumuna ilişkin yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular aşağıda tablo 

ve katılımcılara ait alıntılar şeklinde sunulmaktadır. 

 

Tablo 2: Katılımcıların demografik bilgilerine ait bulgular 

 

Katılımcılar Yaş Cinsiyet Eğitim Meslek Deneyim 

K1 54 Erkek Lise Aşçı 15 yıl  

K2 60 Erkek İlköğretim Esnaf 20 yıl 

K3 40 Erkek Lise Memur 15 yıl 

K4 52 Erkek İlköğretim Esnaf 20 yıl 

K5 49 Erkek İlköğretim Esnaf 9 yıl 

K6 45 Kadın İlköğretim Aşçı 7 yıl 

K7 51 Erkek Lise Memur 20 yıl 

K8 47 Erkek İlköğretim Kebap ustası 10 yıl 

K9 35 Erkek Lise Esnaf 5 yıl 

K10 58 Kadın İlköğretim Aşçı 15 yıl 

 

 

Yukarıdaki Tablo 2’de katılımcıların demografik profiline ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

Tablo 2’deki bilgilere göre araştırmanın örnekleminde yer alan katılımcıların sekizi erkek 

ikisi kadındır, yaşları 35 ile 60 arasında değişmektedir. Katılımcıların altısı ilköğretim ve 

dördü lise mezunudur. Meslek olarak değerlendirildiğinde üçü aşçı, dördü restoran sahibi, biri 

kebap ustası ve ikisi memurdur. İş deneyimlerinin süresi ise 5 ile 20 yıl arasında 

değişmektedir. Araştırma katılımcılarının çeşitlilik gösterdiği ve mesleklerinde deneyimli 

kişilerden oluştuğu ifade edilmektedir. 

 

Ilgaz ilçesinde faaliyet gösteren sekiz yerel yeme-içme işletmesine ait bulgular 

 

Katılımcıların coğrafi işaretli ürünlerine ilişkin bilgi düzeyleri değerlendirildiğinde Çankırı 

Sarımsaklı Et, Çankırı Pıhtı ve Çankırı Tutmaç Çorbasının dışında diğer sekiz ürünün işletme 

sahipleri tarafından bilinmediği tespit edilmiştir. Bunun dışında katılımcılara yemeklerin 

görselleri gösterilmiş ürünleri hiç görmediklerini ve bilmediklerini ifade etmişlerdir (K1, K2, 

K4, K5, K6, K8, K9, K10).  

Katılımcıların Çankırı coğrafi işaretli ürünlerinden hangilerine menülerde yer verdiklerine 

ilişkin soruda ise dört işletmenin menüsünde (K1, K2, K5, K9) Çankırı Sarımsaklı Et'e yer 
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verdiği, diğer dört işletmenin (K4, K6, K8, K10) ise yer vermediği tespit edilmiştir. Çankırı 

Pıhtı ve Çankırı Tutmaç çorbasının ise özel günlerde (düğün, kutlama vb.) sipariş üzerine 

yapıldığı ifade edilmiştir (K1, K2, K5, K9). Örneğin K2, Çakırı Pıhtısının menüde neden yer 

almadığını “Çankırı Pıhtısının uzun süre tazeliğini muhafaza edemediği için günlük yapılması 

gerekir. Bu ürüne yönelik sürekli bir talep olmadığı için düğün gibi özel günlerde sipariş 

olarak yapıyoruz.” şeklinde ifade etmiştir. K9 ise söz konusu ürünlerin neden yer almadığını 

“Ilgaz’ın yöre halkının büyük çoğunluğu yaşlı olduğu için çorba çeşitleri çok sık tercih 

ediliyor” olarak açıklamıştır. Diğer bir örnek ise K8 “Sarımsaklı Et’i lokantamızda 

yapmıyoruz çünkü sarımsaklı et yapılırken sarımsakların kabukları soyulmadan et ile 

pişirildiği için müşteriler yemek yerken kabuklardan rahatsız oluyorlar” şeklinde belirtmiştir. 

Son olarak K10 ise “et yemekleri yaparken sarımsak koyuyoruz ama görseldeki gibi 

yapmıyoruz “şeklinde bir ayrıntı paylaşmıştır. 

 

Görüşme formunda yer alan coğrafi işaretli ürünlere ilişkin işletme personelinin görüşleri 

doğrultusunda Ilgaz’a özgü keşkek, sarı kılçık pirinci, Perişka ve güvecinin de coğrafi işaret 

alarak tanıtılması bu sayede ilçeye daha fazla turistin geleceği hususu öneri olarak 

sunulmuştur (K1, K2, K4, K5, K6, K8, K9, K10). 

 

Ilgaz Belediyesi'ne ilişkin bulgular 

 

Görüşme yapılan iki katılımcı coğrafi işaretli ürünler hakkında yeni bilgi sahibi olduklarını ve 

bu konuda gerekli çalışmaları yapmaya hazır olduklarını belirtmişlerdir. Ilgaz yöresine özgü 

Sarı Kılçık pirincinin ve Ilgaz Keşkeğinin coğrafi işaret alacak özellikte ürünler olduğunu da 

eklemişlerdir (K7 ve K3). 

 

Sonuç ve Öneriler 

 

Somut olmayan kültürel miras unsuru olarak yöresel yemeklerin destinasyonlar için önemi her 

geçen gün artmaktadır. Dünya ülkelerinin turizm politikaları incelendiğinde pek çok ülke, 

kültür turizmi başlığı altında somut olmayan kültürel miras değerlerine pazarlama faaliyetleri 

içerisinde yer vermektedir. Türkiye, sahip olduğu doğal ve kültürel çekicilikleri ile dünyada 

önemli bir destinasyondur. Hemen hemen her bölgesinde ve yöresinde doğal olarak yetişen 

bitki, meyve, sebze ve tahıl ürünleri bulunmaktadır. İç Anadolu Bölgesinde yer alan Çankırı 

ve ilçelerinde de coğrafi işaret ürün grubunda yer alan yiyecek ve içecekler bulunmaktadır. 

Ilgaz ilçesinin diğer ilçelere kıyasla turistik çekicilerinin daha fazla olmasından hareket ile bu 

çalışma Çankırı’nın coğrafi işaretli ürünlerini Ilgaz özelinde araştırılmasını gerekli kılmıştır.  

 

Ilgaz'ın yöresel yiyecek içecek işletmelerinin menülerinde Çankırı coğrafi işaretli ürünlerinin 

rolüne ilişkin yapılan çalışma sonucunda dört işletmenin Çankırı Sarımsaklı Ete menüde yer 

verdiği diğer dört işletmenin ise yer vermediği görülmüştür. Çankırı Pıhtı ve Çankırı Tutmaç 

Çorbasının ise özel günlerde (düğün, kutlama vb.) yapıldığı tespit edilmiştir. Çankırı Coğrafi 

İşaretli diğer sekiz ürünün ise işletme sahipleri tarafından bilinmediği veya yerel halkın tercih 

etmemesi sebebiyle menülerde yer vermedikleri anlaşılmıştır. Ilgaz Belediyesinde çalışan 

katılımcı bulguları değerlendirildiğinde ise coğrafi işaretli ürünler hakkında yeni bilgi sahibi 

olduklarını ve bu konuda gerekli çalışmaları yapmaya hazır olduklarını belirtmişlerdir. 

Katılımcılar öneri olarak Ilgaz yöresine özgü Sarı Kılçık pirincinin ve Ilgaz Keşkeğinin, Ilgaz 

Güvecinin ve Ilgaz Perişkasının coğrafi işaret alacak özellikte ürünler olduğunu da 

eklemişlerdir. 

 

Çankırı’nın diğer ilçelerine kıyasla Ilgaz İlçesi’nin turizm potansiyelinin daha fazla olduğu 
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ancak altyapı ve üst yapı faaliyetlerinin yanı sıra tanıtım konusunda da birtakım 

eksikliklerinin olduğu akademik alanda birçok çalışmada tespit edilmiştir (Erduran, 2006; 

Dağdeviren, Özdemir ve Göker, 2017; Kara ve Şerbetçi, 2019). Bu noktada coğrafi işaretli 

ürünlerin bir çekicilik unsuru olarak Ilgaz destinasyonunun tanıtımına katkı sağlayacak 

şekilde Ilgaz Belediyesi ve yerel işletmeler tarafından kullanılması önerilmektedir. Bunun 

yanı sıra Ilgaz Belediyesinde ve Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulunda görev yapan 

akademisyenler ile bir araya gelinip coğrafi işaretli ürünlerin önemine ilişkin Ilgaz’da yaşayan 

yerel halkın bir eğitim veya seminer ile bilgilendirilmesi gerekmektedir. Çankırı coğrafi 

işaretli ürünlerin görsellerinin yer aldığı bir broşür yerel halka dağıtılmalıdır. Ilgaz yöresine 

özgü yiyecek ve içecekler tespit edilmelidir. Bu ürünlerin ekimi, hasadı, toplanması veya 

üretilmesine ilişkin yerel halka ekonomik destek verilmelidir. Söz konusu ürünlerin coğrafi 

işaret almasına ilişkin Ilgaz Belediyesi tarafından patent çalışmaları başlatılmalıdır. Ilgaz 

destinasyonunu daha çekici hale getirmek üzere Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’ndaki 

öğretim elemanları ile istişare yapılıp bir tanıtım planı hazırlanmalıdır. 
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Abstract 

Boba, ball-shaped jelly made from tapioca flour and cooked for a specific time to get its 

chewy textures, has been introduced into the beverages market in the late 80s in Taiwan.  For 

the past years, Boba milk tea has become phenomenal among tea drinkers around the world. 

Grab Singapore reported that the companies selling Boba milk tea targeted to open over 4000 

outlets in December 2018 with 1500 brands. Thailand and the Philippines have the most 

consumed Boba milk tea with 6 cups per person in a month while in Malaysia, Indonesia, and 

Singapore the average consumption is 3 cups per person in a month. Normally, Boba is served 

with sweet milk tea. But today, pearls have been added to many variants of drinks. Several 

studies have shown that Boba milk tea has negative health consequences as the drink contains 

higher sugar levels compared to other beverages, which contributes to high-risk diseases. This 

paper presents an empirical study on consumer motivations for consuming Boba milk tea 

among Malaysians, despite its high sugar levels. This study examined the motivation factors 

for drinking Boba milk tea that was associated with cultural, social, and psychological 

components. Survey questionnaires were administered online. The results generated from this 

study are important for the industry to consider selling healthier and less-sugar Boba milk tea. 

It is also recommended that the authority should provide a clear guideline for consumers 

relating to Boba milk tea consumption, particularly relating to their daily sugar intake. 

Keywords: Boba milk tea, beverages, consumer motivations, survey, Malaysia 

Introduction 

Boba milk tea, also known as pearl milk tea or bubble milk tea, is one of the most popular 

beverages in the world. Boba milk tea was introduced in the 1980s in Taiwan and has become 

phenomenal all over the world since then. Its ball-like shape, black in color, and chewy 

texture are added to a brewed black or green tea, then served with ice, was originally made 

from the cassava root, brown sugar, and caramel (Weil, 2019). Boba tea outlets have grown 

steadily across Malaysia with more than 100 brands, both international and local brands 

(Bubble Tea Malaysia Team, 2020). Milk tea shops are bringing good economic impact 

around the world and growing up particularly in south-east Asia until people forget the 

beverage itself has a dark side that can silently harm them. The statistics on bubble tea shows 

that Boba milk tea fans in Southeast Asia are beyond craze as they need more than 4000 

outlets in December 2018 with 1500 brands. Thailand and the Philippines have the most 

consumed Boba milk tea with 6 cups per person in a month while in Malaysia, Indonesia, and 

Singapore the average consumption is 3 cups per person in a month (Yim & Lee, 2019).  

 

Interestingly, several studies have shown that mostly Boba milk tea has a negative health 

consequence as the drink has a higher sugar content which contributes to high-risk disease. 

National Diabetes Institute (NADI) reports that Malaysia has the highest diabetes rates in Asia 

and the world next to Saudi Arabia (Thestar, 2018). This is confirmed by MOH (2009) that, 

based on a National Health and Morbidity Survey (NHMS), which reports that diabetes 

prevalence in Malaysia has increased from 11.6% in 2006 to 15.2% in 2011, an increase of 

31% in just five years. Today, there are around 2.6 million people 18 years old and older 
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living with diabetes. Consumers, however, know the consequences of consuming added sugar 

in the diet yet still drink it because of trends. Often, Boba milk tea outlets come out with new 

menus to encourage customers to keep buying the beverage. On average, new Boba milk tea 

will hit the market every month. Hence, despite the negative health effect on the drinkers, it is 

important to identify the motivation factors in consuming Boba milk tea among Malaysians 

and their brand preference. 

Literature Review 

Conceptual Framework 

The conceptual framework is used to identify and then clarify what the researchers know, care 

about, and value as central aspects of a study and then to connect these with the various other 

aspects of and influences on the research (Ravitch & Riggan, 2016). In this study, Figure 1 

shows that the conceptual framework of motivation factors in consuming Boba milk tea 

among Malaysians is influenced by three major factors including cultural, social, and 

psychological aspects.     

 

 

Figure 1: Conceptual framework on consumer motivation factors in consuming Boba milk 

tea 

Consumer decision-making processes and commodity acquisition patterns vary depending on 

several variables, including decision-maker identity, nature and type of commodity, a 

perceived need for an item, and socio-cultural environment (Henry, 1991). Identity can be 

defined as any category label a consumer self-associates with which a clear picture of what a 

person looks like, thinks, feels, and does in that category can be given (Reed II, Forehand, 

Puntoni, & Warlop, 2012). On this basis, researchers may identify that consumer behavior is 

the analysis of the processes involved when individuals or groups choose, buy, use, or dispose 

of goods, services, ideas or experiences to meet needs and desires (Pangkey, Lapian, & 
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Tumevu, 2016). The definition of purchasing desires is explored and described as involving 

transactions with high emotional intensity, poor cognitive control, and a behavioral nature 

(Weinberg & Gottwald, 1982). Consumers make choices between goods on an ongoing basis, 

the effects of which they are slightly aware of and lack information on the price of goods 

(Nelson, 1970). Buying decisions for an individual and a customer are driven by their culture, 

subculture, social class, membership groups, community, temperament, psychological factors, 

etc. (Chetty & Bhattacharjee, 2019). The purchasing behavior of a customer is affected by its 

cultural, social, personal, and psychological factors. Consumer behavior is an important part 

of human nature and by studying past buying behavior, advertisers may predict how 

customers will act when making purchase decisions in the future (Kotler & Armstrong, 2010).  

Social factors that affect consumer purchasing decisions include family, friends, commitment, 

and status. Buying habit influence a customer purchasing decisions including a partner, 

children, parents, and peer pressure. People around us are influenced by each other by 

lifestyles, interests, and dislikes, they seek acceptance from the people around each other and 

never do things that are not socially appropriate (Ramya & Ali, 2016). Human attitude is 

primarily the result of a learning cycle, and as such individuals evolve to learn from 

socialization both inside and outside a collection of beliefs, perceptions, interests, and trends 

of action (Kotler & Armstrong, 2010). The values include accomplishment, prosperity, 

efficiency, growth, material comfort, practicality, individualism, freedom, humanitarianism, 

practicality, and youthfulness which control an individual's behavior (Schiffman, Kanuk, & 

Hansen, 2012). By the analogy of social factors, context groups act as references or relation 

for influencing an individual's attitudes or behaviors. People are affected by groups of 

reference which closely to them. Reference groups expose a person to different habits and 

activities, change the person's perceptions and self-concept, and build pressure to adapt which 

can impact the individual's product and brand preferences. Most psychological factors emerge 

from the desire to perceive, respect, or belong. Four main psychological factors such as 

motivation, awareness, attitudes, and ways of life also influence a person's purchasing 

choices. When influenced to a degree of intensity a compulsion, people try to satisfy the most 

important necessity first. When that need is met, it will stop desire and lead the individual in 

finding fulfillment (Yakup & Sebastian, 2012). 

History of Boba Milk Tea 

Taiwanese bubble tea was discovered in the early 1980s but there is no definite history, 

generally accepted that Ms. Lin Hsiu Hu poured a typical Taiwanese dessert called Fen Yuan, 

a sweetened tapioca pudding into iced tea that lead to invented bubble tea (Eunice & Han, 

2014). Bubble tea is a cold tea-based beverage that is typically flavored or milk-infused. The 

mixture is shaken vigorously to create bubbles in a cocktail shaker and then added to an 

additional topping known as pearl jelly (black tapioca balls), which looks like bubbles. The 

word ‘bubble’ now applies not only to the bubbles on top of the drink but also to the black 

tapioca balls on the edge.  

Risen bubble tea is made of a combination of the two traditions which are milk tea and chewy 

pearls (Zhang, 2019). After visiting Japan, Liu Han-Chieh, who is manager of Ms. Lin Hsiu 

Hu, saw coffee served cold and came up with the concept of serving Chinese cold tea in the 

early 1980s and Ms. Lin Hsiu Hu put some tapioca pudding in her drink for fun (Chang, 

2017). Portuguese introduced tapioca to Taiwan, which is derived from the root of cassava 
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that is native to South America and Asian consuming jelly-like starch sweets, such as sago 

pearls, in sweet soups as part of their long food tradition (Zhang, 2019). 

Boba may be served hot, but it is mostly found to be iced or blended in a shake. The drink can 

be made with tea infused with black tea, green tea or fruit and artificial aromas are often 

applied, but some tea shops naturally steep their flavored teas to include their flavor (Ortega-

Esquinca, Bates, & Gvirtsman, 2017). Bubble tea does not always have to be milk tea and can 

be iced tea with tapioca pearls in it sometimes. The amount of flavors bubble tea offers such 

as jasmine milk tea, taro milk tea, mango green tea, and even avocado milk tea made on the 

beverage market has increased the price of bubble tea (Reinfrank & Chan, 2019). There are 

more than 102 brands in Malaysia (Bubble Tea Malaysia, 2022). 

Brand Preference 

Brand preference stands for a willingness to use goods or services of a single brand item 

prolonged in daily life even though those items are similar items or goods available in the 

market. Brand preference is an indicator of business success as it offers loyalty, marketing 

campaigns, and the power of its products in the eyes of customers. When competition is fierce 

and consumers face the choice of a brand on the market, it becomes imperative for 

manufacturers to understand the major factors that can attract buyers’ attention to their brand 

(Ayanwale, Alimi, & Ayanbimipe, 2005). Brand equity motivations are called brand 

behavior, image, and brand equity implications are considered brand desire and purchasing 

intentions (Chang & Liu, 2009). 

Customers rely on the names of brands and tend to purchase items with a well-known brand 

and branding development is a long-term method that can prove to be a powerful tool to 

combat your rivals (Zhang, 2019). In this current situation, the media is more focused on 

capturing the "youth market" and becoming more appealing both demographically and 

economically. He added the presence of a brand is the external personality expressed by the 

brand as an individual. All external personality is something that is provided to a brand's life 

and acts as a link between the brand and customers now or in the future. 

 

Methodology 

This study was completed using a survey questionnaire. Quantitative survey was used to 

evaluate the motivation factors in consuming Boba milk tea among Malaysians and their 

preference for the Boba milk tea brand. The survey research is one of the research designs that 

need to identify the trends, attitudes, and assumptions of the selective group and requires the 

formation and distribution of a questionnaire to the target group for the data collection 

(Fowler, 2013). Convenience sampling was selected to recruit respondents among those 

individuals who are readily available. The first step in this study was designing a research 

survey, identifying the population, and calculating the sample size. The next step was 

recruiting the respondents. Those respondents should be voluntary and consent to participate 

in the study. After data was collected, the data was analyzed and a report was prepared. Figure 

2 below depicts the steps in the data collection process.  

 

 

 



 

403 

 

ITCC'22 

I. INTERNATIONAL TOURISM AND CULINARY CONFERENCE 

27-28 OCTOBER 2022 

AMASYA-TÜRKİYE 

 

Figure 2: Data collection flowchart 

Prior to the data collection process, sampling size was calculated using a formula by Krejcie 

& Morgan (1970) as shown below. 

S = required sample size (n) 

X² = the table value of chi-square for 1 degree of freedom at the desired confidence level   

(3.841) 

N = the population size 

P = the population proportion (assumed to be 0.50 since this would provide the maximum 

sample size) 

 d = the degree of accuracy expressed as a proportion (0.05) 

The survey questionnaire was developed and divided into four segments. The first segment is 

about obtaining demographic information from the respondents and their most preferred brand 

when drinking bubble milk tea. The second segment asked the respondent's cultural factors 

whether they used to drink Boba milk tea before and what are their practices in tea drinking. 

The third segment was about the respondent's social factors that affect people and their peers 

influencing one another to drink Boba milk tea. The fourth segment was about respondents’ 

psychological factors that affect respondents to drink Boba milk tea. Most questions used a 5-

point Likert scale (1 = strongly disagree, 5 = strongly agree).  

In this study, the survey questionnaire was created in Google Form and used British English. 

The completed Google Form was then distributed through the digital mass application. The 
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respondents were required to answer the online questionnaire and submit it right away. The 

data collection was set to open for a month, i.e. entire July 2021. A total of 350 responses 

were collected at the end of the data collection timeframe. 

Further, the data were analyzed using IBM Statistical Package for Social Science (SPSS) 

software used to process, code, and analyses the collected data. Descriptive analysis was used 

to describe the characteristics of the variable in terms of frequency, mean, and standard 

(Sekaran & Roger, 2016) to analyze and summarize the respondent’s profile, social, cultural, 

and physiological factors related to the motivation factors in consuming Boba milk tea among 

Malaysians. 

Results and Discussions 

Cultural Factors 

Based on data analyzed under the cultural aspect, it is shown that 98% of respondents 

preferred to drink cold Boba milk tea rather than hot (2%). It should be noted that Malaysia is 

a tropical country with a mean annual temperature is 25.4°C. Therefore, it is anticipated that 

respondents’ preference in drinking cold Boba. The results indicated that 85.5% of 

respondents found that Boba milk tea consisted of several flavors, and only 14.5% were 

unenlightened about tea flavors. The book of tea stated that the chronology of tea, all tea 

comes from a single species whose scientific name is Camellia Sinensis which is in the family 

Theaceae that was found in Yunnan and China until the Assam species was discovered. 

Assamica is indigenous to the Assam region of India, Burma, Thailand, Laos, Vietnam, and 

Southern China. The differences in the taste or flavor of tea result in different ways while 

processing tea (Martin, 2011). 

 

Next, this study found that 53.5% of respondents preferred to drink Boba milk tea in the 

evening followed by 27.4% at the noon, 17.4% at night and only 1.6% would drink Boba in 

the morning. It is proved that the majority of respondents considered the evening time 

between 4.00 pm to 7.00 pm after lunch before dinner as the best time to enjoy Boba milk tea. 

Also, it could be considered their snacking time. Besides, responding to one question relating 

to the "other" flavor, 29.4% of respondents preferred a base made up of Boba milk tea, 

followed by flavor of green tea (27.1%), black tea (22.9%), while earl-gray and oolong flavor 

gained 10.3% respectively. Respondents tended to choose “other” flavors because the flavors 

they like may not be among the most common flavors listed in the answers. Next, the 

respondents' preferred their Boba milk tea sweetness level was less sweet (33.5%), followed 

by normal sweetness (32.9%), medium sweetness (26.1%), and unsweetened (5.8%). 

Obviously, most respondents were concerned about the sugar intake in their diet and tried to 

control the sugar content in their Boba milk tea. By practice, they could customize the amount 

of sugar content when ordering their beverages. Usually, Boba milk tea contains high amounts 

of sugar and fat which are sweetened with high-fructose corn syrup (HFCS). A recent 

nutrition report found that 16-ounce Boba drinks have exceeded the U.S. prescribed daily 

sugar intake limit by the U.S. Dietary Guidelines Advisory Committee (Min, Green, & Kim, 

2017). 

 

Social Factors 

Concerning social factors, this study found that most respondents have received their 

recommendation in selecting the Boba milk tea from close friends or peers (52.3%), 

colleagues (40.0%), family members (5.5%), and others (2.6%). Findings indicated that peers 
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play a major role in social interaction that becomes a reference to Boba milk tea consumption 

rather than family members and colleagues. Friends or peers are a group of people who have a 

strong influence on a respondent's attitudes, beliefs, and behaviors whether directly or 

indirectly share the same norms and relationships that make their behavior interdependent 

with each other. According to Ramya and Ali (2016), human beings are always looking for 

confirmation from the people around them, and their behaviors are greatly influenced by the 

people around them, and rarely do things that are socially unacceptable to others. 

 

From the data, friends or peers were considered an important social factor in consuming Boba 

milk tea. Rather than being alone, youth are more likely to get socialized since their physical 

activities typically involve some form of games with peers or partners (Chang & Liu, 2009). 

Most respondents chose their peers (59.0%) as companions to drink Boba milk tea, followed 

by companions with family (14.5%), and with others (2.6%). While some preferred to go 

alone (23.9%). Nearly half of the respondents agreed that effective marketing tool was 

internet/blog (47.1%), word of mouth (23.2%), banners (11.2%), tv/radio (6.7%), print media 

(6%), and other (5.8%). The effectiveness of marketing tools used in Boba milk tea is 

depending on the consumers’ access to the internet and devices. For this study, all 

respondents were living in an urban area with convenient access to digital infrastructure. 

 

Physiological Factors 

From the results of this study, it is shown that the respondents' visited the Boba milk tea shop 

on regular basis. Most respondents said they visited the tea shop once or twice a month 

(75.2%), followed by those who visited the shops once to twice a week (12.9%), more than 

twice a month (8.1%), and more than twice a week (3.9%). Data indicated that people 

revisited Boba milk tea shops due to their product offerings and services. This holds true 

because nowadays Boba tea shops have become one of the hangout places for most 

consumers. Next, Boba milk tea consumed per month among respondents was linked to the 

previous question. Many respondents drank 1-3 cups (88.1%), 3-5 cups (8.4%), more than 8 

cups (2.9%), and 5-8 cups (0.6%), respectively. These data indicated that Boba milk tea has 

become a lifestyle, companions drink when hanging out, either habit among people lifestyle. 

Most respondents were willing to spend money on Boba milk tea around RM5.00-RM9.90 

(61%), followed by RM10.00-RM19.90 (35.2%), and above RM20.00 (3.9%). The majority 

of respondents agreed that they did not find it worth spending more than RM20.00 on Boba 

milk tea. Most of them opined that the ingredients used in Boba milk tea were not too 

expensive compared to coffee, Boba milk tea should be affordable to its customers, especially 

the students without a steady income. 

 

The majority of respondents strongly agreed that Boba milk tea was consumed for leisure, 

trend, promotion, and taste, particularly they liked the texture of chewy pearls. Respondents 

were also encouraged to purchase more cups due to irresistible promotions from Boba milk 

tea shops, such as buying one free one, half a day's price, a special day promo, and a member 

card loyalty program that collects purchase points which can be redeemed for free beverages. 

It must be noted that most milk tea brands have their mobile apps to allow users to have 

convenient, functional access to information, products, services, and processes that they need 

in real-time and are optimized for hands-on interaction. These mobile apps offer rich data on 

customers’ purchasing and consumption behaviors that could assist companies to develop 

better products and services. In addition, half of the respondents agreed that the price, 

packaging (cup design), serving size, and effective marketing were other reasons for 

purchasing Boba milk tea. On average, Boba milk tea costs more than RM5.00 per cup, 
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depending on the brand of Boba milk tea itself. Most shops use two cup sizes either 

500ml/16oz small cups or 700ml/24oz large cups.  

Regarding the most preferred brand for Boba milk tea, most respondents opted for Tealive 

(57.7%), followed by the Alley (19.0%), Xin Fu Tang (10.3%), DaBoba (4.8%), Chatime 

(3.5%), KOI Thȇ (2.9%) and Chizu (1.6%). The summary of the brand preference is presented 

in Figure 3 below. The data of 10 top brands were obtained from brands listed in top 100 

Boba milk tea stores (Bubble Tea Malaysia Team, 2020). Most respondents preferred Tealive 

because it provided cost-effective pricing starting at RM6.90 to RM10.90, a reasonable price 

for one cup of milk tea. Before Tealive, there was a Chatime brand with similarities on the 

menu. Tealive breached the franchise contract of the Chatime master franchisor deal, which 

caused Tealive to become a brand of its own. The Chatime brand slowly collapsed, leaving 

just a few shops, and the Tealive company promptly grew. While the new Boba tea shop like 

The Alley, Xin Fu Tang, DaBoba, Koi Thȇ, and Chizu popped up like mushrooms in 2019. 

This new Boba milk tea shop competed with others by offering an unusual flavor to attract 

their consumers. 

 

 

Figure 3: Brand preference of Boba milk tea 

 

Demographic 

From the data collected, a total of 350 responses were gathered, and only 310 surveys were 

usable after cleaning: 219 (70.6%) females and 91 (29.4%) males. The average age of Boba 

milk tea drinkers was between the age of 20 to 25 (68.7%), followed by those aged between 

18 to 20 (31.3%). 310 of the respondents in this study, the majority who drank Boba milk tea 

were students with no steady income (68.7%) followed by the respondents who worked in the 

professional sector (13.2%), self-employed (6.8%), unemployed (3.5%), and others (7.7%). 

With supported data from the age group, 82.9% of people who drank Boba milk tea had a 

qualification of higher education (tertiary level) but they were without income (68.1%). This 

situation could be perceived that students were using their stipend to buy the Boba beverages 

and being prone to copycat their peers’ behavior. The results showed that students were the 
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majority of Boba milk tea drinkers. The summary of the respondents’ demographics is shown 

in Table 1 below. 

 

 

Table 1: Respondents’ demographics 

 

 

Conclusion 

This study has its limitations and some recommendations are proposed for future study. First, 

the population selected was from the urban area only and this could not be representative data 

of entire Malaysia. Future studies with a sufficient budget may include suburban towns in 

Malaysia to understand the consumers’ behavior toward Boba milk tea consumption. Second, 

the data collection method was strictly online and it is recommended to use a paper-based 

survey questionnaire to obtain more data. This could be done by approaching the individuals 

in person. Third, this study design was descriptive quantitative and future studies could use 

interview qualitative to explore further about consumers behavior towards Boba milk tea 

consumption. 

In the conclusion, this study could be a baseline reference for the beverages industry in 

Malaysia to understand their potential and existing consumers by providing healthy offerings 

 Table 2: Descriptive Statistic for Respondents’ Demographic Profile 

Variables Category Frequency (N) Percentage (%) 

Gender Male 

Female 

91 

219 

29.4 

70.6 

Age 18-20 

20-25 

25-30 

97 

213 

0 

31.3 

68.7 

00.0 

Occupation Student 

Self-employed 

Professional 

Unemployed 

Other 

213 

21 

41 

11 

24 

68.7 

6.8 

13.2 

3.5 

7.7 

Level of 

education 

Secondary 

Post-secondary 

Tertiary 

Other 

13 

37 

257 

3 

4.2 

11.9 

82.9 

1.0 

Income No Income 

RM1000 – RM2000 

RM3000 – RM5000 

RM6000 and above 

211 

64 

25 

10 

68.1 

20.6 

8.1 

3.2 
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and better services to sustain their business. More, the results generated from this study could 

add to academic literature relating to food and beverage business management. 
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Abstract 

Should wine tourism, which has an important place among alternative tourism types and is not 

seen in every place where grapes are produced, should be done in every place where grapes 

are produced? Although grapes are produced everywhere in Turkey, it is seen that wine 

tourism, which has an important place in the tourism economy, has not developed. For this 

reason, the aim of this study is to reveal the potential of the Isparta region in terms of wine 

tourism with the SWOT analysis method. In the study, a qualitative approach was followed 

and a case study was conducted. The universe of the research consists of wine factories 

producing grapes in Isparta and the sample is a business in the region. Data were collected by 

face-to-face interview method. Presence of a grape-processing and wine-processing factory in 

the region, the land where grapes are produced, and vineyards producing quality grapes, the 

use of Isparta grapes in wine production, the production of mainly table wine for 

accommodation establishments, the contribution of the enterprise to the country's economy, 

the presence of historical buildings in the vicinity and the touristic interest in historical 

buildings have been found as strengths. As weaknesses, activities such as vintage etc. are not 

carried out, reluctant approach of locals’ towards the issue and existence of the tendency to 

different agricultural products such as apple instead of grape production and viticulture can be 

shown. The historical attractions in the region that create attraction, offering various activities 

such as vintage to tourists, as well as the potential of offering various experiences to tourists 

with the capacity of the business in different regions can be shown as the opportunities for 

wine tourism in the region. The decrease in the production of Isparta grapes and the supply of 

Boğazkere and Öküzgözü grape which are mostly preferred in winemaking replaced from 

outside the region instead from the region can be shown as the leading threats. As a result of 

the study, depending on the grape type, other regional tourist attractions and the attitude of the 

local people, the answer to the research question may change. 

Keywords: Alternative Tourism, Wine Tourism, Winery, Viticulture, Isparta 

 

Introduction 

In some respects rural tourism contributes positively to the innovation of the tourist product 

since its small scale, ‘green’ issues and special facilities differentiate the product from others. 

But another issue discussed in the literature is the unleashing of real potential is hampered by 

the fact that farmers strictly engaged to traditional agriculture and by the fact that 

industrialized agriculture is difficult to integrate with the commodify of agricultural traditions 

for tourism (Hjalager, 1996). On one hand, it is shown as the reasons for the increase in the 

number of supplies in agricultural tourism are interest has grown as a result of stagnant grain 

prices, rising farm costs, and growing international competition (Veeck et al., 2010). On the 

other hand, developmental alternatives, such as organic farming, natural farming, 

conservation, tourism, and second homes, constitute a distinct style of rural economics, and 

direct rural communities toward a very different development. The quality of the countryside 

attracts visits and partly encourages requests for enjoyment of nature and a harmonious 

lifestyle. Thus, tourism businesses are often on the first priority, especially for those 

mailto:ibrahimcetin@akdeniz.edu.tr
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communities possessing abundant natural resources and garden-like rural landscapes (Wu, 

2018). Similarly, rural areas can play a crucial role in differentiating the tourism offer, giving 

the opportunity to experience local cultures and traditional dishes and beverages (Testa et al., 

2019). Okumus et al. (2018) indicated that traveling with the specific purpose of tasting 

unique dishes belongs to local foods has become common travel motivation to a destination. 

Briefly, gastronomy tourism represents an emerging component of the tourism industry and 

encompasses all the traditional values associated with the new trends in tourism: respect for 

culture and tradition, authenticity and sustainability (Testa et al., 2019).  
 

In tourism industry with developments in recent years indicates that gastro-tourism, attracts 

attention, involves intentional pursuits of authentic memorable culinary experiences while 

travelling internationally, regionally or locally. For gastro tourists; gastronomic experiences- 

observations, cultural/regional illuminations and often hands-on participation etc are the 

motivation for travel the destinations fostered by food factor (Williams et al., 2014).  In 

addition to those wine tourism enables opportunity to rural areas since food and drink is 

inseparable from each other. As stated by Tommasetti and Fiesta (2014), food and wine 

tourism is undoubtedly one of the most important resources in the wine industry (Tommasetti 

& Fiesta, 2014). For this reason it has been intended to prepare this paper by focus wine 

tourism, tourism development in rural, and wine business perspectives. 

 

The aim of the study is to determine the potential of wine tourism in grape-producing areas. 

This study was prepared to explore the potential of rural areas, and gastronomy tourism 

shaped as wine tourism development in the basis of Isparta-Senirkent region where it is just 

100 km from the popular destination Antalya. 
 

In this direction research questions are listed below: 

 

1. Which products are produced in the enterprise? 

2. What are the factors that make Isparta stand out in terms of wine production? 

3. How is the competition within the scope of winemaking in Isparta? Where and how do 

you see your place in the world and in Turkey? 

4. How is the production volume and income? 

5. How do you get agricultural products as raw materials? 

6. What are the prominent agricultural products of Isparta and what is the difference of 

Isparta grape? 

7. Can you define gastronomic tourism and wine tourism? 

8. Are there any places/businesses working on wine tourism in Isparta? If not, what do you 

think are the reasons for this? 

9. What are the opportunities and threats for wine tourism in Isparta? Why? 

10. What are the strengths, advantages, weaknesses and disadvantages of Isparta in wine 

tourism? Why? 

 

Literature Review 

 

Relation between Agriculture and Tourism 

In literature it is seen that there is a strong relation between agriculture and tourism. 

Approximately one third of all expenditures are created toward food and tourism. This 

potential promote local agricultural development through the sitimulation of tourism demand, 

local fresh food produce (Torres, 2003). Agritourism improves the quality and profitability of 

agricultural production (Yang et al., 2010). Agritourism creates positive influence on farm 
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family income by creating extra sales and produce solution for local employment and 

stimulates local business through the restaurant and shop sales (Tew & Barbieri, 2012). 

 

In addition, the social and environmental sustainability, among the other motivations, shows 

to play a crucial role in influencing tourists’ frequency to experience local food and beverage 

in agri-tourism destinations (Testa et al., 2019). Local producers and farmers supply 

traditional and genuine products to the hotels and restaurants and supply products to 

consumers interested in local clunary cultures. Relationships between these sectors reveals 

commercial coopertation and shows effect gastronomic tourism in the agriculture somehow 

(see Figure 1) (Di-Clemente et al., 2020). 

 
Figure 1. The two approaches to cooperation between agriculture and tourism (Di-Clemente et 

al., 2020). 

 

Gastronomy and Destination Relation 

Food and drink is inseparable from each other. And, according to Tommasetti and Fiesta 

(2014), food and wine tourism is undoubtedly one of the most important resources in the wine 

industry (Tommasetti & Fiesta, 2014). In this sense we saw it worths to define gastronomy 

ansince it is a form of tourism based on food. From destination persğective food also 

presented as an tourism ativity in addition wine related activities. So it is perceieved as sub 

tourism product in a complex product range of a destination.  In this mean as Buhalis (2000) 

underlines destinations are composed of amalgams of individual products that are combined 

to create an integrated experience for the tourists (Buhalis, 2000), thus generating the need for 

strategies that go beyond single organizational actors (Suna & Alvarez, 2019). According to a 

resource-based view of the firm (Barney, 1996) organizations become competitive when they 

are able to use the resources to create a sustained competitive advantage. However, 

destinations are faced with a situation in which multiple actors and levels of decision-making 

exist (Haugland et al., 2011). Thus, the destination’s ability to turn the individual resources of 

each actor into destination competencies and to coordinate the actions of different players is 

paramount to achieve success (Haugland et al., 2011). Evaluating the destination’s resources 

provide insights to guide policy making and resources effective distribution (Duarte Alonso, 

2017). Also about other resources it can be stated that practices such as the distribution of 

seeds or saplings and the opening of cooperatives support agricultural production, gastronomy 

and destination. 

 

Regional Development and Gastronomy Destinations 

Operations as diverse as visit to area of where you can picks berry, roadside produce stands, 

vineyards with wineries, retail/wholesale greenhouses and apple orchards, and farmers' 

markets can potentially raise farm incomes while offering consumers farm-fresh produce, and 

educational and recreational opportunities, and it provides social interaction with growers 
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(Veecks et al., 2010). Gastronomy tourism supports regional development by linking food and 

beverages that are indigenous to the place to the tourism activity, thus strengthening local 

identity (Everett & Aitchison, 2008). Each destination decides to focus on specific local foods 

and create food-related experiences that will be used to brand and market the place in order to 

attract tourists (Williams et al., 2014). However, being one the sub-product of gastro-tourism; 

the development of wine tourism is not only spontaneous but also it is a process that is 

supported by the business relational view with the entrepreneurial (managerial) dynamics in 

socio-economic contexts (Festa et al., 2015). This relationship includes all stakeholders to 

promote the success of territory (Santini, 2019). 

 

According to Haugland et al. (2011), destinations’ competitiveness is dependent on the 

place’s ability to convert existing resources into competencies through the coordination of 

stakeholders’ activities and inter-destination ties. Thus, following a resource-based view of 

destination development (Haugland et al., 2011; Horng & Tsai, 2012), gastronomy and local 

food culture should be evaluated in relation to its potential to contribute to the destination’s 

brand.  

 

Gastro – Experience 

People choose a place to visit, they generally make a deep research about the presence and 

richness of the local foods during the decision-making phase (Okumuş et al., 2018). In her 

study Tikkanen (2007) points out the relation between Malow’s needs hierachy and 

motivation of culinary travellers and she argues that specific gastro-experiences constituted 

main motivations for culinary tourism on the basis of spesific individual needs.  Kay (2003) 

describes the food consumption oriented move as a ‘peak’ experience for travellers in general 

(Williams et al., 2014). Considering the wine tourism as a sub segment of culinary yet it is 

distinct than food it has similar motivation for spesific tourists.  There exists a significant and 

positive relationship between wine and food involvement and experience quality as well as 

experience outcomes (Markovic et al., 2019). 

 

As Williams et al. (2014) comments Tikkanen’s (2007) identification five distinct motivations 

of culinary travellers as:  

a) food itself is viewed as an attraction  

b) foodstuffs are products that culinary tourists consume and purchase  

c) food experiences are valued and sought 

d) food is viewed and valued as a cultural phenomenon and  

e) linkages between tourism and food production are sought and valued. 

 

Wine Tourism 

It is seen that the development of wine tourism with its considerable economic contribution, 

has become true parallel to the growth of rural tourism in the entire world specifically in 

Europe and America. Wine tourism, which is a part of gastronomic tourism, has developed in 

the world in the 1990s (Carlsen, 2004). At this point, many countries such as the United States 

(USA), Canada, Australia, New Zealand, Italy, and France can be listed as examples. In 

particular, wine tourism development is covered by its role in regional development (Mitchell 

& Hall, 2006). 

Wine tourism, is expected to increase more than threefold (approximately 30 billion US 

dollars) by 2030. Especially Tuscany in Italy and Bordeaux region in France has an important 

recognition among wine tourism participants. Other prominent regions in wine tourism are 

Castile, Leon, and Catalonia in Spain. On the other hand, it is stated that Italy hosts 15 million 

wine tourists and France 10 million wine tourists (Lopez, 2022). 
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In the literature it is understood that researchers aproach wine tourism different perspectives.  

Wine tourism that is largely taking place based on the activities of participants in wine 

complex has strictly linked to the wine and is directly related to wine which provides a 

dynamic and versatile experience that combines wine culture and heritage to create emotions, 

sensations, attachment, and sensory impressions through the visit of that particular cellar, 

brand or wine region (Santos et al. 2022). Wine tourism is the experience by tourists of 

activities such as winemaking and learning about the characteristics of grapes, tasting wine, 

participating in activities in wine production destinations. Wine is an essential element in the 

regional cuisine of countries (Guzel & Gromova, 2016).  Wine tourism is one of the most 

important resources in the wine industry (Tommasetti & Festa, 2014). This type of tourism 

has two characteristics: first, it enables tourism development potential; second, it promotes 

wine production. Both are significant in generating revenue for a local community, region or 

the state. There are numerous definitions of wine tourism, and most of the researchers in 

literature consider that ‘‘visiting of tourists to different wine manifestations, cellars and 

wineries with the aim of tasting wine’’ (Vukovic et al. 2020). In this respect, service 

experience; is scrutinized in terms of hedonistic experiences (Santos et al. 2022). While 

looking for authentic products and experiences, wine tourists also participate in dining, 

shopping and cultural activities (Quadri-Felitti & Fiore, 2012).  

 

Besides tourists, it takes attention of wine producers and decision-makers who are responsible 

for rural development (Kastenholz et al., 2022). Wine tourism is a significant way for 

wineries to drive and boost profits. Thus, wineries and their related parties such as destination 

authorities must carefully plan the wine tourism strategies. To achieve these, they need to 

critically consider factors such as resource dependency and management, as well as 

relationships building among the wineries and the territory. (Santini, 2019). In this mean wine 

tourism should be taken into consideration as a system with its elements and dimensions 

before starting for developing a destination as wine based. The wine tourism system has four 

dimensions. These are listed below (Santos et al., 2022): 

 

1- Support features: Management, public policies, economic investment, supply development, 

physical conditions, managers, stakeholders, marketers, value chain, 

2- Innovation ecosystem: Wine tourist profile, virtual and augmented reality, digital and 

hybrid wine events, wine tourism facilities offering smart applications, communication 

network with digital platforms, sustainable and ecological wine tourism applications, 

3- Wine tourism experience dimensions: Storytelling, participation, scenery,  

4- Behavioral intentions: Satisfaction, repurchase intention and WoM. 

 

In addition to the aim and objectives and with the information gathered from the literature 

researchers have improved a very basic model that contains locals, tourists, business, wine 

busines related to wine tourism as seen in Figure 1.  
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 Figure 2: Research Model: Wine tourism and its interrelated sub elements.                            

          
 

Turkey and Wine Tourism Potential 

Grapes and grape-related items have an important place in every aspect of life. The biggest 

proof of this is the presence of symbols such as grapes and vine leaves in the artifacts 

unearthed in archaeological excavations (Çalkan Sağlam & Sağlam, 2018). Grape fruit, which 

has an important place in world agricultural production, is also one of Turkey's agricultural 

products. Turkey, which has favorable climatic conditions for viticulture, is an important 

center in the world viticulture in this direction. In grape growing, there are some parameters 

such as annual sunshine duration not less than 1500-1600 hours, altitude, precipitation, 

average temperature. When these parameters are evaluated for Turkey, 57.86% of Turkey is 

suitable for growing grapes in terms of climate and topography (Alsancak Sırlı et al., 2015). 

 

The size of the vineyard area was reported to have decreased by 4.7 global hectares (ha) (-

1.1%; 431 ha) in 2020. This shows that Turkey has recorded a total reduction of more than 70 

kha since 2013. It is understood that the top five countries in the world vineyard area 2020 

ranking are Spain (13.1%), France (10.9%), China (10.7%), Italy (9.8%) and Turkey (5.9%) 

(International Organization of Vine and Wine [OIV], 2022). More than 1200 of total 10 

thousand grape varieties in the world can be grown in Turkey (Dilli & Kader, 2022). 

 

In Turkey, grapes are used as table grapes, molasses, pulp, sausage, must, vinegar and used as 

wine. Local evaluation forms of grapes have an important place among traditional foods and 

have rich features in terms of nutrients (Karataş & Karataş, 2009). Among the products 

obtained from grapes, there are also products with commercial potential. These products; It 

can be directly evaluated as grape pulp, seed and juice, and it can also be produced by 

evaluating the industrial wastes of the grape sector -especially the wine sector. While 70% of 

the grapes in the world are produced as wine in 2016, this rate is approximately 3% in Turkey. 

Viticulture is carried out on an area of 7,647,743 hectares in the world and approximately 65 

million tons of grapes are used in wine production. In Turkey, 4.2 million tons of grapes are 

produced from 530 thousand hectares of vineyards, and 110 thousand tons of grapes produce 

wine (Firat Development Agency & Elâzığ Independent Industrialists' and Businessmen's 

Association 2016). According to Turkish Statistical Institute (2021) data, it is predicted that 

grape production will increase by 15.8% in 2022. Also, in 2018, out of 3.670 million tons of 

grape production is approximately 1.9 million tons for table, 1.5 million tons for dried, and 

400 thousand tons for wine-mustage. In 2019, Manisa produced approximately 38% of 

Turkey's production with 1.5 million tons of grapes. Denizli ranked second with a production 
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Tourists 

Destination 



 

416 

 

ITCC'22 

I. INTERNATIONAL TOURISM AND CULINARY CONFERENCE 

27-28 OCTOBER 2022 

AMASYA-TÜRKİYE 

of 441 thousand tons and Mersin ranked third with a production of 329 thousand tons 

(Turkish Satatical Institute, 2018; cited in T.R. Ministry of Agriculture and Forestry General 

Directorate of Herbal Production, 2020; T.R. Ministry of Agriculture and Forestry 

Agricultural Economy and Policy Development Institute, 2021). 

 

Italy (49.1 mhl), which makes up 53% of the world's wine production, ranked first in 2020, 

followed by France (46.6 mhl) and Spain (40.7 mhl) and increased in production compared to 

2019 (OIV, 2021). Considering the world trade volume of alcoholic beverages, the market 

size is 1.58 trillion dollars and the export market size is 88.2 billion dollars in 2020 Turkey's 

share in the world export market is 0.12%. The capacity utilization rates of the alcoholic 

beverage sector in Turkey are 29.6% in the distilled alcoholic beverage sector; in the wine 

sector is 46.6% and in the beer sector is 57.5%. The product with the highest export value is 

shown as wine (1.896.744 Lt.) However, it should be noted that there is a significant decrease 

in exports compared to previous years. Total domestic market supply (production + import) is 

83 million liters for wine according to 2021 data. According to the data of 2021, the supply-

liter ratio of wine from import to domestic market is higher than the export-liter ratio. The 

number of producers and importers authorized by the Ministry of Agriculture and Forestry in 

Turkey increased to 264, and the number of alcoholic beverage production facilities to 249 as 

of 2019. 19 of these facilities produce beer, 214 of wine and other fermented beverages, and 

the remaining 16 are distilled alcoholic beverages facilities (T.R. Ministry of Agriculture and 

Forestry, Department of Tobacco and Alcohol, 2020; Federation of Turkish Food and 

Beverage Industry Associations, 2021; T.R. Ministry of Agriculture and Forestry, Department 

of Tobacco and Alcohol, 2022). With the consideration of value creation of wine industry in 

the global and European market size, provide a clue that Turkey's proximity can provide an 

advantage in wine tourism. 

 

Isparta 

Isparta-Burdur Region is among the areas where viticulture and grape production are made 

with its favorable climate, ecological characteristics and soil conditions. Grapes that can be 

produced in regional varieties such as gemre, dimrit, shirred, ostrich, fox tail, and bird's heart 

in Isparta have economic value (Gargın & İşçi, 2011). However, the decrease in vineyards in 

this region is noteworthy. The distribution of 50,000 grape saplings for Kuyucak Village by 

the Isparta Governorate in 2021 (T.R. Isparta Governorate, 2021) has been among the steps 

that will improve the region. 

 

The grapes called dimrit, which is shown among the local grape types, are produced in 

Isparta. In addition to being prominent with its dimrit grape, Senirkent gave its name to the 

grape as ‘‘Senirkent Dimrit Grape’’. In addition, there is a grape sculpture in the center of 

Senirkent and the Traditional Senirkent Culture, Art and Grape Festival is held. On the other 

hand, the grapes obtained in Isparta are divided into table, dried and wine grapes. When the 

literature specific to Isparta is scanned, studies on the ampelographic characteristics of grape 

varieties grown in Isparta (Ecevit & Kelen, 1999) and the most appropriate finishing methods 

for some table grape varieties in Isparta (Babalık et al., 2013) are encountered. 

 

The Grape of Isparta 

It is observed that there is a decrease in Turkey's vineyard areas. This situation raises the 

danger of extinction of grape genetic resources that have not even been identified yet. It is 

understood that this problem is underlined in studies on both the usage areas according to the 

grape type and the survival of the local grape species (Ecevit & Kelen, 1999; Dilli & Kader, 

2022). 
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Senirkent Dimrit Grape; It is obtained from the cultivated vine whose Latin name is Vitis 

vinifera L. and from the grape of the Black Dimrit variety, which grows in the town of 

Senirkent. The berry color of Senirkent Dimrit Grape is purple-black, the berry size is 2-2.5 g, 

the berry shape is oval, seeded, the cluster size is medium (220-250 g), the cluster shape is 

conical, the cluster density is high. It is propagated by wood cuttings or grafting method. This 

grape was registered as the origin name of ''Senirkent Dimrit Grape'' to the geographical 

indication system on 10.02.2022 by the Municipality of Senirkent (see Picture 1) (Turkish 

Patent & Trademark Office, 2022). 

 

 
Picture 1. Senirkent Dimrit Grapes (İllegüp Winemaking, 2022). 

 

It is important to carry out different agricultural studies on the basis of vineyards and grapes, 

but the issue should be approached from different disciplines. Maintaining the vineyards and 

continuing the production of grapes can benefit, especially in recent years, by taking the 

example of touristic organizations in the fields where agricultural products such as lavender 

and rose are grown. As a matter of fact, many cities and districts perform activities such as 

organizing festivals for their prominent products in agricultural production. 

 

The first place that comes to mind among wine tourism destinations in Turkey is Şirince in 

İzmir (Var et al., 2006). Other important wine tourism destinations are Çanakkale and Mardin. 

Although grape production has an important place in Turkey, it is seen that wine tourism is 

not made in all places where grapes are produced. 

 

Methodology 

‘‘Should wine tourism, which has an important place among alternative tourism types and is 

not seen in every place where grapes are produced, should be done in every place where 

grapes are produced?’’ question guided this study. In the study, a qualitative approach was 

followed and a case study was conducted. Case study means conducting an investigation on 

events, situations and processes in a small geographical area or within the scope of a single or 

limited number of places, persons or businesses/s for the purpose of obtaining in-depth 

information. The real-life phenomenon is investigated in detail and contextually (Zainal, 

2007: 1-2). 

 

The universe of the research consists of wine factories producing grapes in Isparta, and the 

sample of the research is a wine factory business in the region. Criterion sampling method 

was used among the purposive sampling methods. The main criterion in the selection of the 
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sample is the presence of wine production facilities in the vineyard areas. Data were collected 

by face-to-face interview method. A total of seven questions and 10 open-ended research 

questions were included in the questionnaire to obtain general information about the business 

and demographic information. 

 

Based on the data obtained from the research, a SWOT analysis was carried out to obtain 

Strengths and Opportunities and Weaknesses and Threats for the region on the basis of wine 

tourism. The research was carried out with the business manager on 08.10.2022. The face-to-

face interview process was recorded by taking notes. The research is limited to the 

information given by the participant and does not make it possible to generalize in terms of 

the method used. 

 

Research Findings 

Within the scope of the findings, the demographic information of the participant, and the 

business information of the participant are explained and then the research findings are 

included. 

 

Demographic Information of the Participant and General Information of the Business 

The participant is 58 years old, male, university graduate. He has been working in each 

company for 25 years and serves as a general manager. The business is a holding business. It 

was explained by the participant that the establishment year of the business in Isparta was 

2006, it was taken over/acquired in 2021 and only wine was produced. 

 

Interview-Based Findings 

In line with the answers given to the research questions, the research findings are given 

below: 

 

1. It was explained by the participant that the products produced in the enterprise are wine. 

At the same time, the enterprise has its own vineyard. Boğazkere and Öküzgözü grapes 

are produced here. On the other hand, the sale of wine cannot be made from the factory. 

Legal permissions for this are obtained separately, but sales to dealers can be made. It has 

been reported that they do not have their own dealer network, but they have warehouses 

in the coastal area (where bottles are kept) and marketing is usually carried out to hotels. 

On the other hand, wine beverages are not transported by tankers. Only production and 

bottling takes place in the facility. The business is included in the sales and marketing 

system only in Turkey. It was stated that no export was made by the participant. 

2. It was stated by the participant that there are not many factors that make Isparta stand out 

in terms of wine production, and it was emphasized that it was a producer region at the 

time, but it was not like the example of Denizli, and that there are still vast vineyards 

around Denizli. It has been reported that the aim of the establishment of the factory is to 

have more vineyards in Isparta and to support this, as well as to create sustainable 

production. It is stated that the vineyard situation of the region has changed. It has been 

reported that for the first time in 2022, a small amount of Senykent dimrit grapes were 

taken from the villages and a trial was conducted and production can be made if sufficient 

amount is found. It has been said that Boğazkere and Öküzgözü grapes are mostly used, 

these types are supplied from Denizli in line with the needs, and also some are collected 

from their own vineyards. 

3. It is emphasized that there is no competition in terms of wine production in Isparta and 

that they are the only business, and it is stated that if it grows, competition for the Aegean 

and Mediterranean regions can be mentioned. Having a separate business in Çanakkale is 
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considered positive in terms of competition. In addition, the participant said that there is 

no difference in the wine production process. 

4. The current production volume and capacity of the enterprise is stated as 816 thousand 

liters per year. Production is done according to capacity. It has been stated that they have 

a target of five million liters and that they have made legal applications for a capacity 

increase in this direction, and that the Environmental Impact Assessment (EIA) report is 

awaited to expand the production. Due to the fact that the business was purchased a short 

time ago (about one year), the income situation is currently at the cost coverage level; it 

has been explained that efficiency is not achieved according to this volume. 

5. It is considered important to allocate raw materials primarily from the immediate 

environment. It has been reported that the reason for this is considering the shipping 

situation, and if they can bring them cheaply from Elazig and Erzincan regions, they also 

buy grapes from that region. It has been stated that they mainly make table wine, and 

because the grapes they buy from Isparta are not enough, they will not be enough to use 

for this production in the separation of quality wine, therefore they supply grapes from 

outside. 

6. The prominent agricultural products of Isparta are apples besides grapes, roses and 

lavender in recent years. It has been reported that some landowners have begun to turn 

their vineyards into apple orchards. It has also been emphasized that the Isparta grape is 

juicy and delicious, showing the difference of the product and its wine characteristics. 

7. Gastronomy tourism is defined as food and beverage travels and wine tourism is defined 

as a product in which the added value of wine is realized. Travels are made to vineyards, 

wine production and tasting points in the world; It was underlined that wine tourism 

should be brought to the fore in Turkey as well. 

8. It has been stated that there is no business on wine tourism in Isparta. However, it is 

stated that there are examples in Turkey and it can be done in Isparta. 

9. The participant stated that there are ancient cities in the immediate area of the business, 

the belief structures here are considered important by foreign tourists, some tour 

programs include visits to these ancient cities, and they have heard about these tourism 

activities. On the other hand, the participant expressed a positive opinion that it is 

essential to meet with tourism enterprises in terms of wine tourism and that if 

arrangements are made accordingly, vineyards and businesses can be included in the tour 

programs in the future. The participant mentioned the threats to wine tourism in Isparta, 

the reluctance of the local people and the importance of the local government's support 

for wine tourism in this regard. The reason for this was explained that the grape festival 

was held, but the festival took place with the participation of the people living in the 

region. It has been stated that there is a need for activities such as a vineyard festival. He 

explained that if wine tourism service is provided in the region, there is a personnel 

problem in small settlements. The reason for this is the attitude of the local people. As an 

example, it was stated that they had difficulty in finding people to work for the grape-

picking process from their own vineyards, and that they found agricultural workers 

thanks to their acquaintances. 

10. Participant explained Isparta's strengths and advantages in wine tourism as; “It is an 

advantage to have wine production in Isparta for a long time, and it can form Isparta's 

strength in wine tourism in the future. This is because an infrastructure and investment is 

already in place. This would be a revival if sustained. It is important to encourage the 

public in this regard.” On the other hand, the fact that there is already a sales situation to 

the hotels with the production of table wine provides an advantage to the business. The 

participant pointed out the obvious weakness of Isparta in wine tourism as the decrease in 

vineyards and hence the grapes, but mentioned that this situation may change in the 



 

420 

 

ITCC'22 

I. INTERNATIONAL TOURISM AND CULINARY CONFERENCE 

27-28 OCTOBER 2022 

AMASYA-TÜRKİYE 

future. The participant made a comparison between Çanakkale and Isparta and 

emphasized the importance of having a dealer foot in Çanakkale, and expressed this as a 

weak point for Isparta. At the same time, he underlined that Çanakkale focuses on the 

production of quality wine. In Isparta, on the other hand, it has been said that more table 

wine is produced and the production varies according to the region. It was stated that this 

could be a disadvantage in wine tourism and it was emphasized that a way should be 

drawn and followed in order to turn the disadvantage into an advantage if wine tourism is 

to be made. 

 

Result and Conclusion 

Wine tourism has created important destinations in the world. Wine is also important in terms 

of carrying an economic value. Places such as Şirince/İzmir, Çanakkale and Mardin in Turkey 

have come to the fore in wine tourism, which is based on rural tourism and has been handled 

under gastronomic tourism in recent years. The aim of this study is to determine the potential 

of Isparta region in terms of wine tourism in grape producing areas. In addition, this study 

seeks an answer to the basic question of "Should wine tourism, which is not seen in every 

place where grapes are produced, should be done in every place where grapes are produced?" 

In this direction, the interview technique was used and SWOT analysis was carried out in the 

study. In the study, a business with vineyards and wine production is included in the sample. 

 

The strengths of (potential) wine tourism in Isparta from the results of the study; Presence of a 

grape-processing and wine-processing factory in the region, the land where grapes are 

produced, and vineyards producing quality grapes, the use of Isparta grapes in wine 

production, the production of mainly table wine for accommodation establishments, the 

contribution of the enterprise to the country's economy, the presence of historical buildings in 

the vicinity and the touristic interest in historical buildings. 

 

Weaknesses of wine tourism in the region are vintage and so on activities are not carried out, 

people are reluctant to approach the subject, instead of grape production and viticulture, there 

is a tendency to different agricultural production such as apples. 

 

Opportunities for wine tourism in the region can be shown as the fact that historical sites in 

the region create attraction, various activities such as vintage festivals can be offered to 

tourists, as well as the potential of the business to offer various experiences to tourists with its 

capacity in different regions (creation of a wine tourism route from Çanakkale, etc.). 

 

The threats are the decrease in the production of Isparta grapes and the supply of Boğazkere 

and Öküzgözü grape varieties, which are mostly preferred in winemaking, from outside the 

region.  

 

Considering the importance given to the production, tasting and sale of quality wines in wine 

tourism, it can be stated that the products should be handled in the destinations according to 

the different structure of the demand.  

 

According to the results of the study, sustainability can be achieved in the value given to the 

grapes produced in the region. The registration of the Senirkent Dimrit Grape with the name 

of origin is an important advantage for the sustainability of the product. However, depending 

on the grape type, other regional tourist attractions and the attitude of the local people, the 

answer to the research question may change and economic and social benefits can be obtained 

by developing wine tourism in the region.The factors limiting the development of the 
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vineyard and wine industry in Turkey were investigated, and the results of the study were 

structural problems, such as problems related to cultivation technique, lifestyle of the society, 

lack of legislation, disconnection of sector-state cooperation and high taxes (Alço et al., 

2018), factors such as the lack of sector-state cooperation reached as a result of this study and 

the attitude of the public show consistency. Moreover, some of the results of this study are in 

parallel with the results of the SWOT analyses (in terms of wine tourism) in the literature, 

which are given below (Wilkins & Hall, 2001; Stojković & Milićević, 2020): 

 

- the wine district itself (geographic position and features) (strengthes and possibilities) 

- cultural and historical monuments and heritages nearby rural area (strengthes and 

possibilities) 

- organizing events dedicated to wine tourism and areas for grafting and wine making 

methods which could be visited by tourists (strengthes and possibilities) 

- the lack of infrastructure (threats and weaknesses) 

- the lack of research and retrievable information within the industry (threats and weaknesses) 

- the lack of food, cuisine, and restaurant components on the visitor experience (threats and 

weaknesses) 

- the existence of less commercial wineries compared to a great number wineries (threats and 

weaknesses) 

- partial known or unrecognized vineyard area (threats and weaknesses) 

- insufficient awareness of all interested parties about the immediate strong effects that this 

type of tourism would bring to the whole region (threats and weaknesses). 

 

Finally, based on the results of the study, it will be among the important steps to be taken by 

all stakeholders to focus on the weaknesses in wine tourism and to evaluate the opportunities. 

 

Ethics Committee Report: It was unanimously decided to conduct this scientific study by the 

Ethics Committees of Isparta University of Applied Sciences, with the Decision No. 05 dated 

05.10.2022 and numbered E-96714346-050.99-55932. 
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Özet 

Yapılan bu araştırmada Tokat ilinde bulunan doğal oluşum olan Ballıca mağarasının turistik 

gelişimini incelemek ve koruma faaliyetlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada 

Ballıca mağarasının jeolojik ve jeomorfolojik özelliklerinin tespiti amacıyla doküman analiz 

tekniği uygulanmıştır. Bölgeye giderek saha çalışması yapılmış ve yetkililer ile nitel araştırma 

yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği gerçekleştirilmiştir.  Gerek saha 

çalışması sonucunda gerekse görüşme sonucunda elde edilen veriler SWOT analiz tekniği ile 

fırsatları, avantajları ve dezavantajları belirlenmiştir. Yine elde edilen görüşmeler sonucunda 

kod ve temalar oluşturularak betim içerik analiz yöntemi ile yorumlanmaya çalışılmıştır. 

Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre Ballıca Mağarasının oluşum sürecinin eskilere 

dayanması ve halen devam ediyor olması mağarayı önemli kılmaktadır. Ballıca mağarasının 

turizme açılmasıyla korunma faaliyetlerinin zorlaştığı görülmüştür. Mağaranın içerisine 

ışıklandırmaların yapılması, aydınlatma sistemlerinin yerleştirilmesi ve turist akışının yoğun 

olarak gerçekleşmesi doğal oluşumlu mağaranın tahrip olmasına yol açmıştır. Bu nedenle 

Ballıca mağarasının sürdürülebilir olabilmesi için doğal oluşumun korunması ve korunma 

faaliyetlerin yapıya zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeleri: Turizm, Turizm Faaliyetleri, Koruma Faaliyetleri, Tokat, Ballıca 

Mağarası 

 

Tourism Development and Conservation Activıties of Ballıca Cave 

 

Abstract 

This research aimed to examine the touristic development of the Ballıca cave, which is a 

natural formation located in Tokat province, and to evaluate the conservation activities. In the 

research, document analysis technique was applied in order to determine the geological and 

geomorphological features of Ballica cave. Field work was carried out by going to the region 

and semi-structured interview technique, one of the qualitative research methods, was carried 

out with the authorities.  The data obtained both as a result of the field work and as a result of 

the interview were determined by the SWOT analysis technique with opportunities, 

advantages and disadvantages. Again, as a result of the interviews obtained, codes and themes 

were created and the description was tried to be interpreted with the content analysis method. 

According to the data obtained as a result of the research, the fact that the formation process 

of the Ballica Cave dates back to ancient times and is still ongoing makes the cave important. 

With the opening of the Ballica cave to tourism, it has been seen that conservation activities 

have become more difficult. The construction of lighting inside the cave, the installation of 

lighting systems and the realization of the tourist flow have led to the destruction of the 

natural cave. For this reason, in order for the Ballica cave to be sustainable, it is recommended 

to protect the natural formation and carry out conservation activities in a way that does not 

damage the structure 

Keywords: Tourism, Tourism Activities, Conservation Activities, Tokat, Ballica Cave 
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Giriş 

Geçmişten günümüze, teknolojinin gelişmesi, ulaşım imkanlarının gelişmesi, yaşam 

standartlarının artması gibi birçok gelişme insanları boş zamanlarında dinlemeye yöneltmiştir. 

Bu yönelim turizm kavramının ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Turizm kavramının ortaya 

çıkmasıyla birlikte birçok disiplinin çalışma konusu haline gelmiştir. Böylelikle turizm 

kavramı üzerine birçok tanımlamalar yapılmıştır. Turizmin tanımlanmasında; iktisadi temelli 

tanımları, tüketim temelli tanımları, yer değiştirme sürecine dayalı tanımları, boş zaman 

aktivitesi şeklinde tanımları ve dinlenme temelli tanımları görmek mümkündür. Dünya 

Turizm Örgütüne (UNWTO) göre turizm, insanların yaşadıkları mekandan çıkarak daha önce 

görmedikleri/gitmedikleri mekanlara, eğlence, iş, spor, sağlık, kültür, kongre gibi birçok 

nedene bağlı olarak gerçekleştirilen toplu veya bireysel seyahatler olarak tanımlamıştır. Türk 

Dil Kurumu (TDK) ise turizmi, eğlenme, dinlenme, tanıma ve görme amacıyla 

gerçekleştirilen gezi şeklinde tanımlarken, bir ülkeye ya da bir bölgeye turist çekmek 

amacıyla gerçekleştirilen kültürel, ekonomik teknik önemlere ilişkin yapılan çalışmaların 

tümü olarak da tanımlamıştır. Doğanay (2001)’e göre turizm, eğlenme, dinlenme, tanıma, 

görme, bilgi ve görgüsünü arttırma, sportif karşılamalar yapma veya salt olarak duygusal 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan seyahat olarak tanımlanmaktadır. Toskay (1989)’a 

göre ise turizm, seyahat etme, gidilen mekanın yabancısı olarak geçici olarak kalma, kar 

amacı bulunmamak şartıyla boş zamanı değerlendirme ve bilgi birikimini arttırma fırsatı 

sağlayan olaylar bütünü olarak tanımlamıştır. Görüldüğü üzere turizm kavramının farklı 

disiplinlerin çalışma konusun olması, tanımlamaların yapılmasını zorlaştırmıştır. Bu 

bağlamda turizmi genel olarak insanları çalışma hayatlarında ve günlük hayat içerisinde, boş 

zamanlarının, eğlenme, dinlenme, bilgi edinme gibi birçok nedenlere bağlı olarak 

gerçekleştirdikleri faaliyetlerin tümü olarak tanımlamak mümkündür. 

 

Turizmi tanımlamak ve turizmi anlamak için insanları turizme yönelten nedenleri göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir. Bu anlamda insanların turizme yönelmesinde ve turizmin 

gelişmesinde, hızlı nüfus artışı, teknolojik gelişmeler, hızlı kentleşme, ulaşım ve 

haberleşmenin gelişmesi, insanların eğitim ve kültür düzeylerinin artması etkili olmuştur. Bu 

gibi gelişmeler insanların seyahat etmelerini ve turizm faaliyetlerine yoğun olarak 

katılmalarına olanak sağlamıştır. Geçmişte turizm aktivitelerinin sınırla olmasına karşın 

günümüzde insanların ihtiyaçlarının artması turizmin çeşitlenmesine katkı sağlamıştır. 

Önceleri yaz ve kış turizm olarak sınırlı kalan turizm günümüzde gerçekleştirilme amacına 

göre çeşitlilik kazanmıştır. Bunlardan birisi ise Mağara Turizmidir.  

 

Büyük yer altı oyukları/boşlukları olarak tanımlanan mağaralar, genellikle jips kireçtaşı gibi 

suda eriyebilen kayaçların, yer altına sızan suların eritip aşındırarak oluşturdukları doğal 

boşluklar olarak tanımlanmaktadır (Doğanay ve Zaman, 2013). Uluslararası Mağarabilimi 

Birliği ise mağarayı, insanların girişine uygun büyüklükte olan ve kayaçta açılan yeraltı 

boşluğu olarak tanımlamıştır. Bununla birlikte mağaralar, doğal oluşumun yanında insan 

eliyle yapılmış mağaralarda bulunmaktadır. Buradan hareketle mağaraları, gerek doğal 

oluşum sürecine bağlı olarak gerekse insanların çeşitli amaçlar doğrultusunda yeraltında 

oluşturulan, boşluklar olarak tanımlamak mümkündür.  

 

Geçmişten beri mağaralar insanların farklı amaçlar için kullandıkları mekanlar olmuştur. 

Tarih öncesi dönemde insanlar mağaraları korunma ve barınma amacıyla kullanmışladır. 

Günümüzde ise mağaralar insanları keşifler ile ilgisini çeken mekanlar haline gelmiştir. 

Mağaralara olan ilginin artmasıyla birlikte mağara turizm ortaya çıkmıştır. Mağaraların 

günümüzde turizm faaliyeti olarak kullanılması, mağaraların tahrip edilmesine neden olmuş 
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ve korunma faaliyetleri gündeme gelmiştir. Bu anlamda mağaralara yönelik gerçekleştirilen 

turizm faaliyetleri sürecinden korunması ve gelecek nesillere aktarılması günümüz mağara 

turizminin en önemli sorunlarından birisidir. Özellikle mağara turizminin sürdürülebilir 

olması için toplum tarafından kullanılan veya kullanılmayan bölgenin tahrik edilmeden, zarar 

verilmeden ve başkalaştırılmadan muhafaza edilerek, bölge kültürünün korunması, ekolojik 

çeşitliliğin ve sürecin bozulmamasını sağlamak ve bu süreçte bölgede bulunan turizm 

kaynaklarının bölge halkı ve bu bölgeye ziyarete gelen turistlerin maddi ve manevi 

ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde (Kaypak, 2010) düzenlenmeli ve korunmalıdır. Bu anlamda 

ülkemizde bulunan mağaraların turizme açılma ve ilerleyen süreçte korunmasına ilişki yapılan 

çalışmaların incelenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gerekli görülmektedir.  

Yapılan bu araştırma da ise Türkiye’de Tokat il sınırları içerisinde bulunan doğal oluşumlu 

Ballıca mağarasını jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri göz önünde bulundurularak koruma 

faaliyetlerini tespit edilmesi ve koruma faaliyetlerini değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  
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topluluğun yaşam standardına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır.  

 

Karadeniz (2018) Dupnisa Mağarası ve Turizm Potansiyeli adlı araştırmada Dupnisa 

mağarasının turizm potansiyelinin belirleyerek sürdürülebilirliği üzerine durmuştur. 

Araştırmada mağaranın jeolojik özelliklerini dikkate alarak bitki örtüsünün varlığına dikkat 

çekmiştir. Bununla birlikte mağaranın ekosistemine dikkat çekerek 16 türden 60 binin üzerine 

yarasanın yaşadığını tespit etmiştir. Buradan hareketle mağaraların salt olarak turizm 

potansiyelinin olmadığı canlı yaşamına da elverişli olduğunu söylemek mümkündür. Buna ek 
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olarak mağaraların doğal yaşama uygun bir şekilde korunması gerekliliği de ortaya 

çıkmaktadır.  

 

Mağara Turizmi Koruma Faaliyetleri 

Mağara turizmi üzerine yapılan araştırmaların bir kısmında koruma amaçlı değerlendirmelerin 

yapıldığı ve bir takım önerilerin sunulduğu görülmektedir. Karamani ve et. (2019) Galaxidi 

Mağarası’nın korunması ve tanıtımı için bir araç olarak jeoturizm adlı Galaxidi mağarası 

korunmasının gerekli olduğunu ifade etmiştir. Bununla birlikte mağara üzerine jeolojik 

araştırmalar yaparak mağaranın sürdürülebilirliğine dikkat çekmişlerdir. Larıo ve Soler (2009) 

Pozalagua Mağarası’nın Mikro İklim İzlemesi: Show Mağaralarının Yönetimi ve 

Korunmasına İlişin Uygulama adlı araştırma da Pozalagua mağarasının sürekli izleme 

raporları inceleyerek korunmasına ilişkin önerilerde bulunmaya çalışılmıştır. Araştırma 

sonucunda turist sayılarındaki artış mağaranın iç sıcaklığını ve karbondioksit oranını arttırdığı 

görülmüştür. Bu artış mağaraya ciddi oranda zararlar verdiği ifade edilmiştir. Buradan 

hareketle mağaraların korunmasına ilişkin yapılan faaliyetlerde, mağara turizmine katılan 

turist sayılarının önemi olduğu görülmektedir. Yozcu (2017) yaptığı doktora tezinden 

mağaraların rekreasyonel kullanımı ve mağaracılık motivasyonları, Ayvaini mağarası örneği 

adlı araştırması Ayvaini mağarasını, macera, spor ve rekreatif yönüyle ele almaya çalışmıştır. 

Araştırma sonucunda mağaraya olan ziyaretlerin yüksek olduğu, buna özellikle bölgede 

bulunan dernek ve spor topluluklarının dahil olduğunu tespit etmiştir. Gerçekleşen yoğun 

ziyaretlerin mağaranın korunması gerektiğini gündeme getirdiğini vurgulamıştır. Son olarak 

araştırmaya konu olan Ballıca mağarası üzerine yapılan araştırmalar incelendiğinde Pala 

(2001) Turizmin Sosyo-kültürel Sonuçları Açısından Bir İnceleme: Ballıca Mağarası Örneği 

adlı yüksek lisans tezinin araştırmaya konu olduğu görülmüştür. Araştırmada Ballıca 

mağarasının turist çekme potansiyelinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte 

bölgeye gelen ziyaretçilerin mağarayı yeterince tanımadığı üzerine durulmuştur. Yine 

araştırmada altyapı ve donatım yetersizliğine vurgu yapılmıştır. Bu balamda mağara turizmi 

ve mağara turizmi koruma faaliyetlerine ilişkin araştırmaların kısır kaldığı görülmektedir. Bu 

neden yapılan bu araştırma ilgili literatüre önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

 

Metodoloji 

Bu araştırmada üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada Ballıca mağarasının jeolojik ve 

jeomorfolojik özellikleri belirlenmiştir. Özelliklerin tespitinden doküman analiz tekniği 

uygulanmıştır. Doküman analizi, nitel araştırmada doğrudan gözlem ve görüşmenin olanaklı 

olmadığı durumlarda veya araştırmanın geçerliğini arttırmak amacıyla, görüşme ve gözlem 

yöntemlerinin yanı sıra, çalışılan araştırma problemiyle ilgili yazlı ve görsel materyallerin ve 

malzemelerin tespiti için kullanılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008) Araştırmanın ikinci 

bölümünde nitel araştırma yöntemlerinde yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. 

Esnekliği ve belli düzeydeki standartlığı nedeniyle, yazmaya dayalı testler ve anketlerdeki 

sınırlılığı ortadan kaldırması ve belli bir konuda derinlemesine bilgi elde edinmeye yardımcı 

olması (Yıldırım ve Şimşek 2003) nedeniyle yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 

kullanılmıştır. Görüşmelerde elde edilen verilen tema ve kod oluşturularak betimsel içerik 

analiz yöntemi ile yorumlanmaya çalışılmıştır. Görüşmenin örneklem grubunu Ballıca 

Mağarası yetkilileri ve bölgede yaşayan yerel halk oluşmaktadır. Görüşmede Ballıca 

mağarasının korunmasına ilişkin yapılan faaliyetlerin neler olduğu, korunma faaliyetleri 

sürecinde ne gibi eksiklerin yaşandığı, yerel halkın mağaraya olan beklentilerinin neler 

olduğu gibi temel sorulara yer vermiştir. Araştırmanın son aşamasında saha çalışması 

yapılmıştır. Saha çalışmasında mağara araştırma yöntemi kullanılmıştır. Mağara araştırma 

yöntemlerinde mağaranın konumlarının bulunması, topoğrafik ve jeolojik haritalarının 
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incelenmesi ve yüzey araştırmalar ile başlamaktadır (Pekkan, 2018). Mağara araştırmaları 

dört aşamadan oluşmaktadır (Şekil 1). 

 

 
Şekil 1: Mağara Araştırma Yöntemlerin (Pekkan, 2018) 

 

Birinci aşamada mağara konumlarının belirlenmesi, ikinci aşamada mağara araştırmalar, 

üçüncü aşamada kullanım alanı ve dördüncü aşamada koruma planı ve derecesi yer 

almaktadır. Araştırmada bu dört aşama temele alınmıştır. Elde edilen veriler SWOT analiz 

tekniği ile gülü yönleri, zayıf yönleri, fırsatlar ve tehditleri belirlenmiştir. 

 

Bulgular ve Sonuç  
Ballıca Mağarası, Tokat-Turhal karayolunun geçtiği Yeşilırmak’ın oluşturduğu Kazova’nın 

güneyinde yer almaktadır. Tokat ili Pazar ilçesinin 6 km Güneyindeki Indere’nin doğu yamacında 

yer almaktadır (Şekil 2).  Mağaranın bulunduğu alan, Akdağ’ın ovaya hakim yüksek 

yamacındadır. Ayrıca mağaranın 1,5 km ilerisinde ocaklı şelalesi yer almaktadır. 

 

 
Şekil 2: Tokat ili Pazar ilçesi Ballıca Mağarası Lokasyon Haritası 

 

Koruma Planı ve Derecesi 

Kullanım Alanı 
Uygulama Projesi Koruma ve Risk Projesi 

Mağara Araştırmaları 
Mağara Dışı Çalışmalar Mağara İçi Çalışmalar 

Mağara Konumlarının Belirlenmesi 
Büro Çalışmaları Arazi Çalışmaları 
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Ballıca mağarası, 3.4 milyon yıl önce oluşmaya başladığı sanılan ve oluşum süreci halen 

devam eden, ülkemizin ve dünyanın en önemli mağaralarından birisidir. Mağara içerisinde 

girişten 19m yukarıya çıkılabilmekte, 75m aşağıya inilebilmekte olup bu aralıkta 5 kat ve 9 

büyük salon bulunmaktadır. Bu salonlar ise Havuzlu Salon, Büyük Damlataşları Salonu, 

Çamurlu Salon, Çöküntü Salonu, Yarasalı Salon, Fosil Salon, Mantarlı Salon, Sütunlar Salonu 

ve Yeni Salon olarak adlandırılmıştır. Bunun yanında Bloklu Mahzen ve Uçurumlu Mahzen 

olarak da ayrılan bölümleri yer almaktadır (Şekil 3). 

 
Şekil 3: Ballıca Mağarası İç Plan Krokisi (https://aroundtogether.com) 

 

Ballıca mağarası 94 metre yüksekliğindedir. İçerisinde pırasa biçimli sarkıtlar, makarna 

biçimli sarkıtlar, dikitler, soğan sarkıtlar, havuzlar, dikitler, mağara incileri, damlataşları, 

ebrular ve mağara güller gibi birçok farklı oluşum şekilleri ile dünyanın en zengin 

mağaralarından birisi konumundadır. Özellikle mağarada bulunan soğan sarkıtlar, ülkemizde 

başka hiçbir mağarada görülmemesi Ballıca mağarasını özgün kılmaktadır. Bununla birlikte 

mağarada bulunan dikitsiz sarkıtlar yine diğer mağaralardan ayıran en önemli özellikleri 

arasındadır (Canikli vd., 1992). 

 

Ballıca mağarası, bölgenin temelini oluşturan Tokat masifin metavolkanit şistleri arasında 

mercekler şeklinde uzanan permiyen yaşlı gri, beyaz veya pembe renkli mermerleri içinde 

gelmiştir. Bol çataklı ve kırıklı bir yapısı olan bu mermerler, lito-stratigragik özelliklere 

sahiptir. Kimyasal olarak yapılarında %80’den fazla CaCO3 içeren kristalize kireçtaşları, 

yanlardan değişik volkanik şistler tarafından kuşatılmıştır. Bu şistler litolojik olarak 

geçirimsizdirler ve yer yer karst taban düzeyi konumundadırlar. Buna göre mermerler bölgede 

yeraltı suları için rezervuar kaya özelliğindedir. Yakın çevresindeki kaynakların çoğu şistler 

ile mermerlerin kontağından yüzeye çıkmaktadır (Nazik vd., 1994). 
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Ballıca mağarasının jeolojik haritası incelendiğinde Ballıca mağarasının ve tabiat parkının 

arazisinin büyük bir kısmının Diyabaz, Spilit, Tüf ve Aglomera’dan oluştuğu görülmektedir. 

Buna ek olarak ballıca mağarasının güney kesiminde kireçtaşlarının yer aldığı görülmektedir 

(Şekil 4). 

 
Şekil 4: Ballıca Mağarası ve Yakın Çevresinin Jeolojik Haritası (Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı, 2017) 

Ballıca mağarasının korunmasına ilişkin değerlendirilmelerin yapılabilmesi için, mağaranın 

mevcut ekosisteminin incelenmesi gerekli görülmektedir. Bu anlamda Ballıca Mağarasında, 

mağara ekosisteminin olarak ön plana çıkmaktadır. Ballıca mağarası içerisinde çeşitli 

noktalarında özellikle Cüce Yarasa gruplarının yaşadıkları görülmektedir. Bu bağlamda 

yarasaların mağarada var olan en zengin canlı türlerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Mağara içerisinin yıllık ortalama olarak 17-19 derece arasında seyretmesi ve nem oranının 

%55 civarında olması bazı canlı türlerinin yaşamına olarak sağlamaktadır. Bu duruma ek 

olarak mağara çevresinde makrofitik bitkilerin yer aldığı görülmektedir (Şekil 5). 
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Şekil 5: Ballıca Mağarası ve Yakın Çevresinin Ekolojik ve Ekosistem Haritası (Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı, 2017) 

 

Mağara turizmi olarak değerlendirildiğinde, Ballıca mağarası 23.05.1995 tarihinde Tokat 

Valiliği tarafından turizme açıldığı görülmektedir. Bununla birlikte Ballıca Mağarası, Kayseri 

Kültür ve Tabiat Varlığının Koruma Kurulu’nun 20.09.1991 gün ve 1099 sayılı kararı ile 3. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan edilmiştir.  Devam eden yıllarda Sivas Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 28.01.2009 gün ve 1118 sayılı kararı ile 2. Derece 

Doğal Sit Alanı olarak düzenlenerek, Ballıca Mağarasının önemi ortaya konmuştur. Ballıca 

Mağarasına yönelik bu gibi gelişmeler, Mağarayı ulusal ve uluslararası boyutta tanınmasına 

ve turizmi potansiyelinin artmasına olanak sağlamıştır. Bu anlamda mağaranın turizme 

açılabilmesi için mağarası içerisinde birtakım düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Özellikle 

mağara içerisinin aydınlatılmasına ilişkin elektrik ve elektrifikasyon sistemlerinin takılmıştır. 

Bununla birlikte gelen turistlerin mağara içerisinde güvenliliğinin sağlanması için merdiven, 

korkuluk ve yönlendirme levhaları yerleştirilmiştir. Yine gelen turistlerin güvenli bir şekilde 

hareket edebilmesi ve mağara hakkında doğru bilgiler edinebilmesi için, rehberler yer aldığı 

görülmektedir. Gelen turistlerin bir kısmının sağlık amaçlı geldiği dikkate alarak, mağara 

içerisinde güvenli noktalara banklar yerleştirilmiştir. Böylelikle gelen turistlerin daha fazla 

zaman geçirmesine imkan sağlanmıştır. Turistlerin daha fazla zaman geçirmeye başlaması 

Ballıca mağarasının ekonomik gelir potansiyelini de arttırdığı görülmüştür. Bu anlamda 

mağara etrafından yöresel ürünlerin satıldığı, dinlenme amaçlı kafeteryanın yer aldığı küçük 

işletmelerin ortaya çıkmasına imkan sağlamıştır. 

 

Ballıca mağarasına yönelik gerçekleştirilen turizmi faaliyetleri beraberinde mağaranın 

tahribatına ilişkin önlemlerin alınmasını gündem getirmiştir. Özellikle gelen turistlerin 

mağara içerisindeki doğal oluşumlara baskı uygulaması, turistlerin güvenliği için yapılan 

düzenlemelerin mağaranın doğal haline zarar vermesi gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu 

nedenle Ballıca mağarası ve çevresi Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından kontrolü 

kullanım bölgesi ve sürdürülebilir kullanım bölgesi içerisinde yer aldığı dikkatleri 

çekmektedir (Şekil 6). 
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Şekil 6:  Ballıca Mağarası ve Yakın Çevresi Gelişme Revizyon Haritası (Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı, 2017) 

 

Görüldüğü üzere mağaranın korunması ve sürdürülebilir olması için gerek mağaranın 

ekosistemi gerekse mağaranın doğal oluşum sürecinin devam edebilmesi önemli 

görülmektedir. Mağaranın korunması için öncelikle tahribatına neden olan faktörlerin 

belirlenmesi gerekmektedir. Bu anlamda görüşmeler yapılmış, elde edilen veriler 

doğrultusunda tema ve kodlar oluşturulmuştur. 

 

Tablo 1: Ballıca Mağarasının Tahribatına Neden Olan Faktörler Sorusuna İlişkin Tema ve 

Kodlar. 
 

Tema: 
Ballıca Mağarasının 

Tahribatına Neden Olan 
Faktörler 

Kod 

Katı Atık Hayvan Otlatma 
Ziyaretçi Yoğunluğu Personel Yetersizliği 
Mağara İçi Canlı Yaşamının 
Zarar Görmesi 

Aşırı Aydınlatma 

Kaçak Kazı Oluşumlara İnsan Teması 
  

 

Ballıca Mağarasının tahribatına neden olan faktörlerin genellikle katık atıkların atılması, 

ziyaretçi yoğunluğu, hayvanların aşırı otlatılması, mağara içi canlı yaşamanın zarar görmesi, 

mağara içerisinin aşırı aydınlatılması, bölgede yapılan kaçak kazıları ve doğal oluşumlara 

insan temasının yaşanması gibi faktörleri sıralamak mümkündür (Tablo 1). 

 

Ballıca mağarasının, mağara turizm olarak hizmete açılması ziyaretçi yoğunluğuna neden 

olmaktadır. Ziyaretçi yoğunluğunun gerek mağara içine gerekse yakın çevresine ciddi zararlar 

verdiği görülmüştür. Ziyaretçilerin mağara içerisinde geçirdikleri sürenin fazla olması, 

mağaranın sıcaklık değerlerini etkilediği görülmüştür. Sıcaklık değerlerin artması doğal 

oluşumuna ve mağara içerisine yaşayan özellikle yarasalara büyük zararlar verdiği 

görülmüştür. Bu anlamda katılımcı 2 “Ballıca mağarası oluşum tarihi çok eskilere 
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dayanmaktadır. Ballıca mağarasının en büyük sorunlarından birisi yoğun ziyaretçi akışı ve 

mağarada geçirilen sürenin fazlalığıdır. Ziyaretçi yoğunluğu, mağara birçok noktada zarar 

vermektedir. Mağarada yaşayan yarasalar bu durumdan çok etkileniyor. Tabi ki bizler 

mağara içerisindeki canlı yaşamını korumak için gerekli önlemleri alıyoruz.” şeklinde cevap 

vermiştir. Ballıca mağarasının tahribatını neden olan bir diğer faktör ise katı atıkların atılması 

olduğu görülmüştür. Mağaraya gelen turistler atıkları mağara içerisine veya mağara çevresine 

attıkları görülmüştür. Bu anlamda koruma amaçlı olarak mağara içerisinde ve çevresinde belli 

noktalara çöp atık kutuları konduğu görülmüştür. Buna ek ilave önlem olarak mağara sürekli 

olarak gözetim altında olması anlık müdahaleyi kolaylaştırmıştır. Bu konuda katılımcı 5 

“Mağara içerisinde yaşanan sorunlardan birisi gelen turistlerin atıklarını mağaranın 

içerisine atmasıdır. Tabi ki bu durum mağaranın zarar görmesine neden olmuyor. Bunun 

önüne geçmek için mağara içerisine çöp kutuları yerleştirdik ve gelen turistlere gerekli 

uyarılardan bulunuyor.” şeklinde cevap vererek mağaranın bu konuda korunmasına 

sağladıkları görülmüştür. 

 

Ballıca mağarasının belki de en büyük sorunlarından birisi gelen turistlerin mağara içi doğal 

oluşumlara temas da bulunmasıdır. Doğal oluşumların, oluşum sürecinin devam edebilmesi 

için doğal süreçlerine müdahale edilmemesi korunmasına ilişkin en önemli hususlardan 

birisidir. Bu anlamda yapılan saha çalışması sırasında gelen turistleri temelde merak duygusu 

nedeniyle doğal oluşumlara temas ettikleri ve yanlarında götürmek için küçük parçacıklar 

almaya çalıştıkları dikkatleri çekmiştir. Bu anlamda katılımcı 4 “Mağaramızı korumak ve 

oluşumların zarar görmemesi için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Ancak bazen gelen 

ziyaretçilerden kaynaklı tahribata neden olabilmektedir. Her ne kadar uyarılarda bulunsak da 

bazı ziyaretçilerimiz oluşumları elleriyle dokunarak küçük parçacıklar almaya çalışıyorlar.” 

şeklinde ifade etmesi bahsedilen durumu desteklemektedir. 

 

Yapılan saha çalışması sonucunda Ballıca mağarasın zarar veren bir diğer faktörün mağara 

içerisindeki aydınlatma sisteminde kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Gelen ziyaretçilerin 

gerekli güvenliğinin sağlanması gerekse mağara içerisinin aydınlatılması amacıyla mağara 

içerisine elektrik ve aydınlatma sistemi yerleştirilmiştir. Elektrik sisteminin mağaranın iç 

kısmına yerleştirilmesi mağara duvarlarının zarar görmesin neden olmuştur. Bununla birlikte 

aydınlatma sistemlerin ısı yayması mağara içi sıcaklık değerlerinin değişmesine neden 

olmuştur.  Yaşanan bu zararı en aza indirmek amacıyla özel aydınlatma sistemleri kullanıldığı 

görülmüştür. Bunun yanında Ballıca mağarasının korunması ve yaşanabilecek tahribata karşı 

sürekli gözetim altında olması ve anlık müdahelelerin yapılması gerekmektedir. Ancak 

mağara personelinin yetersiz olması nedeniyle gerekli bazı önlemlerin alınmasının zorlaştığı 

görülmektedir.  

 

Ballıca mağarasının korunması ve mağara turizminin sürdürülebilir olabilmesi için salt olarak 

mağara içi korumaların yapılması yeterli olmadığı düşünülmektedir. Bu anlamda mağara 

çevresinde oluşabilecek zararların da kontrol edilerek gerekli tedbirlerin alınması 

gerekmektedir. Bu anlamda Ballıca mağarası yakın çevresindeki kırsal yerleşimde yaşayan 

yerel halkın, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını mağara çevresinde otlatması mağaranın ve 

çevre ekosistemine zararlar verdiği düşünülmektedir. Bitki örtüsünün arazinin verimliliğini ve 

yapısında etkili olduğu düşünüldüğünde Ballıca mağarası ve yakın çevresi hayvan 

otlatılmasının ciddi tahribata neden olacağı düşünülmektedir. Bu anlamda yerel halka bu 

konuda gerekli uyarıların ve bilinçlendirme faaliyetlerin yapıldığı görülmektedir. Burada bir 

hususa dikkat çekmekte fayda vardır. Bölgenin tarihi geçmişinin çok eskilere dayanması, 

kaçak kazı yapan definecilerin ilgisini çekmektedir. Bu nedenle bölgede çok sık 

yaşanmamakla birlikte kaçak kazıların yapıldığı görülmektedir. Kaçak kazıların araziyi 
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deforme etmesi doğal ekosistemin işleyişine zarar vereceği düşünülmektedir. Yaşanan bu 

durumunda dolaylı olarak Ballıca mağarasına zarar vereceği düşünülmektedir. 

 

Yaşanan bu denli tahribata yönelik bir takım koruma faaliyetleri düzenlendiği görülmektedir. 

Özellikle Orman ve Su İşler Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü tarafından 2017 yapılan Ballıca Mağarası Tabiat Parkı ve Gelişme Revizyon Planı 

çerçevesinde Analitik Etüt ve Sentez Raporu hazırlanmıştır. Hazırlanan raporda Ballıca 

mağarası ve Tabiat Parkına ilişkin saha çalışmalar yapılmış gerekli önlemler ve tedbirler 

belirlenerek bölgenin korunmasına ilişkin gerekli müdahelelerin yapılmasına imkan 

sağlamıştır. Yine buna ek olarak ilgili literatür de bahsedildiği üzere çeşitli makalelerin yer 

alması bölgenin önemini ve korunmasına ilişkin tedbirlere yer verilmiştir.  

 

Araştırmada son olarak Ballıca Mağarasına ilişkin SWOT analizi yapılmıştır. Yapılan SWOT 

analizi sonuçları aşağıdaki şekilde değerlendirilmiş ve gruplandırılmıştır. 

Güçlü Yönler (S): 

 Doğal kaynaklar ve bozulmamış doğal çevre  

 Yaban hayatı ve yaşam alanlarının varlığı  

 Ulaşım kolaylığı 

 Yörede turizme yönelik kullanılabilecek doğal ve kültürel zenginlikler  

 Değişik turizm faaliyetlerine olanak sağlayan topografik yapı  

 Misafirperver, hoşgörülü yerel insan kaynağı  

 Fotoğrafçılık açısından panoramik noktalar sunması  

 Tatil imkanlarının ucuz olması 

Zayıf Yönler (W): 

 Turizme yönelik tanıtım ve pazarlamanın yetersizliği  

 Turistik tesisler ve altyapıdaki eksiklikler  

 Turizme yönelik en büyük sorun olan konaklama imkanlarının çok yetersiz olup 

ihtiyaçlara cevap verememesi  

  Turistik hizmet sektörünün gelişmemiş olması  

  Yöredeki el sanatlarının ve çeşitli geleneksel ürünlerin tanıtım eksikliği  

 Ulaşım imkanları bakımından yetersizliği 

Fırsatlar (O): 

 Alternatif turizm türleri potansiyelinin yüksekliği, farklı turistik aktivitelere olanak 

vermesi  

 Yöre halkının turizm faaliyetlerine katılım göstermeye istekli olması  

 Koruma ve restorasyon çalışmalarıyla uygun hale getirilebilecek yörenin kültürel ve 

doğal dokusu  

 Yerel halktan zengin olanların bölgeleri için yatırım yapmaya istekli olması  

 Yerel yönetimlerin turizm çalışmalarına yönelik ilgisi  

Tehditler (T): 

 Planlama yapılmadan gerçekleştirilecek turizm faaliyetleri ile alanın doğal yapısının 

bozulma riskinin olması  

 Yaban hayatı açısından bilinçsiz avlanma  

 

 

Öneriler 

 

Ballıca Mağarası, Tokat ili, Pazar ilçesi sınırlarında bulunan Ballıca Köyü yakınlarında yer 

almaktadır. Ballıca Mağarası Dünya’daki benzerlerinden farklılık göstermektedir. Özellikle 

nadir rastlanan soğan sarkıtların yer alması ve iyi gelişmiş perde travertenler, sütun yapıları ve 
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çökelme havuzlarının yer alması Ballıca Mağarasını önemli kılmaktadır. Bu nedenle 

günümüzde yoğun ziyaretçi potansiyeline sahiptir. Bu anlamda ilgili düzenlemeler yapılarak 

günümüzde mağara turizmi ve sağlık turizmi açısından hizmet açılmıştır. Ancak Ballıca 

Mağarasının oluşum sürecinin çok eskilere dayanması ve doğal oluşum süreçlerinin halen 

devam ediyor olamsı mağaranın korunmasını gerekli kılmıştır. Yapılan bu araştırma da 

mağaranın turizm gelişimini belirleyerek, koruma faaliyetleri değerlendirilmiştir. 

 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler doğrultusundan birtakım önerilerde bulunulmuştur. 

Öncelikle Ballıca mağarasına yönelik yapılan koruma faaliyetlerinin resmi makamlarca 

üzerinden durması önerilmektedir. Ballıca mağarasının ilişkin yapılacak çevre 

düzenlemelerde mağara içi doğal ekolojik dengenin gözetilerek önerilmektedir. Bununla 

birlikte; mağara içerisinde yapılan güvenlik amaçlı düzenlemelerin mağaranın doğal 

oluşumlarına zarar vermeyecek şekilde yapılması, mağara içerisinde yaşayan canlı yaşamını 

anlık olarak takip edilmesi, gelen ziyaretçilerin mağara içerisinde bulunan doğal oluşumlar ile 

temas etmemesi konusunda uyarıların ve kontrollerin sıklaştırılması, yerel halkın Ballıca 

Mağarası ve yakın çevresinde hayvan otlatmaması hususunda gerekli bilinçlendirmelerin 

yapılması araştırma sonucunda önerilmektedir. 
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Abstract 

The aim of this study is to create an impact through social media activities on the hospitality 

sector in Muscat. The research study includes the exposure in balancing the image of an 

organisation, which was the main factor behind generating the study after various readings 

and research that indicates hotels lacking in using social media platforms in Muscat, for brand 

awareness purpose. This was to evaluate the approaches of the impact of social media 

activities on hotel consumers. In order to provide an impact on hotel consumers through 

various social media activities, through variables have clear brand awareness to build up 

consumer purchase intention and consumer loyalty, which is one of the scope areas observed 

in the hospitality industry in Muscat. The research methodology was conducted by using 

quantitative research, through survey by questionnaire. The study is to investigate the impact 

of social media activities on hotel consumers of 5-star hotels in Muscat. The variables of the 

study were social media activities, brand awareness, consumer purchase, and consumer 

loyalty. The method of data collection used is secondary data sources from published articles 

and scientific journals. In addition, the primary data sources were quantitative research; 

questionnaire was distributed through Google form survey, which was accessible to the 

participants.  This survey included demographic profile of the respondents and the scale of 

measurement for the research topic. The research findings were useful and were positively 

impacted on the hospitality industry, which are facing shortage in communication with their 

targeted guests and stakeholders. The contribution of the study has been achieved through 

recognising the social media activities in increasing publicity and awareness to target public. 

The study created an effective outcome to increase media coverage in promoting the 5-star 

hotels in Muscat. 

Keywords: Social media, Brand awareness, Consumer loyalty, Consumer purchase. 

 

Introduction 

 

The phenomena of social media provide the awareness and visibility to organizations (Pham 

& Gammoh, 2015). Each organization has an essential division, which the social media are 

driven through the management in being in contact with the media to build up their image. 

Publicity builds an impact to organizations and institutions in order to be responded and 

presentable to the targeted public. This comes for perception and behavior carried to be well 

presented and impressed by the targeted audience. Hotels have worked effectively with 

customers through using various promotional tools as social media to build up communication 

and customers loyalty. social media has been an excellent method to communicate customers 

for obtaining trust and credibility (Breakenridge2012).  

 

Hotels have worked effectively with customers through using various promotional tools as 

social media to build up communication and customers loyalty. Social media has been an 

excellent method to communicate customers for obtaining trust and credibility 

(Breakenridge2012 ).  

 

The aim of this research proposal is to create an impact though social media activities on hotel 

sector in Muscat; the research methodology proposed is to use qualitative method in order to 

collect from participants.  
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The proposed research study includes previous studies related on the influence of social media 

activities in the hotel industry as an instrument of promotion to the organisations Relation in 

the hotel industry through usage of social media as a promotional instrument to organisations. 

The proposed study will include the gap of the study, the main motivation of developing this 

study, the main significance driven, research design, data collection procedure and the scale 

of measurement for the research topic proposed.  

 

The exposure in balancing the image of an organisation was the main factor behind generating 

the study after various readings and research that indicates hotels in lacking in using Social 

media in Muscat, Sultanate of Oman for brand awareness purpose. The literature review in 

this study will cover the areas of the gaps found in hotels as Sheraton hotels.  Very few 

studies were on the impact of social media on consumers’ intention in purchasing (Pham & 

Gammoh, 2015). .Therefore; they should play a vital role to promote the social media 

activities Lack of brand awareness in offering information on the hotel is not prominent.  

The main motivation was to achieve an opportunity in recognising the public relation as a 

method in increasing publicity and awareness to target public. In addition, the study is to 

create an effective outcome in which it will increase the media coverage in promoting the 

hotels through its facilities and services. This will create acknowledging the unknown hotels 

through using the unpaid public relations.  Hotels will be productive in various activities.  

The significance of the study it will create an impact on the hotel industry in which it would 

attract the guests in visiting the hotels. The research will be useful to the hospitality industry, 

specifically to hotels, which are facing shortage in communication with their targeted guests 

and stakeholders. The study will contribute in improving hotels image and focus on facing 

difficulties to focus on hotel industry promotional activities.  

 

Aim of the study 

Evaluate the approaches of the impact of social media activities on hotel consumers in 

Muscat.  

 

Problem statement 

In order to provide an impact on hotel consumers through social media activities, it should 

have clear brand awareness to build up consumer purchase intention and consumer loyalty, 

which is one of the scope areas observed in the hospitality industry in Oman.  

 

Objectives of the study  

- To examine the impact of social media activities on hotel consumers in Muscat  

- To measure the role of social media activities in creating publicity for hotel 

consumers. 

- To evaluate the brand awareness among hotel consumers in purchasing decisions.   

- To explore the hotel consumers loyalty to brand hotels .  

 

Literature review  

 

Social media marketing is a process that generates a viral communication among online users. 

It is a process in popularising the websites through usage of different social media sites as to 

promote services and products. The usage of social media is to provide the awareness on the 

services of the companies through reassuring the users to spread information through 

networks (Pham & Gammoh, 2015). 
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Social media marketing is by marketing through processes by creating offers to value the 

consumers, this includes the creating promoting online the social media platforms through 

offers by sharing promotions. The literature review social media marketing activities as 

entertainment, sharing information and promotions in order to develop customer relationship 

(Pham & Gammoh, 2015). 

 

Social media activities are focused on the types are categorised into collaborative projects, as 

blogs, social networking sites as Twitter, Facebook and virtual games as Warcraft. “In year 

2021, the most popular social media platforms used by companies are Facebook, Twitter and 

YouTube “ (Pham & Gammoh, 2015). 

 

Researchers focus on social media and branding for consumers as a method of adoption. This 

is the level, which includes the type of interactions with the consumers online. The research 

focuses on the branding as a strong influence on brands reputation. The study confirms on the 

increase of brand awareness will create consumers loyalty and intentions in purchasing (Pham 

& Gammoh, 2015). 

 

In brand awareness it indicates the customer mind, indicating the aptitude for a consumer to 

recall the image of an organisation as its uniqueness and favourable. Based on organisations it 

is essential to prove the brand awareness and image through customer interaction this results 

brand loyalty. Social media platforms establish brand awareness (Pham & Gammoh, 2015).   

 

Diverse social media marketing activities creates promotions, which leads to brand awareness. 

The consumers as online sales. Organisations should be active in order to create social media 

platforms to improve brand awareness and customer loyalty (Pham & Gammoh, 2015).    

 

The consumer behaviour and application of marketing activities in tourism are based on 

setting motivations for purchase intentions as satisfaction and loyalty. This will result 

consistency among consumers and will build an influential brand. In order to gain consumers 

loyalty, it should be perceived through intentions, motivation, image, quality and satisfaction 

(Roesta and Rousa 2020 ).  

 

Post-purchase behaviours is developed through consumers choices, experiences and 

interpretation. The study mentions on tourists purchases a service based on the image 

reflected of the place based on the experience, which creates the intention and loyalty (Roesta 

and Rousa 2020 ).“Brand image is a key determiner of satisfaction, attachment and loyalty 

and, as such, it should be real so that the tourist can develop action” (Roesta and Rousa 2020). 

 

According to Theocharidis, A. I., Argyropoulou, M., Karavasilis, G., Vrana, V., & Kehris, E. 

(2020), the hotel guests share their experiences in order to make content to be useful, and 

personal. Social media facilitates information based on preference and experienced 

behaviours. The increase of social media in the tourism sector will have an impact on the 

hotel guests’ interaction. Social media have facilitated the concept of Electronic word of 

mouth (E.WOM). The information of social blogs transfers the information, which statistics 

have showed on hotels with negative image develop negative attitude from the consumers.  

 

Hotel brands are costumed based on the choices of consumers, which social media provides 

information aid to hotels. Based on the study customers follow comments from social media 

sites and they seek high quality experience. “this trend has triggered new social marketing 

strategies adopted by hoteliers who need to be constantly alert for enriching their pages so that 
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their digital customers can have a high-quality social media experience “(Theocharidi, 

Argyropoulou, Karavasilis,  Vrana, & Kehris, E. ,2020).  

 

The customer intentions on booking for hotel rooms are more towards comments generated 

from digital sites as tripadvisor. It is the marketers’ role to understand the potential customers’ 

intentions in order to be keen on social media activities (Gupta, Shuchi; Nawaz, Nishad; 

Tripathi, Abhishek; Muneer, Saqib; Ahmad, Naveed, 2021).  

 

Consumers are engaged in hotels social media platforms, the hotel industry had a drastic 

change with the growth of websites and electronic channels. This has invested in hoteliers 

online booking websites such as hotels.com, booking.com to increase the sites accessibility 

through information. The ability to increase visibility and revenues to smaller hotels made 

them have potential to excel. Hotels have increased the profits through customers increasing 

customer loyalist through price. Consumer decision on booking hotel rooms depends on best 

rate and availability; this has been enhanced on third party websites, which triggers the 

booking online rather directly with the hotel. Searching for hotels through social media 

technology increases the chance for customers in traveling activities. As a result, it makes the 

room reservations easier through information delivered on social media. Currently, social 

media have made hotels gain trust from users through providing the information of the 

services and facilities. According to Brian Vander Schee 2019, the choice of consumers is 

based on the approaches in communicating with the brand. The consumers become the 

advocates and positive speakers on the brand. Therefore, it leads to social media engagement 

effectively on social media marketing.  

 

In consumer loyalty, consumers can have the tendency in having brand loyalty, which 

depends on the level of engagement and quality gained from the provider. According to Aaker 

2001, brand loyalty is a status where consumers show high loyalty and actively searching on 

the brand based on interaction based on their experience (Adinehfar and Gayem 2016). The 

loyalty of consumers occurs after the competitors are considered in attempting a purchase. 

Therefore, it is considered when the customer has the commitment in purchasing the product 

and services. As a result, it reflects on the frequent transactions of the customers to a specific 

brand ( Adinehfar and Gayem 2016).   

 

Theoretical Framework 

 

The attribution theory on consumer behaviour, it reflects the process in consumers in 

attributing to evaluate the brand and responds positively. It is involved in consumer decision 

making in attempting to purchase. Researchers clarified the theory works on driving people 

opinion and input in making decision (Gupta, Shuchi; Nawaz, Nishad; Tripathi, Abhishek; 

Muneer, Saqib; Ahmad, Naveed. 2021 ).  

 

Research Methodology  

 

The research methodology was conducted by using quantitative research, through survey by 

questionnaire – Appendix 1. This study is to investigate the impact of social media activities 

on hotel consumers. The variables of the study were social media activities, brand awareness, 

consumer purchase, and consumer loyalty.  
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Sampling and Data Collection  

 

The targeted population in this study are the consumers from Muscat, who are favouring 5-

star hotels in Oman, Muscat. The study targets the population of locals and residents 

geographically. The sample unit were individuals who are regular to 5-star hotels consumers 

from Muscat. The sample size calculator, which will be taken from the Google-form survey 

results, the number of participants involved were 106  

 

The research instrument  

 

Table 1. Questionnaire variables 

Questionnaire 

Variables 

Items / 

Statements 
Adopted / Source 

Social Media  
5 items 

 

Pham, P. H., & Gammoh, B. S. (2015) 

Theocharidis, A. I., Argyropoulou, M., 

Karavasilis, G., Vrana, V., & Kehris, E. (2020). 

 

Brand awareness  

 

3 items 

 

(Gupta, Shuchi; Nawaz, Nishad; Tripathi, 

Abhishek; Muneer, Saqib; Ahmad, Naveed. 2021)  

Pham, P. H., & Gammoh, B. S. (2015) 

 

Consumer 

purchase  

 

3 items 

 

(Gupta, Shuchi; Nawaz, Nishad; Tripathi, 

Abhishek; Muneer, Saqib; Ahmad, Naveed. 2021) 

 

Consumer loyalty  

 

3 items 

 

(Gupta, Shuchi; Nawaz, Nishad; Tripathi, 

Abhishek; Muneer, Saqib; Ahmad, Naveed. 2021) 

 

In this research instrument was focused on survey through a structured questionnaire with 

seven points scale, which will be ranged from strongly disagree =1 to strongly agree =7. The 

main targeted participants for survey distribution are the consumers in the 5-star hotels around 

106 participants responded to the questionnaire.   

Questionnaire contains cover letter, demographics, geographic of the participants; the 

questionnaire variables consist of independent variable social media activities and dependent 

variable as Brand Awareness, consumer purchase, consumer loyalty. 

 

Data collection 

The method data collection researcher used is secondary data sources from published articles 

and scientific journals.  

Primary data sources were quantitative research; questionnaire was distributed through 

Google form survey, which was accessible to the participants.   

 

Research limitation 

The limitation of the study was reaching the sample size categories as the research methods 

illustrated for 5 – Star hotels in Muscat.  Previous studies on impact of social media in the 

hospitality sector in Muscat.  

 

Results 

 

Basic analyses are presented below. 
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Table 2. Analysis of Basic Information   

  

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Gender     

Valid 

 1 .9 .9 .9 

Female 71 67.0 67.0 67.9 

Male 34 32.1 32.1 100.0 

Total 106 100.0 100.0  

Marital Status     

Valid 

Married 36 34.0 34.0 34.0 

Single 70 66.0 66.0 100.0 

Total 106 100.0 100.0  

Current Location     

Valid 

Muscat 81 76.4 76.4 76.4 

Regions in Oman 25 23.6 23.6 100.0 

Total 106 100.0 100.0  

Age     

Valid 

18-24 years old 60 56.6 56.6 56.6 

25 -39 years old 31 29.2 29.2 85.8 

40- 49 years old 11 10.4 10.4 96.2 

Over 50 years old 4 3.8 3.8 100.0 

Total 106 100.0 100.0  

Monthly Income     

Valid 

 4 3.8 3.8 3.8 

â€¢ 1500 â€“ 2000 Rials 11 10.4 10.4 14.2 

â€¢ Above 2000 Rials 4 3.8 3.8 17.9 

â€¢ Above 500 Rials 27 25.5 25.5 43.4 

â€¢ Under 500 Rials 60 56.6 56.6 100.0 

Total 106 100.0 100.0  

Education Level     

Valid 

High School 5 4.7 4.7 4.7 

Other 2 1.9 1.9 6.6 

University/ College 98 92.5 92.5 99.1 

Vocational certificate 1 .9 .9 100.0 

Total 106 100.0 100.0  

 

Most of the respondents were of the study were female between age of 18 and 39 years old. 

Most of the subjects graduated from college and most of them were married. Their monthly 

income is under 500 rials to 1000 rials. Most of the respondents are Muscat residents. 
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The Impact of Social Media Activities on Hospitality Consumers  

 

Likert scale was used to detect the hotel consumers impact towards social media in 5-star 

hotels in Muscat. The following questions will be analyzed through summary statistics tables.  

 

Interpretation  

(Agreement) 

Very low  Low  Moderate  High  Very High  

Mean range  1.0- 1.79  1.80 -2.59 2.60 -3.39 3.40-4.19 4.20-5.00 

1= Strongly Disagree, 2= Disagree, 3= Somewhat Disagree, 4= Neither Agree nor Disagree, 

5= Somewhat Agree, 6= Agree and 7= Strongly Agree. 

 

Table 3  

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 5.7 5.7 5.7 

2 7 6.6 6.6 12.3 

3 8 7.5 7.5 19.8 

4 16 15.1 15.1 34.9 

5 22 20.8 20.8 55.7 

6 25 23.6 23.6 79.2 

7 22 20.8 20.8 100.0 

Total 106 100.0 100.0  

  

Consumers were asked on the way they find the information on hotels through social media. 

The summary table shows the analysis. The mean value is 4.9245, this refers to a very high 

value on consumers search methods for hotel information through social media. The table 3, 

refers those 106 respondents answered, which 20.8 % have strongly agreed.  

 

Social media helps the hotel branding 

 

Table 4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 4 3.8 3.8 3.8 

3 3 2.8 2.8 6.6 

4 4 3.8 3.8 10.4 

5 19 17.9 17.9 28.3 

6 33 31.1 31.1 59.4 

7 43 40.6 40.6 100.0 

Total 106 100.0 100.0  

 

Based on the results on the study social media activities helps in enhancing the hotel through 

branding, which reflects in brand awareness, this creates the customer loyalty and awareness 

on the brand. The mean value is 5.8774, this means the consumers are highly believes the 

importance and help of social media on representing a hotel brand . The result presented in 

table 4, which indicates 40.6 % respondents strongly agree that social media help in the hotel 

branding.  
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Social Media has advantages in building the communication with the customers 

Table 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Based on the results on the study social media activities has advantages in building the 

communication with consumers, which has pointed in a high value mean of 5,7810. This has a 

positive effect through the effect of brand awareness, which reflects in customer loyalty and 

communication on the brand. The result presented is evident in table 5, which indicates in 

scaling measurement results of 43.4 % respondents strongly agree on the advantage of social 

media in building communication with the consumer.  

 

Social media various platforms build interaction with consumers 

 

Table 6 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 .9 .9 .9 

2 1 .9 .9 1.9 

3 6 5.7 5.7 7.5 

4 18 17.0 17.0 24.5 

5 13 12.3 12.3 36.8 

6 30 28.3 28.3 65.1 

7 37 34.9 34.9 100.0 

Total 106 100.0 100.0  

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 .9 1.0 1.0 

2 3 2.8 2.9 3.8 

3 8 7.5 7.6 11.4 

4 8 7.5 7.6 19.0 

5 12 11.3 11.4 30.5 

6 27 25.5 25.7 56.2 

7 46 43.4 43.8 100.0 

Total 105 99.1 100.0  

Missing System 1 .9   

Total 106 100.0   
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According to the results, social media various platforms build interaction with consumers has 

a value mean 5.6321, which is very high. The respondents in table 6 confirmed 34.9 % 

strongly agreed on social media platforms builds interaction with hotel consumers.  

 

Booking hotels through social media applications 

 

Table 7 

Brand Awareness is built by social media activities 

 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 5.7 5.7 5.7 

2 4 3.8 3.8 9.4 

3 9 8.5 8.5 17.9 

4 19 17.9 17.9 35.8 

5 23 21.7 21.7 57.5 

6 19 17.9 17.9 75.5 

7 26 24.5 24.5 100.0 

Total 106 100.0 100.0  
 

 

The results above on the number of responses on the trust and loyalty on hotel applications 

through social media. The mean value 4.9811 is very high, which demonstrated the interest of 

the respondents in using the social media applications for their booking. In addition, it has 

resulted from the 106 responses on a total of 24.5 % as strongly agree.  

 

 

Table 8 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 3 2.8 2.8 2.8 

3 12 11.3 11.3 14.2 

4 18 17.0 17.0 31.1 

5 26 24.5 24.5 55.7 

6 20 18.9 18.9 74.5 

7 27 25.5 25.5 100.0 

Total 106 100.0 100.0  

 

According to respondents results on the effect of social media activities through brand 

awareness on consumers. The mean is 5.2170, which is a very high value, as well as it 

presented in table 8, the respondents strongly agrees are 25.5 % respondents on brand 

awareness is built by social media activities.  

 

I'm willing to pay to hotel using social media platforms 

 

Table 9  
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Referring the results above the it has identified the mean value of 4.7075, which is very high. 

In table 9 , it interprets the percentage found that around 22.6 % of agreed respondents on 

their willingness to pay to hotels through social media platforms.  This covers the variable of 

consumer intentions to purchase.  

 

I'm willing to receive offers on my social media accounts from hotels 

 

Table 10 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 1.9 1.9 1.9 

2 8 7.5 7.8 9.7 

3 11 10.4 10.7 20.4 

4 15 14.2 14.6 35.0 

5 28 26.4 27.2 62.1 

6 16 15.1 15.5 77.7 

7 23 21.7 22.3 100.0 

Total 103 97.2 100.0  

Total 106 100.0   

 

In the summary statistics, the mean value 4.9320 is very high. The table 10, covered 103 

respondents answered this question. The percentage of 97.2 % from the respondents strongly 

agreed in receiving offers on social media accounts from hotels.  

I'm a loyal customer to hotels 

Table 11  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 7 6.6 6.6 6.6 

2 10 9.4 9.4 16.0 

3 9 8.5 8.5 24.5 

4 27 25.5 25.5 50.0 

5 20 18.9 18.9 68.9 

6 19 17.9 17.9 86.8 

7 14 13.2 13.2 100.0 

Total 106 100.0 100.0  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 4 3.8 3.8 3.8 

2 10 9.4 9.4 13.2 

3 10 9.4 9.4 22.6 

4 17 16.0 16.0 38.7 

5 27 25.5 25.5 64.2 

6 24 22.6 22.6 86.8 

7 14 13.2 13.2 100.0 

Total 106 100.0 100.0  
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In the summary statistics, based on the mean value  of 4.7417 ,which is highly valued . It 

reflected in the table 11 , as 25.5% neither agree or disagree on being a loyal consumer to 

hotels , as well as 17.9 % agree on their loyalty to 5-star hotels in Muscat as consumers.  

 

The results of using social media used by hotels are apparent and visible 

Table 12 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 1.9 1.9 1.9 

2 4 3.8 3.8 5.7 

3 13 12.3 12.3 17.9 

4 18 17.0 17.0 34.9 

5 34 32.1 32.1 67.0 

6 24 22.6 22.6 89.6 

7 11 10.4 10.4 100.0 

Total 106 100.0 100.0  

 

Referring to the summary statistics, the mean value 4.8302 is very high. The table 11, 

reflected 106 respondents answered this question. The percentage of 22.6 % from the 

respondents agreed in receiving results of using social media used by hotels are apparent and 

visible.  

 

Discussion and Conclusion  

 

The literature has indicated the variables through various sources that noted the positive 

effects on consumer purchase and consumer loyalty from social media activities.  

 

The theory of attribution on consumers evaluated on responding to brands positively through 

decision process from the consumer purchase. The theory is applicable to the concept of this 

study in order to achieve consumer attempts and intentions (Gupta, Shuchi; Nawaz, Nishad; 

Tripathi, Abhishek; Muneer, Saqib; Ahmad, Naveed. 2021 ).  

 

The findings of the basic information through the questionnaire that was conducted through a 

survey of a sample size of 106, which covered on most respondents were female between age 

of 18 and 39 years old. Majority were graduated from university / college level and were 

married. Their monthly income is under 500 rials to 1000 rials. They were from Muscat as 

locals and residents.  

 

Based on the findings, consumers were asked on the way they find the information on hotels 

through social media. The results indicated they strongly depend on social media.  

 

The result presented respondents strongly agree that social media help in the hotel branding 

and has significant advantage of social media in building communication with the consumer.  

 

The findings as well, strongly agreed on social media platforms builds interaction with hotel 

consumers, which results loyalty to the hotel brand. In addition, this has demonstrated the 

interest of the respondents in using the social media applications for their booking. Consumer 
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loyalty on hotels have reflected through the balanced result on consumers believe in being 

loyal to a hotels through social media.  

 

The respondents on brand awareness is built by social media activities.  According to the 

findings, most agreed respondents on their willingness to pay to hotels through social media 

platforms, this reflects on the variable of consumer purchase. The consumers trust towards 

receiving results of using social media was visible based on the agreed respondents.  

 

Therefore, the study proves the findings are impacted through social media activities on their 

decision in purchasing and loyalty to a hotel brand. The study noted that consumers mostly 

take advantage on communicating with the hotel to receive information to increase trust.  
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Abstract  

The aim of this study is to examine the influences of work stress on hotel frontline 

employees’ turnover intention and job performance in hotel enterprises operating in Samsun 

province. The random sampling method was applied to collect data from a sample of 

personnel working in a hotel service context, Turkey. The hypotheses of the study were tested 

using SPSS statistical program. Descriptive statistics, reliability and validity analysis, 

exploratory factor analysis, correlation and regression analyses were conducted in the study. 

The results show that work stress factor makes a positive and meaningful effect on turnover 

intention, on the other hand, it does not make a significant effect on job performance in this 

service context. This empirical work provides useful suggestions for both the practitioners and 

scholars. The management of employees’ work stress and its outcomes seems as an important 

matter in the post-pandemic period. Thus this study procures contributions for both the 

practitioners and hospitality literature. 

Keywords: hotels, job performance, turnover intention, work stress 

 
Introduction 

 

Work life has many psycho-social factors that create stress especially on employees. Labour-

intensive businesses, such as hotel businesses, which employ many employees, are places 

where stress is intense (Aydın, 2004:2). When the general structure of hotel businesses is 

examined; Due to reasons such as the fact that the enterprises employ more seasonal 

personnel, the personnel turnover rate is high, the working hours are quite long, the low wage 

policies, the crises in the sector and accordingly layoffs, the bankruptcy or change of hands of 

the enterprises and the threats of the enterprises to dismiss their employees, it is seen as a 

possible situation for employees to experience work-life imbalance and work stress (Genç et 

al., 2016:98). 

 

Business managers and owners take many steps to become an active competitor and maintain 

their position in the market, such as introducing new technology, downsizing, setting targets 

and putting more pressure to complete the given job within target time. Depending on these 

changes, employees in the hotel and restaurant sector in general, and in the service sector in 

particular, experience high levels of work stress (Anbazhagan et al., 2013:85). The emotional, 

cognitive, behavioral and physiological response of the employee to stress is directly related 

to the characteristics of the stressor, the resources that the employee has to eliminate the 

stressor, and the personal characteristics of the employee (Colligan & Higgins, 2006:92). 

 

O’neill and Davis (2011) stressed that “work stress can be a particular issue in customer-

focused areas, as employees often face conflicting demands of the company, managers, and 

customers, and these conflicts create dissonance for employees”. Frontline personnel in 

hospitality sectors have close ties with a variety of customers from various countries. Since 

mailto:melahat.avsar@amasya.edu.tr
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the employees offer services to different nationalities and sociocultural backgrounds, they are 

likely to deal with different people during performing their roles including check-in and 

check-out, tourist information, cleaning rooms, picking up leftovers from customers' meals, 

transporting customer luggage and etc. The hotel work environments require more than ever 

before and the employees are highly expected to exhibit multitasking effort which may not be 

possessed by the all of them. So this situation may be a work stress reason. Nowadays, due to 

Corona pandemic, hotel employees who respond directly to customers are likely to become 

infected as they do not have protective means to protect themselves from this virus (Yu et al., 

2021). In future times, it is thought that this situation will also increase the work stress of 

hotel frontline employees after the Covid-19 pandemic. 

In this regard, it becomes important to investigate the factors that cause work stress as well as 

its consequences. At this point, the aim of this study is to investigate the effect of stress 

perceptions of hotel frontline employees on performance and turnover intention in a Turkish 

hotel context.  

 

Literature review and hypotheses 

 

Work stress 

Stress is an inevitable consequence of modern life (Anbazhagan et al., 2013:85). It is seen that 

stress is defined in different ways in the literature Baltaş and Baltaş (1984) defined stress as a 

situation that occurs when the physical and mental limits of the organism are threatened and 

forced (Yıldırım, 1991:175). Also, Tongchaiprasit and Ariyabuddhiphongs (2016) defines 

work stress “as a situation in which an employee's characteristics interact with job factors to 

bring about changes in her psychological or physiological state that adversely affects her 

functioning” Work stress is a problem that negatively affects job satisfaction, and this has 

been proven by research. If employees feel satisfied at work, they will perform well, but if 

employees feel stress at work, employee performance will decrease accordingly (Puspitawati 

& Atmaja, 2021:27).  

 

Turnover intention 

Tongchaiprasit and Ariyabuddhiphongs, (2016:33) defined turnover intention as the 

frequency of thoughts and the strength of turnover intention. Turnover intention is a common 

issue and a major challenge for employers in the hospitality industry worldwide (Rehman & 

Mubashar, 2017). Employees face work stress and dissatisfaction due to poor working 

conditions, low wages, long working hours, and low career opportunities in the 

accommodation sector, resulting in high turnover intention (Akova et al., 2015:378). 

 

The effect of work stress on turnover intention and job performance 

Employees who are suitable for the job must be correctly positioned in the organization in 

order to ensure efficiency, effectiveness and customer satisfaction of hotel businesses that 

continue their activities in the service industry. However, the work stress experienced due to 

the structural characteristics of the tourism sector can affect the turnover intention and the 

performance of the employees (Kale & Akgündüz, 2019:32). Negativities such as poor 

performance and reduction of job satisfaction caused by work stress can cause employees to 

turnover intention. (Ercan et al., 2019:101). 

 

Employees in the hotel and restaurant industry work around the clock as they provide many 

services to customers such as food, beverage, accommodation, and comfort. Situations such 

as long working hours, shift working conditions, standing for hours show the difficulty of the 

working conditions of this sector (Hannerz et al., 2002:192). As a result of Chiang & Liu’s 
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(2017:367) study, which examined the work stress and burnout of housekeepers, it was found 

that housekeepers also face work stress as much as other hotel staff, room attendants who 

experience work stress have higher job burnout, and this results in their work appeared to 

affect their turnover intention. 

 

Hwang et al., (2014) investigated the effect of work stress on employees' turnover intentions 

in the luxury hotel segment showed that work stress factors predict hotel employees' turnover 

intention. Tongchaiprasit and Ariyabuddhiphongs (2016) investigated the creativity and 

turnover intention of hotel chefs with the mediating effects of job satisfaction and work stress, 

according to the results of their study, that creativity predicts intention to leave and that the 

relationship between job satisfaction and occupational stress between creativity and turnover 

intention is independently and serially mediation is assumed. Gok et al. (2017) indicated that 

work stress and perceived organizational support are related to employees' turnover intention, 

as a result of their studies investigating the influence of work stress and perceived 

organizational support on hotel employees’ turnover intention. In addition, it was determined 

that although perceived organizational support decreased the turnover intention, work stress 

increased the voluntary turnover intention of the employees. The analyses conducted by 

Rehman and Mubashar (2017) in which they investigated work stress, psychological capital 

and turnover intentions in hospitality sector employees depicted that work stress and 

psychological capital were positively related to turnover intentions. In parallel with the aim of 

the present work and the literature information above, the hypotheses of this study are as 

follows: 

 

H1: Work stress makes a positive effect on turnover intention. 

 

H2: Work stress makes a negative effect on job performance.  

 

Methods 

 

Sampling and data collection   

The present work, which was conducted to pinpoint the impact of work stress on turnover 

intention and job performance, applied to frontline employees working in 4 and 5 star hotels 

in Samsun Province/Turkey. There were six 4-star hotels and four 5-star hotels in Samsun. 

Because of research restrictions, some hotel organizations could not be included in the survey. 

Simple random sampling method was chosen as the sampling method. In this method, 

everyone in the universe has an equal chance of entering the sample. In order to obtain a 

higher return rate in the research, the data was mostly collected by face-to-face basis. Thus, 

the majority of the questionnaires were collected on a face-to-face basis with voluntary 

participants. In total, 103 questionnaires were usable for data analysis.  

 

Research model and measures 

In the creation of the research model, work stress, turnover intention and job performance 

were used. The model of the research is given in Figure 1. 
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Figure 1: Conceptual Model.  

 

The survey instrument used in the current study was composed of two parts. The first part 

consisted of 10 questions that related to work stress, turnover intention, and job performance. 

Questions about work stress were adopted from Babin and Boles (1998) and questions about 

turnover intention and job performance were adopted from Daskin (2016). Second section 

consists of four demographic scale; the age of the employees, experience of the employees in 

the enterprise, gender and educational status. Analysis elements were measured using a 2-

point scale and a 5-point scale. On the other hand, gender was coded as binary variables. (1= 

male and 2= female). 

 

Data analysis 

SPSS version 23 package statistical version was performed to test the study data. Reliability 

(Cronbach’s alpha) and validity values were measured first. Then, explanatory factor analysis, 

correlation and regression analyses were performed respectively.   

 
Results  

 

Descriptive statistics 

Descriptive analysis techniques were used to analyze the demographic characteristics of the 

participants. According to the frequency analysis, 40.8% of the 103 participants were female 

and 59.2% were male. In terms of age distribution, 3.9% are younger than 20, 62.1% are 

between the ages of 21-29, 30.1% are between the ages of 40-49 and 3.9% are aged 50 and 

over. The distribution of the employees participating in the survey according to their 

“experiences” in the enterprise is 23.3% less than 1 year, 31.1% 1-5 years, 36.9% 6-10 years 

and 8.7% 16 years and over. Considering the distribution of the participants according to the 

program they studied; it is seen that 12.6% have primary education, 32.0% high school, 

28.2% associate degree, 26.2% undergraduate, and 1.0% graduate and higher education level. 

This shows that the majority of them have higher education.  

 

Psychometric properties 

All factor loads, reliability test results and mean values of the variables are given in Table 1. 

When the Cronbach's Alpha (α) values of the variables in the research are examined; the 

values  were not found to be below than the threshold value of 0.60 (Cortina, 1993; Kılıç 

2016; Hair et al., 2010). These values show that the internal consistency levels of the scales 

are quite reliable. For further analysis, the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) sampling 

 

 

Turnover Intention  

Work Stress 

 

 

Job Performance 

H1 (+) 

H2 (-) 
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measurement, as suggested by Field (2000), was checked and as a result, each variable 

exceeded the 0.50 threshold level; 0.688 for work stress, 0.676 for turnover, and 0.665 for 

performance. Also, based on Bartlett's test of sphericity criterion, the multivariate normality 

of the distribution set is normal for each study variable (p = 0.000), which indicates a 

significant value (Hair et al., 1998). As shown in Table 1, as a result of the Explanatory Factor 

Analysis, it is seen that each item is above the 0.40 threshold value, except JP1 which was 

omitted for further analysis, thus providing convergent validity (Hair et al., 2014; Tabachnick 

& Fidell, 2007). 

 

Table 1: Scale items, factor loads, Cronbach alpha results.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlation and regression analyses  

 

Table 2 shows the correlation values for all constructs. According to these results, it is seen 

that stress there is no significant correlation among stress and performance (r = 0.169, p > 

0.05). On the other hand, there is significant positive correlation among stress and turnover 

intention (r = 0.529, p < 0.05). Since these values are not higher than 0.90, they are indicative 

of discriminant validity (Tabachnick & Fidell, 2007).    

Table 2. Correlation Analysis 

 

     Variables           Mean     SD         1          2            3                

  

Stress 

     

    2.95 

   

    1.33 

    

   1.00 

     

 Performance     4.13     0.94    0.169 1.00    

 Turnover     2.62 

    

    1.23 

  

   0.529* 

    

0.157 1.00      

Note: *Correlation is significant at the 0.05 level or better. 

 

SCALE ITEMS 

 

Factor loads  

               

 α 

      

 

Stress (STR) 
STR1 

STR2 

STR3 

 

Turnover Intention (TINT) 
TI1 

TI2 

TI3 

 

 

Job Performance (JP) 
JP2 

JP3 

JP4 

 

  

,78 

,63 

,78 

 

 

,61 

,62 

,67 

 

 

 

,41 

,54 

,65 

 

0.82       

            

            

            

                    

0.72 

                

                 

                 

 

 

0.60 

 

       

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notes: “All scale items were measured on five-point Likert-type scales ranging from 

1=strongly disagree to 5=strongly agree. All factor loads are significant at the 0.01 level 

or better. All internal reliability estimates are above .060. α = Cronbach's alpha”. 
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Table 3 presents the regression test results. The finding confirms that there is significant 

positive association among stress and turnover intention (0.529, p < 0.05). Thus the 

hypothesis 1 was approved. Work stress explained %28 of the variance in turnover intention. 

Secondly, the analysis shows that there is no significant relationship between stress and 

performance (0.169, p > 0.05). So, this hypothesis was rejected. Work stress explained %3 of 

the variance in performance. This result shows that the employees have stress but not 

effective on their performance.  There is paucity of jobs due to the refugees live in Turkey and 

the numbers shows more than 5 million. Many Turkish employees are afraid of losing their 

jobs in restaurants and that is why no negative correlation was found among these variables.  

 

Table 3. Regression test results 

 

Conclusion  
One of the most important problems of our age is stress at workplaces. Many people 

experience stress both in their work life and in their daily lives. Stress factors originating from 

work life are changes in psychological and physiological states that negatively affect the 

individual. Persons working in hotel businesses, which are a labour-intensive sector due to the 

characteristics of the service industry, experience work stress. Factors such as working 

conditions (such as long hours, shifts and seasonal work), low wage policies, high staff 

turnover, negative effects from all kinds of crises and economic fluctuations due to the 

characteristics of the tourism sector trigger the work stress of people working in the field of 

tourism. These negative situations may affect their job outcomes. Thus the current work 

aimed to investigate the effect of stress perceptions of hotel frontline employees on 

performance and turnover intention in a Turkish hotel work setting.  

 

The present study findings depicted that the work stress factor had a significant positive effect 

on turnover intention. This finding is concordant with the past research revealed that work 

stress affects turnover intention (Hwang et al., 2014; Tongchaiprasit & Ariyabuddhiphongs, 

(2016); Chiang & Liu, 2017; Gok et al., 2017; Rehman & Mubashar, 2017). On the other 

hand, another result of the study depicted that work stress in this service context did not have 

a significant effect on job performance that was an unexpected result and it is not consistent 

with those of the past research (e.g., O’neill & Davis, 2011; Ercan et al., 2019). 

 

Although there are people who experience stress among the employees, it does not seem to 

affect their job performance. This result can be considered as a requirement of 

professionalism and also as a responsibility to the customer and as well as the anxiety of 

losing job due to more than 5 million refugees. However, if the necessary measures are not 
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Notes: “* t values indicate a statistically significant relationship at the 0.05 level or better”. 
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taken, it will not be a permanent situation. In today's business world, people working in every 

field of business have more or less stress caused by working conditions or externally, but 

most people do the necessity of their job despite this. However, in this case, it cannot be 

expected that the employee will display more internal motivation when the issue comes up, 

since hotel working environments always require an extra performance. As a result, for these 

and similar reasons, no significant negative effect of stress on performance was observed in 

the context of this study. When we consider today's competitive conditions and the 

characteristics of the service industry, the competitive element of tourism enterprises is their 

qualified employees. In particular, the satisfaction of the employees, which we call internal 

customers, with the working environment will also increase customer satisfaction, as it will 

also reflect on their work performance. Because today, customer satisfaction and customer 

focus are very important. In this context, if tourism businesses can make arrangements in 

areas that they can control at micro level, such as working conditions and wage policies, their 

employees' commitment to businesses will increase.    

 

As the stress in the business life of the employees will decrease, this situation can be 

recommended to the tourism enterprises, which will reduce their turnover intention. 

Otherwise the organizations may loose their qualified employees. Thus job analysis is an 

effective tool in order to make recover the job itself and meet employees’ job-related 

expectations. In addition, Corona pandemic is another important matter that should be taken 

into account in the future endeavours because it creates stress and anxiety on both employees 

and customers. Therefore the organizations could adapt their work conditions to technology 

usage and etc.  

 

Like other studies, the current work has a few limitations such as the sample size is low and 

more employees could be included in a future study, because the current work was organized 

as an introductory one in itself.   
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Özet 

Turizmin, yerel ekonominin gelişimi üzerinde önemli etkilere sahip olduğu 

söylenebilmektedir. Ancak yerel kaynakların kullanımı ve doğal yaşamın korunması gibi 

sürdürülebilir kalkınmayla ilgili çözüme kavuşturulması gereken önemli sorunlar 

bulunmaktadır. Dünya nüfusunun çoğunluğunun kentlerde yaşaması hâlihazırda kentleri ve 

çevreyi en fazla kirleten yerleşimler haline getirmektedir. Buna ek olarak turizmle birlikte 

artan kalabalık, kaynakların sürdürebilir tüketimini zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla akıllı kent 

uygulamaları ile sürdürülebilir turizm stratejilerinin geliştirilebileceği düşünülmektedir. Akıllı 

kent uygulaması, yerel veya ulusal yönetimlerin bilgiye dayalı analizleri ve büyük veriyle 

birlikte nesnelerin interneti uygulamalarını içermektedir. Bu çalışmanın amacı, sürdürülebilir 

turizm bağlamında akıllı kent uygulamalarını stratejik yönetim açısından incelemektir. Bu 

amaç doğrultusunda çalışmada, literatürdeki mevcut çalışmaların incelenmesini içeren iki 

aşamalı nitel bir yöntem izlenmektedir. İlk olarak, çalışmada, sürdürülebilirlik turizm kavramı 

ve ilkeleri açıklanmaktadır.  İkinci olarak, akıllı kent uygulama örnekleri değerlendirilerek 

strateji geliştirilmeye çalışılmaktadır. Sonuç olarak, “sürdürülebilirlik olgusu ile akıllı kent 

uygulamalarının bütünleştirilmesinin” sürdürülebilir turizm için iyi bir strateji olabileceği 

öngörülebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Kent, Akıllı Turizm, Sürdürülebilir Turizm, Strateji Geliştirme 

 

An Evaluation within the Scope of Smart City Practices for 

Developing Sustainable Tourism Strategy 

Abstract 

It can be said that tourism has important effects on the development of the local economy. 

However, there are important problems that need to be resolved regarding sustainable 

development such as the use of local resources and the protection of natural life. The fact that 

the majority of the world's population lives in cities already makes cities and the environment 

the most polluting settlements. In addition, the increasing crowd with tourism complicates the 

sustainable consumption of resources. Therefore, it is thought that sustainable tourism 

strategies can be developed with smart city applications. Smart city application includes 

information-based analysis of local or national governments and internet of things 

applications with big data. The aim of this study is to examine smart city applications in terms 

of strategic management in the context of sustainable tourism. For this purpose, a two-stage 

qualitative method is followed in the study, which includes the examination of existing 

studies in the literature. First, the concept and principles of sustainability tourism are 

explained in the study. Secondly, it is tried to develop a strategy by evaluating smart city 

application examples. As a result, it can be predicted that “integrating the concept of 

sustainability and smart city practices” can be a good strategy for sustainable tourism. 

Keywords: Smart City, Smart Tourism, Sustainable Tourism, Strategy Development 
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Giriş 

Küresel iklim krizinin ortaya çıkmasıyla birlikte her alanda sürdürülebilirlik olgusu büyük 

önem kazanmıştır.  Bu bağlamda turizm, çevre bilincinin yüksek düzeyde olduğu ve 

sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmaların yoğun olarak gerçekleştirildiği alanlardan biri olarak 

öne çıkmıştır (Türkiye İş Bankası, 2021). Bacasız sanayi olarak da isimlendirilen turizm, 

önemli düzeyde döviz girdisi ve istihdam olanağı sağlayan ve ekonomik kalkınmaya katkıda 

bulunan bir sektördür. Ancak turizm yalnızca ekonomik bir ekinlik olmayıp, doğal ve fiziksel 

çevreyle birlikte sosyal ve kültürel yaşamda önemli değişmelere neden olmaktadır.  
Dolayısıyla turizmin dengeli bir biçimde gelişiminin sağlanması için, turizmin dayandığı 

çevresel kaynakların korunması gerekmektedir. Bu noktada sürdürülebilir turizm olgusu 

ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilir turizm ile amaçlanan, turistik bölgelerin yerel özelliklerinin 

korunarak turizmin devamlığının sağlanmasıdır (Akış, 1999). 

Turizm destinasyonlarının kalabalık bir hal almasıyla birlikte bilişim teknolojilerinde oluşan 

yenilikler ve turistlerin akıllı teknolojileri kullanma konusundaki istek ve yetkinlikleri, akıllı 

turizm uygulamalarında sürdürülebilirlik kavramının önem kazanmasına yol açmıştır. 

Günümüzde rekabet avantajı kazanan ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri benimseyen 

destinasyonların daha başarılı olduğu söylenebilmektedir. Bu bağlamda rekabetçi 

destinasyonların geliştirilmesi sürecine sürdürülebilirlik olgusun dâhil edilmesinin önemi 

arttıkça, sürdürülebilirlik amaç ve stratejilerinde teknoloji odaklı olan akıllı turizm 

uygulamaları ön plana çıkmaktadır (Çelik Çaylak, 2022; Silik ve Dündar, 2020). Diğer 

yandan dünyada meydana gelen hızlı kentleşme sonucunda, sınırlı kaynaklarla insanlar için 

yaşanabilir kentler oluşturmak için çözümler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Teknolojinin 

kullanımı ile birlikte kent sorunlarına yönelik çözüm bulmak kolaylaşmıştır. Akıllı kent, 

kentlerin sorunlarına cevap verecek biçimde kapsamlı ve esnek çözüm yolları sunabilen yeni 

bir kentleşme uygulamasıdır (Ağraş vd., 2020). 

Çalışmada sürdürülebilir turizm stratejisi geliştirmeye yönelik akıllı kent uygulamaları 

kapsamında bir değerlendirme yapılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 

sürdürülebilir turizm kavramı açıklandıktan sonra akıllı kent uygulama örneklerinden 

hareketle sürdürülebilir turizm odaklı stratejiler geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Sürdürülebilir Turizm 

Turizm, birçok sanayi kolunun bir arada olduğu çoklu bir sektördür (Stokes, 2008). Yeme-

içme, konaklama ve ulaşım gibi farklı sanayi kolları turizm endüstrisi tarafından 

desteklenmektedir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü`ne (UNWTO) göre turizm, 

“insanların kişisel veya ticari/profesyonel amaçlarla olağan çevrelerinin dışındaki ülkelere 

veya yerlere hareketini gerektiren sosyal, kültürel ve ekonomik bir olgu” olarak 

tanımlanmaktadır (Gretzel vd., 2015).  

Sürdürülebilir turizm, yerel ekosistemi, çevreyi, kültürü koruyarak turistik yerlerin ziyaretleri 

ve tatil operasyonlarını kapsayan ticari faaliyetlerdir. Küresel Sürdürülebilir Turizm 

Konseyi`ne (GSTC) göre sürdürülebilir turizm, turizm endüstrisindeki sürdürülebilir 

uygulamaları ifade etmektedir. Turizm endüstrisinin olumlu etkilerini en üst düzeye 

yükseltmeyi, olumsuz etkilerini ise en düşük düzeye düşürmeyi amaçlamaktadır. Olumlu 

etkiler; istihdam oluşturma, kültürel mirasın korunması ve yorumlanması, vahşi yaşamın 

korunması, peyzaj restorasyonu ve daha fazlası iken, olumsuz etkiler ise ekonomik sızıntı 

(yabancı markaların çoğunlukta olması), doğal çevreye verilen zarar ve aşırı kalabalıktır 
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(GSTC, 2022). Ayrıca sürdürülebilir turizm, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve 

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından “ziyaretçilerin, endüstrinin, 

çevrenin ve ev sahibi toplulukların ihtiyaçlarını ele alan, mevcut ve gelecekteki ekonomik, 

sosyal ve çevresel etkilerini tam olarak dikkate alan turizm” olarak tanımlanmış olup, 

sürdürülebilir turizmle ilgili 12 ilke belirlenmiştir. Bunlar; “ekonomik canlılık, yerel refah, 

istihdam kalitesi, sosyal eşitlik, ziyaretçi memnuniyeti, yerel kontrol, toplum refahı, kültürel 

zenginlik, fiziksel bütünlük, biyolojik çeşitlilik, kaynak verimliliği ve çevresel saflık” olarak 

sıralanabilmektedir (UNEP ve UNWTO, 2005): 

Ekonomik canlılık: Uzun dönemde gelişmeye ve fayda sağlamaya devam edebilmeleri için 

turizm destinasyonlarının ve işletmelerin sürdürülebilirliklerine ve rekabet güçlerine destek 

sağlamak. 

Yerel refah: Yerel olarak tutulan ziyaretçi harcamalarının oranı da dâhil, turizmin ev sahibi 

destinasyonunun ekonomik refaha katkısını en yüksek düzeye çıkarmak. 

İstihdam kalitesi: Ücret düzeyi, hizmet koşulları ve cinsiyet, ırk, engellilik veya başka 

şekillerde bir ayrım gözetmeksizin herkese erişilebilirlik dâhil turizm tarafından oluşturulan 

ve desteklenen yerel faaliyetlerin sayısını ve kalitesini güçlendirmek. 

Sosyal eşitlik: Yoksullara tanınan fırsatların, gelirlerin ve hizmetlerin iyileştirilmesi de dâhil, 

turizmden elde edilen ekonomik ve sosyal faydaların topluluk genelinde yaygın ve adil bir 

şekilde dağılımını sağlamak. 

Ziyaretçi memnuniyeti: Ziyaretçiler için cinsiyet, ırk, engellilik veya başka bir ayrım 

gözetmeksizin herkesin erişebileceği güvenli ve tatmin edici bir deneyim sağlamak. 

Yerel kontrol: Diğer paydaşların düşüncelerine başvurarak, bölgelerinde turizmin yönetimi ve 

gelecekteki gelişimi hakkında planlama ve karar verme süreçlerine yerel toplulukları dâhil 

ederek güçlendirmek. 

Toplum refahı: Sosyal yapılar ve kaynaklara, olanaklara ve yaşam destek sistemlerine erişim 

dâhil yerel topluluklardaki yaşam kalitesini her türlü sosyal veya çevresel bozulma veya 

sömürüden kaçınarak sürdürerek güçlendirmek. 

Kültürel zenginlik: Ev sahibi toplulukların tarihi miraslarına, otantik kültürlerine, gelenek-

göreneklerine ve farklılıklarına saygı duyarak geliştirmek. 

Fiziksel bütünlük: Kentsel ve kırsal peyzajların kalitesini korumak ve geliştirmek, çevrenin 

fiziksel ve görsel olarak bozulmasını önlemek. 

Biyolojik çeşitlilik: Doğal alanların, habitatların ve yaban hayatının korunmasını 

destekleyerek, bunlara verilen zararı en düşük düzeye indirmek. 

Kaynak verimliliği: Turizm tesislerinin işletilmesi ve hizmetlerin geliştirilmesinde kıt ve 

yenilenemeyen kaynakların kullanımını en aza indirmek. 

Çevresel saflık: Turizm işletmeleri ve ziyaretçilerden kaynaklanan hava, su, toprak kirliliğini 

ve atık oluşumunu en düşük düzeye indirmek. 
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Sürdürülebilir Turizm Stratejisi Olarak Akıllı Kent Uygulamaları 

Strateji, belirli bir amaca ulaşmak için takip edilen yoldur. (King ve Cleland, 1978). Başka bir 

ifade ile strateji, üst düzey örgütsel bir amaca ulaşmak için üst düzey örgütsel bir plandır 

(Higgins ve Vincze, 1993). Örgütsel stratejiler, kimi teorisyenler tarafından karar alma 

modelleriyle bütünleşik uzun vadeli planlar, kimi teorisyenler tarafından ise pazar fırsatları-

tehditlerine karşılık olarak geliştirilen temel yetkinliklerin bir ürünü olarak üstün bir konum 

veya iş teorisini performansa dönüştürmek olarak tanımlanmaktadır (Hax ve Majluf, 1996; 

Mintzberg, 1994; Miller ve Dess, 1996; Porter, 1996; Hitt vd., 2016; Drucker, 2007).  Turizm 

stratejisi ise turizm kapsamında ülke veya örgütsel düzeyde geliştirilen stratejilerdir. Ülke 

düzeyinde turizm stratejileri, ekonomik kalkınma amacıyla geliştirilmekte iken, örgütsel 

düzeyde turizm stratejileri ise kar, toplumsal katkı gibi örgütsel amaçlara yöneliktir. Ülke 

düzeyinde turizm stratejileri, yerel, bölgesel veya ulusal boyutlarda olabilmektedir. Örgütsel 

düzeyde turizm stratejileri, pazarlama ile ilgili iken, ülke düzeyinde turizm stratejileri ise 

turizm altyapısı, doğal varlıkların kullanımı, destinasyon yönetimi, ticari turizm birimlerinin 

(acenteler, ofisler gibi) işlevsel faaliyetleriyle ilgilidir (Stokes, 2008). Turizm stratejilerini 

izlemeye yönelik çeşitli politikalar uygulanabilmektedir. Özellikle kentlerde sürdürülebilir 

turizmi destekleyecek koşulların oluşturulması ve kent ziyaretçileri için seyahat kalitesinin 

iyileştirilmesi için akıllı kent politikalarına gereksinim duyulmaktadır (Dameri vd., 2020). 

Akıllı kent, kent planlama teorisi içerisinde geliştirilmekte olan bir terimdir. Kentlerin 

büyüme ve yayılmalarının piyasa koşullarına göre değil, verimlilik ilkelerine göre yapılan 

‘akıllı büyüme’ eylemini kapsamaktadır (Batty vd., 2012). Akıllı kentler, vatandaşların 

maksimum düzeyde yararlanması için yollar, köprüler, tüneller, demiryolu/metro, 

havaalanları, limanlar, iletişim, su, enerji ve hatta büyük binalar dahil olmak üzere tüm kritik 

altyapılarının koşullarının izlendiği ve entegre edildiği şehirlerdir (Hall , 2000).  Akıllı kent, 

fiziksel altyapı, BT (Bilişim Teknolojileri) altyapısı, sosyal altyapı ve iş altyapısının bir araya 

getirilerek kolektif kent zekâsının oluşturulmasıdır (Harrison vd., 2010). Başka bir tanımla 

akıllı kent, BT ve WEB 2.0 teknolojilerinin bir araya getirilerek sanallaştırmak, bürokratik 

süreçleri hızlandırmak, kent yönetiminde yenilikçi süreçler tanımlamak, sürdürülebilirlik ve 

yaşanabilirliği arttırmaya yönelik organizasyon, tasarım ve planlama çabalarına ilişkin 

teknolojileri kapsayan şehir uygulamalarıdır (Toppeta, 2010). Akıllı kentin, akıllı ekonomi, 

akıllı insanlar, akıllı yönetişim, akıllı hareketlilik, akıllı çevre ve akıllı yaşam olmak üzere altı 

bileşeni bulunmaktadır. Akıllı ekonomi, girişimcilik, inovasyon, ticari markalar, işgücü 

piyasasının üretkenliği ve esnekliği ile ulusal ve uluslararası piyasadaki entegrasyon gibi 

ekonomik anlamda rekabet gücünün tüm unsurlarını içermektedir. Akıllı insanlar, yalnızca 

vatandaşların yeterlilik veya eğitim düzeyi ile değil, aynı zamanda entegrasyon ve kamusal 

yaşamla ilgili sosyal etkileşimlerin kalitesi ve “dış” dünyaya açıklık ile tanımlanmaktadır. 

Akıllı yönetişim, siyasi katılım, vatandaşlara hizmet ve yönetimin işleyişini içermektedir. 

Akıllı hareketlilik, ulusal ve uluslararası erişilebilirlik, bilgi ve iletişim teknolojileri, modern 

ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerini kapsamaktadır. Akıllı çevre, iklim ve yeşil alan gibi 

çekici doğal koşullar, kirlilik, kaynak yönetimi ve çevreyi korumaya yönelik çabalarla 

tanımlanmaktadır. Akıllı yaşam ise sağlık, kültür, güvenlik, barınma, turizm gibi yaşam 

kalitesinin çeşitli yönlerini içermektedir (Giffinger vd., 2007). 

Avrupa`da 2022 yılında gerçekleştirilen kentlerin en iyi akıllı kent uygulamaları yarışmasına 

göre, kentlerin turizme yönelik akıllı kent uygulamaları dört kategoride incelenmiştir. Bunlar; 

erişilebilirlik, sürdürülebilirlik, dijitalleşme, kültürel miras ve yaratıcılıktır. Erişilebilirlik, 
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bilgi için ve herkes için ulaşılabilirliği içermektedir. Sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ile 

mücadele veya uyum, doğal çevreyi koruma veya zenginleştirme ve turist gelişlerini yaymayı 

kapsamaktadır. Dijitalleşme, spesifik hedef gruplar için bilgi sağlama, daha akıllı yönetişim 

için bilgi toplama, yenilikçi fiziksel ve psikolojik erişilebilirliği içermektedir. Kültürel miras 

ve yaratıcılık ise gelenekleri ve kültürel mirası sürdürülebilir şekilde canlandırmak, toplumsal 

altyapılar, yeni yaratıcılık için kültürel mirasın kullanımını ifade etmektedir (EC, 2022). 

Kentlerin turizme yönelik akıllı kent uygulamalarına ilişkin örnekler Tablo 1`de verilmiştir. 

Tablo 1: Avrupa Kentlerinin Turizme Yönelik Akıllı Kent Uygulamalarına İlişkin Örnekler 

Kategori Kent Adı Konu/Uygulama Başlığı 

 
 
 
 
 
Erişilebilirlik  

Bordo Dar gelirli ailelere tatil 

Venedik  Engelsiz keşif 

Dublin  Otizmlilere yardım 

Cenova Engelsiz mimari 

Gdynia Engelliler için plaja kolay erişim 

Ljubljana Tekerlekli sandalye rampaları olan yerler 

Valensiya Daha önce hiç olmadığı kadar kapsamlı bir erişilebilirlik 

Floransa Engelliler için kapsayıcı turistik turlar 

Porto Yenilikçi tabela, renk dünyasını renk körleri için erişilebilir 
kılar 

Gaziantep Toplu taşıma kullanan engelli vatandaşlara destek aracı 
olarak kart mobil uygulaması 

 
 
 
 
 
Sürdürülebilirlik 

Rotterdam Kentsel planlama ve denge nasıl yeniden düşünülür? 

Karlsruhe Bisiklet dostu bir şehir 

Dubrovnik Değiştirici kargo bisikleti 

İzmir Çevre dostu, ekonomik ve sürdürülebilir ulaşım politikası 

Helsingborg Dünyanın ilk elektrikle çalışan feribot hattı  

Marbella  Çevre dostu şehir ve ücretsiz ulaşım 

Kopenhag Sürdürülebilir olun, yeşil olun 

Aarhus Yeşil konferans ve etkinlik el kitabı 

Maribor Sıfır atık etkinlikleri örneği olarak Art Kamp festivali 

Gdynia Kamusal alanların iyileştirilmesi için iklimsel kent merkezi 

 
 
 
 
 
Dijitalleşme 

Dubrovnik Çevrimiçi bir park yeri bulma 

Ljubljana Sesli şehir rehberi “Nexto” uygulaması 

Kopenhag Sürdürülebilir bir ziyaret için dijital araçlar 

Bordo Yerel turizmi destekleyen web sitesi 

Dublin Dijital iz araç seti 

Matosinhos Kentteki "Tomis" tabletlerini arayın 

Rotterdam Atık sinyali veren akıllı sayaçlar 

Helsingborg Daha güvenli plajlar için akıllı can simidi 

Porto Otobüs durakları bilgi noktalarına dönüştü 

Gdynia Size yardımcı olacak bir "Sanal Kâtip" 

 
 
 
 
Kültürel miras ve 
yaratıcılık 

Bordo  Bordo bizi gezmeye gönderiyor 

Kopenhag Bir dâhinin zihnine bir bakış 

Alba Iulia Kültürel mirasın geri kazanılması 

Karlsruhe Dijital öncüler olarak müzeler 

Gdynia Kapsayıcı bir göç müzesi 

Braga Medya sanatları için yaratıcı bir şehir 

Gaziantep Karavan turizmi ve kampçılık 
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Helsingborg Açık hava müzesi 

Floransa Geleneksel teknikler ve çağdaş ifadeler 

Rotterdam Herkese açık sanat depolama tesisi 

Kaynak: (Initiative of The European Union, 2022) 

Tablo 1 incelendiğinde: 

Venedik, Dublin, Cenova, Porto, Valensiya ve Gaziantep gibi kentlerin, erişilebilirlik 

kategorisinde otizmliler, engelliler ve dar gelirlilere yönelik akıllı kent faaliyetlerinde 

bulundukları görülmektedir. Örneğin, “daha önce hiç olmadığı kadar kapsamlı erişilebilirlik” 

başlığı altında Valensiya`da geliştirilen Valensiya Erişilebilir Rehber, Valensiya`'nın 

tamamında otellerin, restoranların, müzelerin, anıtların ve turistik hizmetlerin erişilebilirliği 

hakkında tüm bilgileri içermektedir. Rehber, tüm ziyaretçilerin Valensiya gezilerini 

ihtiyaçlarına en uygun şekilde keşfetme ve planlama fırsatına sahip olmaları ve şehri 

ziyaretlerinin olması gerektiği kadar kapsamlı olmasını sağlamaları için kolay erişilebilir ve 

anlaşılır bir şekilde bir araya getirilmiştir. Kılavuz, Valensiya' ya bir gezi yapmak isteyen 

ve/veya seyahat etmeyi planlayan herkes için çevrimiçi ve ücretsiz olarak indirilebilmektedir. 

Kılavuz, potansiyel ziyaretçiler için ayrıntılı bir bilgi yelpazesi sunmaya yönelik küçük bir 

adımdır ve şehre erişilebilir bir ziyaret sağlamak için ilgili bilgileri toplamada uzun bir yol kat 

etmektedir (Initiative of The European Union, 2022). 

Rotterdam, Karlsruhe, Dubrovnik, İzmir, Kopenhag ve Aarhus gibi kentlerin sürdürülebilirlik 

kapsamında kentsel planlama, ulaşım, sıfır atık, iklim ve eğitim konularında akıllı kent 

uygulamaları gerçekleştirdikleri görülmektedir. Örneğin, “çevre dostu, ekonomik ve 

sürdürülebilir ulaşım politikası” başlığı altında çevre dostu ve sürdürülebilir bir ulaşım 

politikası için İzmir yönetimi, motorlu ulaşımı azaltmak, bisiklet ve yaya ulaşımını artırmak 

için birçok altyapı ve teşvik projesini hayata geçirmiştir. İzmir Bisiklet ve Yaya Eylem 

Planı'na 84 km bisiklet yolu, 55 istasyonlu bisiklet kiralama sistemi BİSİM ve 890 bisiklet 

eklenmiştir. BİSİM istasyonlarında özellikle görme engellilerin kullanımına yönelik 120 adet 

tandem bisiklet bulunmakta olup, 120 adet BİSİM bisikleti çocuklar tarafından 

kullanılabilmektedir. Bu çabanın altını çizmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehir 

genelinde ücretsiz onarım ve park yerleri kurmuştur (Initiative of The European Union, 2022). 

Dubrovnik, Kopenhag, Dublin, Porto, Gdynia ve Helsinborg gibi kentlerin dijitalleşme 

bağlamında çevrimiçi park, sesli şehir rehberi, dijital araç seti, akıllı can simidi, bilgi noktası, 

sanal kâtip, akıllı sayaç uygulamalarında bulundukları görülmektedir. Örneğin, Ljubljana`da 

“Nexto” adında bir uygulama geliştirilmiştir. Nexto uygulaması, turist deneyimini geliştiren 

yenilikçi bir akıllı sesli şehir rehberidir. Uygulama, mobil tarama yoluyla yapbozlar, 

bilmeceler ve öğe toplama gibi özellikler aracılığıyla kullanıcılarını aktif olarak meşgul 

etmektedir. Artırılmış Gerçeklik (AR), yardımıyla ilgi çekici oyunlar benzeri öğrenme 

deneyimleri oluşturmakta ve etkileşimli haritalar içermektedir. Uygulama gezilere katma 

değer sağlamakla birlikte sesli rehberliği etkinleştirmek için konum algılama teknolojisini 

kullanmaktadır (Initiative of The European Union, 2022). 

Gaziantep, Braga, Helsinborg, Floransa, Rotterdam, Kopenhag ve Karlsruhe gibi kentlerin 

kültürel miras ve yaratıcılık kapsamında göç müzesi, açık hava müzesi, sanat depolama tesis, 

karavan turizmi ve kampçılık, geleneksel teknikler ve çağdaş ifadeler gibi birçok konuda 

akıllı kent turizm uygulamaları gerçekleştirdikleri görülmektedir. Örneğin, karavan turizmi ve 

kampçılık alanında önemli bir atılım gerçekleştiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehrin 

kervan turizmi açısından güvenli olmasını sağlamıştır. Pandemi döneminde hayata geçirilen 
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kentin en önemli projelerinden biri olan karavan otoparkı ve yerleşim alanı, yerli ve yabancı 

tüm ziyaretçiler için güvenli ve keyifli seyahat fırsatları sunmaktadır. Bu durum, Türkiye'nin 

güneydoğusuna gelen ziyaretçilerin karavan turizmi faaliyetlerinden yararlanmak için rotasını 

Gaziantep'e yöneltmesine yol açmıştır. Ziyaretçiler sadece pandemiye rağmen faaliyet 

gösterebilen bir turistik cazibe merkezinin keyfini çıkarmakla kalmamakta, aynı zamanda 

yerel topluluklar da ziyaretçilerden faydalanabilmektedir (Initiative of The European Union, 

2022). 

Sonuç ve Öneriler 

Sürdürülebilir turizm, tüm dünyada örnekleri gün geçtikçe çoğalan ve aynı zamanda sosyal, 

ekonomik, kültürel ve çevresel etkileri olan bir turizm uygulamasıdır. Yerel ve doğal 

kaynakların verimli bir şekilde kullanımı, sürdürülebilir turizmin çevresel etkilerinin başında 

gelmektedir. Böylece enerji tüketiminde tasarruf ve karbon emisyonlarında azalma 

sağlanabilmektedir. Ayrıca sürdürülebilir turizm, toplumda çevre bilincinin oluşmasını 

desteklemektedir. Bu bağlamda küresel iklim krizi ile etkili bir şekilde mücadele etmek ve 

daha iyi bir çevrenin sağlanması için sürdürülebilir turizm yaklaşımının desteklenmesi önem 

arz etmektedir (Türkiye İş Bankası, 2021). Bunun için her konuda etkili stratejilerin 

geliştirilmesi gerekmektedir. Çalışmada akıllı kent uygulamalarından hareketle sürdürülebilir 

turizm stratejisi geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda Avrupa kentlerinin en iyi akıllı kent 

uygulamaları incelenmiştir.  

Araştırma sonucunda, Avrupa kentlerinin erişilebilirlik, sürdürülebilirlik, dijitalleşme, kültürel 

miras ve yaratıcılık kapsamında otizmliler, engelliler ve dar gelirlilere yönelik, kentsel 

planlama, ulaşım, sıfır atık, iklim, eğitim, göç müzesi, açık hava müzesi, sanat depolama tesis, 

karavan turizmi ve kampçılık, geleneksel teknikler ve çağdaş ifadeler, çevrimiçi park, sesli 

şehir rehberi, dijital araç seti, akıllı can simidi, bilgi noktası, sanal kâtip, akıllı sayaç gibi çok 

sayıda akıllı kent uygulamasında bulundukları görülmektedir. Bu sonuç sürdürülebilir turizmi 

desteklemeye yönelik akıllı kent uygulamalarının yapılabilirliğini göstermektedir. Özellikle 

akıllı kentlerin sürdürebilirlik kapsamında gerçekleştirdikleri çevre dostu uygulamalar ile 

sürdürülebilir turizm desteklenebilmektedir. Bu noktada “sürdürülebilirlik olgusu ile akıllı 

kent uygulamalarının bütünleştirilmesinin” sürdürülebilir turizm için iyi bir strateji olabileceği 

öngörülebilmektedir (Çavuş vd., 2019). Dolayısıyla stratejiyi uygulamaya yönelik kentlerde 

sürdürebilirlik kapsamında birtakım mevzuat düzenlemeleri ile birlikte sürdürülebilir turizm 

bilincinin aşılanması amacıyla başta yöneticiler olmak üzere tüm yerel yönetim çalışanlarına 

eğitimlerin verilmesinin yararlı olacağı söylenebilmektedir. Sonuç olarak, bu çalışmanın 

sürdürülebilir turizm ve akıllı kent uygulamaları bağlamında farkındalık oluşturacağı ve 

literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Abstract  

This research mainly focuses on Hotel choice and acceptable price range in Thailand’s luxury 

hotels. The study was conducted using a questionnaire survey through online platforms. The 

respondents were a chain referral sample and a random sample both in the hospitality industry 

and other industries, who had the opportunity to stay in luxury hotels in Thailand in the past 

year (2019). This research was done during the COVID-19 pandemic situation over the world 

thus, Thailand’s hospitality industry encountered the Coronavirus obstacle. Many hotels over 

the world were closed as well as Thailand’s. The result of this research could help luxury 

hoteliers. The survey for this research was accomplished through online platforms with 

questions regarding the factors that influence travelers to decide to book a luxury hotel room 

in Thailand and the average acceptable price range of Thailand’s luxury hotels. The questions 

were set in order to investigate the consumer the purpose of staying in luxury hotels in 

Thailand, travelling behavior and reservation channels. The survey’s results indicate that the 

average use of Luxury hotels in Thailand were females, the average age of the sample who 

mostly stayed in Luxury hotels in Thailand was 26-35 years old with a monthly income rate 

between 50,001 THB to 100,000 THB or 1,570 USD to 3,135 USD. The statistic used for data 

analysis by the SPSS programme. 

Keywords: Luxury Hotel, Thailand, Price range, Low season, High season, Van 

Westendrop’s price sensitivity Model. 

 

Introduction 

Thailand has an important source of income which is tourism either domestic tourism or 

international tourism thus, pricing strategy is important for the hospitality industry and other 

industries as well. The best way is to learn the customer’s behaviors would help to arrange the 

price of a product or a hotel room. The objectives of the research are to study the influent 

factors of hotel customers to decide to book a luxury hotel room and their acceptable price 

ranges in Thailand. 
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Thailand’s tourism industry is one of the highest-grossing and Thailand’s developing gently. 

Our target for this research is to distribute a gap in traveler’s expectations from 4 and 5stars 

hotels by investigating which facilities the customers anticipate (Upton and Klieb, 2019). The 

research was conducted by evaluating the qualitative method by using the questionnaire to 

investigate the average of the acceptable price range for Luxury hotels and the respondents’ 

willingness to spend for the hotels’ room related to Van Westendrop’s pricing model (the 

price sensitivity meter).  

This research was done during the COVID-19 pandemic situation over the world thus, 

Thailand’s hospitality industry encountered the Coronavirus obstacle. Many hotels over the 

world were closed as well as Thailand’s. The result of this research could help luxury 

hoteliers who encountered the pandemic situation rearrange their room rates after the 

pandemic with the travelers’ willingness to afford a luxury hotel room. 

Literature review 

The tourism industry is important in Thailand's economy. Tourism is an important source of 

foreign exchange income, and it raises employment for local people (Hongyi, 2019). When 

the tourism industry became popular, the hospitality industry had a high rate of competition. 

Nowadays many hotels in Thailand attract customers’ decisions. Barsky, 2012 said that guest 

has become more demanding due to the increase in hotel choices available on the hotel 

market. This research focuses on the factors that influence customer hotel choice and 

acceptable price range in Thailand’s luxury hotels. “Consumer’s hotel choice can be 

influenced by several different factors. The consumer decision-making process in hotel choice 

selection is influenced by hotel product, received information, and personal preferences” 

Baruca and Civre, 2012.  

There are many studies and researches of factors that influence hotel choice and acceptable 

price range in both Thailand and other countries as, Chen and Jones, 2011; Baruca and Civre, 

2012; Kashyap and Bojanic, 2000; Bauer, 2017; Soulidou et al., 2018; Pantelic, 2017. When 

deciding to book a hotel online, the guest uses a two-stage hotel selection progression. Guests 

will create a consideration set, followed by a smaller choice set. These sets include different 

aspects and features of the hotel and the score of the hotel market itself (Chen and Jones, 

2011).  

However, there are still differing opinions in many studies and research that hotel choices can 

be influenced by many factors such as gender, age, income, and even purpose such as leisure, 

business, etc. McCleary, Weaver and Lan, 1994, found that businesswomen consider safety 

and security, in-room services, and amenities, for example, hairdryers and minibars, at a 

lower price while businessmen were concerned about quality service and facilities that related 

to business, such as fax machines or suites. 

According to Barsky, 2012, stated that results based on 40,000 people of various nationalities 

around the world said that Location is the first factor that influences hotel choice and followed 

by price is the next most important factor in hotel selection. When price is an important factor 

in the hospitality industry (Bauer, 2017).  This research not only focuses on the acceptable 

price range but also focuses on the factors that influence the customer’s acceptable price as 

well. Price is given away when the customer wants to obtain a desired product or service 

(Kashyap and Bojanic, 2000).  

Consequently, before the customer spends their money, they have to consider the factor that 

affects the customer’s decision ‘Is the product worth the price they can accept or not? 

Conferring to Pantelic, 2017, presented that “during the hotel selection process if the 
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perceived total price is higher than the will to pay then business travelers will not make a 

booking but rather look for more affordable price and discounts”  

This research focuses on the hotel choices and acceptable price range of Thailand’s Luxury 

hotels. The research was learning about the influencing factors that help the travelers or 

customers in the hospitality industry to book a luxury hotel room in Thailand and how they 

choose these influential factors to choose a hotel that meets their expectations with a 

reasonable and acceptable price for a room. 

The price range in the research was divided into 4 levels; Good-value, Too cheap, Getting 

expensive and Too expensive according to Van Westendrop pricing model or the price 

sensitivity meter. The model helps to categories and clarify the price range to be more proper, 

clear and organized for the researcher and easier to understand for respondents or a sample 

group as well. 

Research methodology 

The survey for this research was accomplished through online platforms with questions 

regarding the factors that influence travelers to decide to book a luxury hotel room in 

Thailand and the average acceptable price range of Thailand’s luxury hotels. The survey was 

done among a convenience sample and a random sample of domestic travelers (Thai travelers) 

and foreign travelers. 

The link to the questionnaire survey was forwarded by respondents to their acquaintances on 

their social network (via Line, Facebook and Email) for the convenience sampling method or 

chain referral sampling method. The random sampling method was done by distributing of the 

QR code of the questionnaire survey link. The full survey and all technical and statistical 

details are available in Bauer, 2017. 

The respondents were asked questions about demographics (gender, nationality, age, income 

and education), the purpose of staying in luxury hotels in Thailand, travelling behavior and 

reservation channels. The questions also investigate the average of the acceptable price range 

for Luxury hotels and the respondents’ willingness to spend for the hotels’ room by related to 

Van Westendrop’s pricing model see figure 1 (the price sensitivity meter) that divides the 

pricing range into 4 levels; 

 

Figure 1: The Van Westendorp price sensitivity meter (created by Van Westendorp 1976) 
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Too cheap, Good value (Bargain), Getting expensive and Too expensive. The online 

questionnaire was created both in Thai and English version. The complete questionnaire is in 

Bauer, 2017. The survey data was collected in two months. 105 respondents completed the 

survey. Data analysis was done with SPSS. 

Results 

The survey appeared the result as; There was 67.6 per cent of female respondents or the actual 

number 71 women, 30.5 per cent of male respondents or 32 men and another 1.9 per cent of 

respondents or 2 persons were not preferred to mention their gender. The total number of 

respondents for the questionnaire survey was 105 persons in this sample. The nationalities of 

respondents for this research were divided into 7 nationalities; Thai, European (French, 

Spanish and Portuguese), Chinese, Japanese, Taiwanese, Filipino and South American 

(Venezuelan).  

The largest group of nationalities in this sample was Thai respondents. Thai respondents were 

69.5 per cent or 73 persons, 10.3 per cent of European, 5.7 per cent of Chinese, 5.7 per cent 

of Japanese, 4.8 per cent of Taiwanese, 3 per cent of Filipino and 1 per cent of South 

American respondents respective. There was 16.2 per cent of the respondents (17 persons) 

were between 18 to 25 years old, 26 to 35 years old 27.6 per cent (29 persons), 36 to 45 years 

old 19 per cent (20 persons), 46 to 55 years old were 18.1 per cent (19 persons), 55 to 65 

years old were 19 per cent (20 persons) and none were older. The largest group of the survey 

was in the age range of 26 to 35 years old. (Table 1.) 

Table 1. Age Frequencies 

 

The monthly income of the respondents was 95.2 per cent (100 persons) which comes from 

their salary, only 1.9 per cent (2 persons) from their allowance and 2.9 percent (3 persons) 

from other sources of income. Figure 2 display the monthly income range of the respondents 

(total=105); the largest group of monthly income were 50,001 THB to 100,000 THB or 1,570 

USD to 3,135 USD had 44.8 per cent or 47 persons of the respondents. The respondents were 

not asked if they had paid for themselves, for privacy reasons as shown in Figure 2.) 
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Figure 2. Monthly income distribution 

Then 53.3 per cent (56 persons) of the respondents in this survey have completed education 

with Bachelor’s Degree, 38.1 per cent (40 persons) were Master’s degree, 4.8 per cent (5 

persons) were Doctoral Degree and the rest 3.8 per cent were Professional Degree (2 

persons), Some college and Vocational Degree respectively. 90 respondents or 85.4 per cent 

of total respondents, stated their primary purpose of staying in a Luxury hotel accommodation 
was for leisure reasons and only 14.3 per cent (15 persons) were business travelers. Most of 

the travelers (respondents for this survey) travel as a Family (38.1 per cent), Couple (23.8 per 

cent), Friends (21 per cent) and Single traveler (17.1 per cent) respectively. 

Table 2 displays the frequencies of Reservation channels of the respondents. The most used 

booking channel booked through OTAs (Online Travel Agent) and the Websites of each 

hotel. Among the OTAs in this research, Agoda was used the most by 58.1 per cent of all 

respondents and other OTAs had the percentage respectively; Booking.com, Expedia and 

Hotels.com. 52.4 per cent of all respondents booked a room through the hotel’s websites and 

the rest booked by Phone and Travel agent and Walk-in directly to the hotels without 

reservation. 

Table 2. Reservation channels Frequencies 

 

Amenities in Luxury hotel rooms and facilities in luxury hotels have the most important role 

among the sample of factors that influence travelers to make the decision to book a luxury 
hotel which got 73.3 per cent and 71.4 per cent respectively of the respondents. Security and 
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privacy are very important for all businesses, with security got 64.8 per cent and privacy got 

58.1 per cent.  

However, price is still an important factor for this sample group 60 per cent of respondents 
and 42.9 per cent of respondents for special offers or sales promotions are the factor to make 

the network has a huge role in the hospitality industry, 46.7 per cent and 

41.9 per cent of the respondents have taken photos or videos that are posted online and online 

posts and reviews as a factor to make the decision. (Table 3.)  

Table 3. Influent factors Frequencies 

 

 

The acceptable price range in Thailand’s luxury hotels, this research applied the model of Van 
Westendrop pricing (the price sensitivity meter) to the survey questionnaire by categorizing 

the price ranges into 4 levels; Good-value, too cheap, getting expensive and Too expensive 

and also investigated the willingness of the respondents to pay for a hotel room for one person 
/one night /included breakfast both in Low season and High season. All the price range was 

the price for a room for one person per night with breakfast included.   Good-value price is 

the most agreed upon and suitable and is an acceptable range for this sample.  
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Table 4. Good-value price range Frequencies 

 

The good-value price range that had the most frequencies during low season was 6,000 THB 

to 8,000 THB per person per night with breakfast for a luxury hotel room, during high season 

was 8,000 THB to 10,000 THB per person per night with breakfast included for a luxury hotel 
room. 54.3 per cent of respondents were very likely to book a luxury room at this price range. 

(Table 4.) 

Table 5. Too cheap price range Frequencies 
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Too cheap price is the price range that brings questions about the quality of services that 
customers will receive from the hotels. Too cheap price range during the low season in the 

sample was 1,000 THB to 2,500 THB and during high season was 2,500 THB to 4,000 THB. 

38.1 per cent of respondents were likely to search for better hotel options. (Table 5.) 

Table 6. Getting expensive price range frequencies 

 

Getting expensive price is the price range that is more expensive than good-value but still 

affordable and willing to spend on better services and quality. The price range during the low 

season that is getting expensive was 8,000 THB to 10,000 THB, and during the high season 
was 10,000 THB to 15,000 THB. The respondents were likely and neither likely nor unlikely 

to book a hotel room for more price range for 38.1 per cent each. (Table 6.) 
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Table 7. Too expensive price range Frequencies 

 

The high price range is the price range that the sample group would not book the room. The 

price range during the low season too expensive was 10,000 THB to 15,000 THB, and during 
the high season was 30,000 THB to 50,000 THB. (Table 7.)  

Discussions and conclusions 

In the present day, online networks and social media have huge roles in the hospitality 

industry, most of the customers read and see the reviews, posts, photos and videos posted 
online to be a factor in deciding to book a hotel room. This research appears that customers or 

travelers to luxury hotels have high expectations that are realistic about the price range or 

room rates and they are willing to spend their time and money to increase the quality of 
services or better hotel options. The analysis of the survey questions has used the model of 

van Westendorp’s Price Sensitivity which helps to categories the price range more clearly, the 
given price range is the price for one night in Thai baht. 

Table 8. Good-value price ranges Descriptive Statistics 

 

The acceptable price range outcome based on the good-value price range from the survey’s 

result found that the customers would willing to spend and accept the price range during low 

season at 6,000 THB to 8,000 THB and during high season at 8,000 THB to 10,000 THB 
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(Table 4 and Table 8). Hoteliers for luxury hotels or 4 – 5- star hotels should arrange the 

BARs (Best Available Rates) during these price ranges subject to availability/ season and 

room type. 

Limitations and Direction for future research 

The sample groups were gathered by both Chain Referral Sampling and Random Sampling; 

therefore, it could not be guaranteed that the Chain Referral Sample could be representative 
enough. Respondents might have difficulty categorizing or classifying luxury hotels, thus this 

research provided the influent factors that all luxury hotels should have of them to reach the 
luxury class. The research was done during the COVID-19 pandemic situation over the world, 

therefore hotels were closed during the period and the sample groups might not have had the 
opportunity to reach any hotels. 
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Abstract 

Turkish cuisine known as a highly developed cuisine with the effect of various civilizations 

that lived in Anatolia. These rich food and beverage culture is legally protected in our country 

by the "Geographical Indication" which is made by the Turkish Patent and Trademark Office. 

Geographical Indication provides employment opportunities for local people. It also 

contributes to the local tourism. In this study, by drawing attention to the benefits of this 

application, the beverages that have reached to the present in our country have been examined 

and registered. According to the data, there are 14 beverages which registered in the Turkish 

Patent Institute in the nonalcholoic drinks product group, while there are 6 registered 

beverages in the beers and other alcoholic beverages group. Most of the registered beverages 

is represented the Ottoman culinary culture and also important for the Turkish gastronomy 

and tourism. Our 2 beverages, which received the geographical indication in 2022, support the 

geographical marking is up-to-date and that studies are carried out to prevent this culture from 

being lost. Considering the gastronomic value of beverages and their economic contribution to 

tourism, it is thought that increasing awareness and prominence will be a sustainable practice 

by transferring them to the future in addition to traditional values. 

Keywords: Geographical Indication, Beverage, Turks, Gastronomy Tourism, Nutrition 

 

Introduction 

Nutritional needs are the basis of human physiological needs. From past to present, nutrition 

has ceased to be a necessity and has become a means of having a pleasant time and pleasure. 

In this process, human beings have felt the need to develop and diversify the beverage that 

accompanies the meal, just as they have developed the food culture. While the drinks 

accompanying the meals were primarily water, they were developed and multiplied with a 

main ingredient that was combined with water over time. Turkey has a very extensive food 

and beverage culture with its geographical location and hosting various civilizations in the 

historical process.  

Due to the protecting food and beverage culture, the geographical indication studies have 

been continued. In addition to influencing the economy and tourism of the countries, this 

practice, which benefits the promotion of their traditional values, has started to be 

implemented in the name of products that have touristic value and contribute economically to 

their own regions, with a law prepared to prevent confusion between local values that have 

gained importance in the world and in our country (Orhan, 2010).  

The legal protection of the product and the registration of the product with the place it 

identifies with, provides the opportunity for development to rural areas and provides benefits 

for the sustainable preservation of values and transferring them to the next generation 

(Yenipınar et al., 2014).  When defining geographical indications, the place where it is made, 

processing methods, microbiological, chemical and physical properties that contribute to the 

sensory and distinctive features of the product are taken into account (Dikici et al., 2012). 

Promoting a local product with a geographical indication; It can be said that it is important in 

terms of contributing to the positive interests of the region, revitalizing its economy, and 

improving its national and international image (Öz & Dönmez, 2018).  
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In addition, with the development of gastronomy tourism, local products have started to carry 

great importance. Because gastronomy, a regional food or a local product has become an 

important travel motivation factor for tourists participating in tourism activities (Şimşek & 

Güleç, 2020). For sustainable gastronomic tourism, it is of great importance both to protect 

the local gastronomic heritage and to provide local economic development by supporting the 

local people. Because sustainable gastronomic tourism refers to the orientation to agricultural 

foods, traditional and local gastronomic elements and rural areas (Durlu-Özkaya et al., 2013). 

The popularization of the concept of geographical indication, which has been heard quite 

often recently, by announcing the name of more products, food and other products, has shaped 

the studies in the literature.  

For this reason, while examining the relevant literature, gastronomic products with 

geographical indications were encountered, there was no study involving our beverages. In 

this study, it is aimed to review this culture by giving place to the historical background 

behind the Turkish Beverages, which are seen and registered as a cultural symbol, the 

materials used while making them or how they are made.  

Literature Search 

The literature search was carried out by searching the web bases with the keywords titled 

'Geographical Indication' 'Food and Beverages with Geographical Indications' 'Geographical 

Indication and Tourism' 'Geographical Indication and Gastronomy' in the related literature.  

(Savaşkan & Kıngır, 2020) It has been concluded that it can gain many advantages in terms of 

political and touristic. 

(Canbolat & Çakıroğlu, 2020) in their study, geographically indicated products belonging to 

Samsun cuisine were examined, but they found that these elements are not used enough 

within the scope of tourism.(Yılmaz & Ük, 2021) in their study, the frequency of using 

geographical indications in Ankara in food and beverage establishments with tourism 

operation license was investigated and the menus of 84 establishments were examined. It was 

determined that while 43 of the food and beverage establishments included in the study had 

geographical indications on their menus, 41 food and beverage establishments did not have 

geographical indications in their menus. has been done. In the study conducted by 

(Işın & Yalçın, 2020), the status of having a registered origin sign in the menus of food and 

beverage businesses were examined. Out of 630 businesses examined, only 21 companies 

have registered geographical indications in their menus. 

Studies in which products that have received geographical registration are directly examined 

are (Yılmaz et al., 2021). In the study,Beypazarı Kurusu that is geographically indicated and 

as a gastronomic product it was evaluated in the context of the profession and sector, through 

a qualitative research. Interviews were held with 7 manufacturers and it was concluded that 

marketing activities could be carried out to create city branding by promoting the historical 

and cultural structure of the district and gastronomic products together, in order to eliminate 

the deficiencies regarding the promotion of  Beypazarı district and Beypazarı Kurusu.  

(Yayla et al., 2018) examined and interpreted products that received geographical indication 

in the field of Gastronomy. 

Methodology 

In the methodology of this study, with the use of web-based visual and written resources 

Turkish beverages that have geographical indications were examined. The obtained data 

which is the result of the literature research were interpreted with content analysis. For this 

reason, the study gained the feature of a descriptive qualitative study with a scanning pattern. 
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Geographical Indication (GI) 

According to the Turkish Patent Institute (2018a), the concept of Geographical Indication is 

defined as 'a sign indicating the product identified with the region, area, region or country of 

origin in terms of its distinctive quality, reputation or other characteristics'. Food, agriculture, 

mining, handicrafts, industrial products are among the products that can be registered. 

According to (Şahin, 2013), Geographical Indication; It defines it as 'the application that 

expresses the process of making a product specific to a certain region or country, with at least 

one or more unique features, into a brand (label, sign) with the aforementioned field. 

According to (Saygılı et al., 2020) Geographical Indication is defined as 'a sign showing a 

product that is identified with its origin, reputation or features'. 

The registration of geographical indication is done in two ways. Origin name; While the name 

given to the products whose production, processing and all other processes have to take place 

in the geographical area whose boundaries are determined, the name of the country of origin; 

It is defined as the name given to the products whose processing and at least one of the other 

processes have to take place in the geographical area whose borders are determined (Türk 

Patent Enstitüsü, 2018b). The concept of geographical indication gains importance. Although 

geographical marking in the world started with the Paris Convention in 1883, geographical 

marking started in 1995 in our country. When geographical indications are evaluated for 

Turkey, it can be said that it is very important for our country where rural areas are large and 

cultural and local riches are abundant (Üzümcü et al.,2017). 

Geographic signs directly contribute to the revival of tourism by attracting consumers to the 

geography where the product is located, thanks to its strong relationship with the origin of the 

product. In this direction, tourism, which is seen as an important element of the understanding 

of regional development, is accepted as an important sector that brings local and local 

products to the fore (Mercan & Üzülmez, 2014). Geographical indications also help to protect 

the values specific to the region they belong to, on the axis of a sustainable understanding 

(Saatçi, 2019). The product, whose quality is under protection and branded with the local 

name, is primarily preferred by the consumer. According to the results obtained from a study 

conducted in Europe regarding this issue, 43% of consumers stated that they found it 

appropriate to pay 10% more than products bearing geographical indications (Şahin, 2013). In 

this way, these products with geographical value also mean the evaluation of the culture and 

traditions of the region, and in this case, it makes it possible to use the products with 

geographical indications in destination branding (Acar, 2018).  

Beverage Culture in Turkish Cuisine 

Mankind, who started to consume beverages with breast milk, met their vital fluid needs with 

water, and it is very popular for reasons such as accompanying meals over time, cooling 

effect, warming effect, providing vitamin and mineral support, being enjoyable and relaxing, 

and contributing to focus. produced and consumed various beverages (Süren & Kızıleli, 

2021). In Turkish cuisine, drinks have reached the present day, starting from the Central 

Asian culture. In Turkish cuisine, liquids obtained from food and prepared with the addition 

of various nutrients according to their characteristics were called alcoholic beverages 

(Sarıoğlan & Cevizlikaya, 2016). Animal drinks also have an important place in the diet of the 

Turks. It is mentioned in the sources about Turkish culture and lifestyle that they especially 

benefit from the milk of the animals whose meat they eat and the products made from milk 

(Kılıç & Albayrak, 2012). Kimiz, which emerged after some processes of mare's milk and 

claimed to have many benefits for human health, is known as the most favorite drink of the 

Turks in the past and today. Apart from kumiss and milk, among the drinks that Turks drink, 

the following is included in DivanüLugatitTürk (Gömeç, 2016). 
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 Ugut (Wheat Drink) 

 Çagır/Çakır (Gıra, Garap) 

 Pışıg (Wine) 

 Süçik (Wine) 

 Bor (Wine) 

 Agartgu (Wine made from wheat) 

 Çargmur (Turnip) 

 Cor (Yogurt) or combining the residue at the bottom of the cup made of kumiss with 

milk)  

Today, beverages such as boza, turnip, sherbet, must, which can sometimes be Seben as street 

delicacies, and sometimes consumed at home, such as boza, turnip, sherbet, and cider, are 

consumed locally. In Turkey, as of 2020, 20.8% of the household budget is allocated to food 

and non-alcoholic beverages. The share of soft drinks in the budget was 3.8%, while the share 

of tea and coffee was 3.2% (Süren & Kızıleli, 2021).  

Geographical Indications With Turkish Beverages 

Table 1:Nonalcoholic Beverages 
City Beverage Type 

 Sherbet          -   Syrup Fermented Grape 
Juice       -    Turnip 

Ayran         -     Others 

Adana    Adana 
Şalgamı 
(2020) 

 Aşlama 
(2020) 

Balıkesir     SusurlukAyranı 
(2017) 

 

Bursa   Bursa ÜzümŞırası 
(2021) 

  

Düzce   DüzceŞırası (2020)   

Gaziantep MeyanköküŞerb
eti (2019) 

UrmuDu
tŞurubu 
(2020) 

   

Kahramanmaraş RavandaŞerbeti 
(2022) 

     

Konya Reyhan Şerbeti (2021)     

Kırklareli     Kırklareli 
Hardaliyesi 

(2017) 

 

Malatya     PirpirimliAcılıAyran/ 
SemizotluAcılıAyran (2022) 

Mersin    Tarsus 
Şalgamı 
(2007) 

 

Şanlıurfa BiyanbalıŞerb
eti (2016) 

     

Tekirdağ     VelimeşeBozası 
(2017) 

(TPE, 2020 ) 

 

Sherbets and Syrups 

Sherbets are usually sugary cold drinks made from various fruits and spices. It is known that 

sherbet was made from fruits grown under the control of doctors in the gardens of Ottoman 

palaces. The word “Sherbet” is derived from the root “şarba”, which means “to drink” in 

Arabic (Yılmaz, 2012). It is known for its anti-temperature and digestive properties, where the 
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use of sweeteners such as spices, sugar, honey and cinnamon, as well as fruits, is common in 

sherbets belonging to the Ottoman palace cuisine (Kayabaşı & Bucak, 2022).  

For example, sherbet called 'srkencubin' from Mevlevi cuisine, made using vinegar and 

honey, is known for its indigestion relieving effect by being consumed before meals. 

Syrup and sherbet are words that settled into Turkish from Arabic. Sherbet, It is obtained by 

adding sugar to the juice of the fruit or from boiled fruits. The difference between sherbet and 

syrup is that sherbet is very watery syrup is thick. Syrup is obtained by boiling the fruits 

(Yardımcı, 2012); (Büyükşalvarcı et al., 2016). 
 

Antep MeyanŞerbeti 

Licorice sherbet is drunk in Gaziantep, especially during the summer months, on religiously 

important days and during Ramadan. Although this sherbet is made at home by some Antep 

residents, it is often bought from vendors selling licorice sherbet on the streets, sometimes in 

traditional clothes and in a large sherbet bag on their backs. Funerals are distributed on the 

streets for charity purposes at some important times, such as Thursdays and Thursday nights, 

Friday prayer times, mawlids and oil lamps, and this is called a sebil (Yılmaz, 2012). 

Liquorice sellers sell the licorice in the tuluk on their back by pouring it into a bowl. In order 

to attract customers and remind themselves, they rattle two bowls on top of each other. 

Sometimes a benevolent person makes a dispenser of licorice and distributes it. The dispenser 

is as follows: The one who wants to have a dispenser pays the money for the licorice in the 

seller's tunic (Aydoğan, 2010). 

 

Urfa MeyanŞerbeti (Biyanbalı) 

One of the important drinks of the region is licorice sherbet. Meyan sherbet, obtained from 

licorice root, is a refreshing drink and is consumed abundantly in summer. Meyan sherbet, 

one of the famous drinks of the region, is also thought to be a drink from ancient times 

(Aksoy & Sezgi, 2015). Meyansherbet had a special place among them. The sounds of 

licorice sherbet sellers banging the copper sherbet glasses in their hands are one of the 

symbolic sounds symbolizing the city, which has a place in the memory of the city. When the 

sound of the glasses was heard, it was understood that there was a licorice sherbet seller 

nearby (Aydın, et al.,2020). 
Ingredients Preparation 

 100 gr  filamentous licorice root  

 2.5 lt ice 

 The licorice root is washed and put in a 
strainer. After adding small pieces of ice on 
it, it is kept in a deep container. 

 After three hours, the syrup is collected in 
the bowl under the strainer, giving its smell 
and brown color to the water.  

  The brewed syrup is filtered through 
cheesecloth into another jug.  

 It is then poured from one jug to the next 
several times to give it a sparkling 
appearance. It is served by adding ice. 

 
(TPE, 2016) 

 

 

Konya Reyhan Şerbeti 

It is one of the most important drinks of Konya. It is consumed as sherbet between meals or 

with meals. It is also consumed at the iftar table during Ramadan. 
 

Ingredients Preparation 
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 2 liters of water 

 Above-ground parts of 1 bunch basil herb 
plant 

 100 g white granulated sugar 

 10 g lemon salt 

 2 halves (squeezed) ) lemon peel 
 
 
 
 
(TPE, 2021a) 
 

  Basils are carefully sorted and washed. 

 It is divided into several parts and taken into 
a jug or similar container suitable for contact 
with food.  

 Add boiling hot water and white granulated 
sugar. 

  Then, lemon salt and lemon peels are added 
and mixed. 

  This mixture is then left to cool. After 
cooling, it is served by straining. 
 
 

 

Maraş Ravanda Şerbeti 

It is prepared by crushing semi-dried grapes (with the addition of cranberry grass/geliç grass) 

and rinsing the water. The filtered clear grape juice is left in the sun for 3-4 days to form a 

thick, slightly sour concentrated drink. It is stored in glass jars and drunk by adding water 

while being consumed. It is a beverage that can be consumed in summer and winter. 

(Akbudak&Turgay, 2022). 

 

Antep Urmu Dutu Şurubu 

Antep UrmuDutuŞurubu is one of our beverages that received geographical indication in 

2020. Urmu Mulberry grown in Antep is used in its preparation. Black mulberry (Morus 

Nigra), whose homeland is Turkestan, is a well-known fruit that grows almost everywhere in 

our country. Black mulberry, which is popularly called 'urmu mulberry', is consumed both as 

a table and used in industry for making jam, fruit juice, ice cream and medicine (Dobooğlu & 

Çınar, 2012). 

 
Ingredients Preperation 

 1 kg of washed and drained mulberry 

 5 glasses of sugar 

 Lemon 
 
 

 
 
 
 
 
 

 One layer of urmu mulberry is adjusted to 
one layer of sugar in the pan and left for one 
night. 

 The next day it is boiled over medium heat. 

  Lemon juice is added to the syrup that starts 
to boil. 

 It is cooled and The water is separated by 
filtering it. 

 It is kept in the sun for 2 days by covering it 
with cheesecloth in a closed bottle or jar. 

 It is served by adding 3 glasses of water to 1 
glass of urmu berry juice. 
 

(Parlak, 2018) 

 

Turnip and Şıra 

Sırra, a Persian word, means grape juice that has not yet fermented and the essence of some 

fruits and vegetables according to TDK (2022a). Turnip, which is a red, cloudy and sour 

beverage, is a traditional fermented beverage in which lactic acid bacteria (LAB) play an 

important role. It is produced by lactic acid fermentation of black (purple) carrots, turnips, 

sourdough, salt, bulgur flour and sufficient water. (Erten et al., 2008). In addition to being a 

fermented beverage, turnip juice is a useful beverage due to the composition of the black 

carrot used in its production. The positive effects of β-carotene in carrots on cardiovascular 

diseases, cataracts and the immune system have been proven by studies (Üçok & Tosun, 
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2012).  

 

Adana Şalgamı 

Adana turnip is one of our beverages produced in Adana province, which received a 

geographical indication in 2020. Produced in Adana for centuries, it is a sour fermented 

beverage with a purple-red color and fuzzy taste. Basically, it is obtained by adding a mixture 

of bulgur flour, sour yeast, drinking water and salt, which is subjected to lactic acid 

fermentation, with a black carrot and turnip, and subjecting it to lactic acid fermentation again 

(TPE,2020a). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Personal Archive: Adana Şalgamı 

 

There are spicy and non-spicy varieties of turnip juice. In order to increase the bitterness of 

turnip juice, pickled hot ornamental pepper can be added to turnip juice at a rate of one-third 

or one-sixth according to taste. However, after mixing the turnip juice with bitterness, it 

should not be kept for too long because it may spoil. Black carrots are served with turnip 

juice. These black carrots, which are also involved in the fermentation process, stay in the 

turnip water (Say & Ballı, 2012). 

Tarsus Şalgamı 

Located in the rich culinary culture of the region and can be drunk with meals throughout the 

year; It is one of the products that can be consumed as a refreshing drink in the summer and 

an energy-providing beverage in the winter. Black carrot and turnip radish, which are the 

main ingredients of Tarsus Turnip, are among the agricultural products grown in the Tarsus 

Plain. Five types of input products are used in the production of Tarsus Turnip. These consist 

of black carrot, turnip radish, bulgur flour (bran) as natural yeast, water and salt. In case of 

product differentiation, "ornamental pepper" is used (Kültür Portalı, 2004). 

 

Düzce Şırası 

Düzce cider, which is an Ottoman culture and mostly consumed with meatballs, is a non-

carbonated beverage that does not contain alcohol, sweeteners and chemical preservatives. 

Düzce Cider is an additive-free, natural drink obtained by grinding the seeds of dried black 

grapes, which are generally grown in the south and southeast regions of our country, and 

fermentation in a certain amount of water. The most important feature of Düzce Mustard is 

that it is made using oak barrels and bristle bags. The bristle bags hold the sediments well in 

the leaching process. Thus, the residues are trapped in the bristle bag and continue through the 

residues in the preservation of the must and fermentation is minimized(Tarımve Orman 

Bakanlığı, 2020). 
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Bursa Üzüm Şurubu 

Bursa grape must is one of our beverages produced in Bursa, which received geographical 

indication in 2021. Bursa grape must is a beverage produced using black raisins with seeds, 

drinking water and optionally white sugar. Black carrot juice is used as a color stabilizer. No 

seasoning is used in production. It can be produced in two ways as conventional way and 

fabrication. The reason why seeded black raisins are used in the production of Bursa Grape 

Syrup is that it contains resveratrol. Resveratrol is an antioxidant substance and is found in 

high amounts in the skin and seeds of black grapes. Bursa grape must, which is an important 

element of Bursa's culinary culture, is included in ceremonies and celebration meals, iftar 

tables and special days (TPE, 2021b). 

Ayran 

The process of diluting yoghurt with water and adding a small amount of salt to drink, which 

was discovered by the Turks, is called Ayran. Ayran, which we frequently encounter in many 

countries abroad, especially exported to Aegean and Balkan cultures, is accepted as our 

national drink. It is recommended to drink ayran three times a day for the treatment of 

diabetes in Avicenna's famous medical work El-Kanun fi't-Tıbb (Oktay & Guden, 2021).  

Susurluk Ayranı 

Susurlukayranı is a local beverage that is unique to Balıkesir's Susurluk district and differs in 

its production and taste compared to its classic foot. Ayran is withdrawn from the boiler with 

a small hand-held engine and discharged back to the boiler rapidly from high through a 

narrow pipe. Or by filling and emptying a bucket from a height with human power, it is 

ensured that the oil of theayran forms foam on the ayran. Also, the amount of salt is less. The 

product does not contain any additives. The most important feature of the Susurluk separation, 

which is prepared only by mixing yoghurt with natural yoghurt salt and water of yeast in 

appropriate proportions, is its foam. Making yogurt without its own fat and cream is the most 

famous factor in the formation of its foam (Keskin, 2019).  

Malatya Pirpirimli Acılı Ayran / Malatya Semizotllu Acılı Ayran 

Yogurt/filtered yogurt is an ayran produced using pirpirim (purslane), hot red pepper, water 

and salt. It is also known as "I burned sergeant ayran" at the geographical border. Malatya 

AcılıAyran with Purslane has a long history. It has an important place in the culinary culture 

of Malatya (Kılıç et al,, 2013). 

Ingredients Preparing 

 1 bunch of pirpirim 

 5-6 pieces of hot cayenne pepper 

  1 tablespoon of red pepper flakes 

 1.5 kg of yoghurt salt 
 
 

 Pirpirim is sorted, washed, and boiled for a 

couple of minutes with a tea glass of water. 

It is drained through the strainer. 

 Yoghurt is whipped, and ayran is made by 

mixing the same amount of water into it. 

Washed and cut in half, cayenne pepper, 

boiled pirpirim, salt and red pepper flakes 

are added to the ayran, mixed and left for 

two days. 

 Thus, the bitterness of the pepper and the 

sourness of the pirpirim are transferred to 

ayran. 

 It is filtered and consumed cold. 

(TPE,2022c) 
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Other Types of Beverages 

Kırklareli Hardaliyesi 

Hardaliye is a non-alcoholic beverage with a unique taste and smell, prepared by adding 

mustard to grape juice unique to Kırklareli. Hardaliye, which has a cherry color that burns the 

palate slightly and has a bittersweet taste, is not considered like wine because it is not 

fermented. When Gazi Mustafa Kemal Atatürk came to Kırklareli in 1930, he liked the 

hardaliye served to him very much and wanted it to be made into a national drink. There is 

also a directive 'Make this a national drink' (İçli & Vural, 2011). 

 

Velimeşe Bozası 

Boza is a winter unemployment that is produced and consumed quite a lot throughout the 

Thrace region. It is consumed as an effective preservative and energizer on cold winter days. 

Semolina, sugar and water are used in making Boza. It contains a high amount of minerals 

and vitamins. Boza, which has a high nutritional value and is in the category of healthy 

drinks, contains nutrients that the body needs such as iron, phosphorus, zinc, calcium and 

vitamin A. While serving, depending on preference, leblebi, cinnamon or hazelnuts can be 

used. Traditional Boza Festival is held in Velimeşe town of Çorlu, a district of Tekirdağ 

(Trakya Tourism Route, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Trakya Turizm Rotası, 2017) 

Adana Aşlama 

Adana Aşlama, as it is commonly known in the region, is a dark-colored and sweet-tasting 

drink prepared by soaking licorice root in water at normal temperature for three to four hours, 

adding a stick of cinnamon, a ginger and 50 grams of thyme, and served chilled with ice 

(Karaca & Karacaoğlu, 2016). 

When selling the product, Adana aşlamameatballs wear a traditional dress and use a specially 

designed serving set. In this serving set, there are two brass bowls that the cook hung on his 

back, the cup holder he tied around his waist, the water-filled pitcher he used for washing, and 

the two brass bowls that hit each other with his other hand, making a sound and informing the 

surroundings that the cook has arrived (TPE, 2020b). 

 

Table 2. Alcoholic Beverages 

Beverages  

Türk Rakısı 1997 

Geleneksel Türk Gül Likörü 2008 

Geleneksel Türk Kayısı Likörü 2008 

Geleneksel Türk Ahududu Likörü 2011 

Geleneksel Türk Vişne Likörü 2011 
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Geleneksel Türk Çilek Likörü 2011 

 

Fruit Liqueur 

It is distilled alcohol by hand by maceration of fruits in ethyl alcohol of agricultural origin 

and/or distillate of agricultural origin and/or in distillate spirits covered by the Communiqué. 

The amount of fruit used should be at least 5 kilograms in 20 liters of 100% alcohol by 

volume. Aroma substances and flavor mixtures in the Turkish Food Codex are used in these 

drinks. But the characteristic taste and color of the drink should come only from the fruit 

used. The alcohol content of the fruit liquor should be at least 25% by volume. In its 

production, at least 75 kg of fruit must be used for 100 liters of 100% alcohol. The 

characteristic taste and color should come entirely from the fruit used. In these products, the 

expression "traditional liquor" is used together with the fruit name. Refined white sugar 

should be used in these products (Türk Gıda Kodeksi, 2005). 

 

Turkish Rakı 

Rakı, according to TDK (2022b) 'Grapes, figs, plums etc. It means 'drink obtained by 

distillation of fruits by fermenting with alcohol'. Raki is a synthesis of the cultural heritage of 

various civilizations that lived in Anatolia and has survived to the present day with the 

traditional production method. The main raw material of raki is grapes. It is a traditional drink 

produced by using raisins, fresh grapes or both grapes together and takes its dominant aroma 

from anise seed during distillation and takes its original character from grapes and anise 

grown in Turkey (TPE 2020c).The basic raw materials in raki production are raisins, molasses 

and/or must (Anlı et al., 2007). 

 

Conclusion and Recommendations  

 

Geographic marking is important both in terms of sustainability and social welfare. While 

geographical indication provides economic gain to developing countries, it will also benefit 

the producers living in the rural areas of these countries, which are in a relatively worse 

economic situation. Thus, by supporting the agricultural sector in the regions with low income 

levels, a continuous income flow towards this segment will be provided. At the same time, 

our values and traditions will be protected by the concept of geographical marking.  

 

Geographical indication concept, which is important for local producers and local people in 

terms of gastronomic tourism, shows weakness in terms of the application of individuals or 

institutions. In order to increase this number, it should be examined by experts in the regions 

and our cultural heritage should be preserved by transferring it to the future.  When we look at 

our registered beverages, it is seen that there is a culture and a tradition behind most of them. 

Festivals and festivities bring the name of the products to the fore and increase the popularity 

of the products. While the consumer who wants to reach healthy and reliable food reaches 

these tastes, employment will be provided for the producer. In order to evaluate and transfer 

these cultural resources at our disposal, we should better understand the importance of the 

concept of geographical indication and in this context, we should protect our beverage culture. 

It can be said that the spread of the concept of geographical indication and the awareness of 

the local people on this issue have caused this number to increase over time. 
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Füzyon Mutfağı: Yeni Bir Ortak Reçete 

Dr.Öğr.Üyesi İrfan Yurt
1,

 Nadire Nur Polat
2 

1
Karabük Üniversitesi, Safranbolu Turizm Fakültesi, (irfanyurt@karabuk.edu.tr) 

2
Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği 

(nadirenpolat@gmail.com) 

 

Özet 

Yeni ve farklı lezzetlerin ülkeler tarafından kabul edilmesinde itici bir etken olan füzyon 

mutfakları hızlı bir şekilde gastronomide güncel bir yaklaşım olarak yerini almıştır. Ülke 

mutfakları, ürünlerin pişirilmesi ve sunulmasında her ne kadar kendilerine özgü yenilikçi 

uygulamalar geliştirseler de elde edilen ürünlerin diğer ülkelerin damak tadına pek uygun 

olmayabildiği gözlemlenmiştir. Bu durum farklı ülke mutfağı ürünlerinin pişirilmesi ve 

sunumunda uluslararası düzeyde iş birliğini gerekli kılmaktadır. Bu çalışma ile Akdeniz 

bölgesindeki üç farklı ülkeye (Türkiye, İspanya, İtalya) özgün ürünlerinin pişirilmesi ve 

sunum tekniklerine yönelik mutfak kültürlerinin karşılaştırılması yapılarak ortak bir örnek 

füzyon tabağı oluşturmak amaçlanmıştır. Araştırma verilerinin analizi 2016-2022 yılları 

arasında Türkiye, İspanya, İtalya’da iki farklı Erasmus+ projesi kapsamında farklı 

zamanlarda bir araya gelerek elde edilen çıktılar ve nitel araştırmalarda veri toplama yöntemi 

olarak kullanılan katılımcı gözlem tekniği ile gerçekleştirilmiştir. İnsanlar yurt dışı 

seyahatlerinde kültürel, dini, coğrafi konum vb. gibi nedenlerden dolayı yeme içme 

alışkanlıklarını terk etmekte zorlanmaktadır. Her bir ülkenin kendi damak tadına uygun 

ürünleri ortak bir tabakta buluşturması kanıyı yıkacağı için önemlidir. Gözlemler neticesinde 

değişik kültürlere sahip olan mutfakların bilinçli birleşimi, uluslararası düzeyde birçok 

kişinin damak tadına hitap edecek ortak lezzetlerin ortaya çıkmasını kolaylaştırdığı, 

oluşturulan reçetelerin ülke mutfaklarında da yerini alabilecek düzeyde olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca gözlem çıktılarında kültürel etkileşim sonucunda ülkeler arasındaki 

etkileşimin artması mutfak ürünlerine olan tereddütlerin azalarak ön yargıyı kırmakta 

yardımcı olduğu gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar bu alanda yapılacak diğer çalışmalara kaynak 

olması açısından önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Füzyon Mutfağı, İspanya Mutfağı, İtalya Mutfağı, Türkiye Mutfağı, 

Yemek Reçetesi 

Fusion Cuisine: A New Common Recipe 

Abstract  
Fusion cuisine, which is a driving factor in the acceptance of new and different tastes by 

countries, has quickly taken its place as a current approach in gastronomy. Although country 

cuisines have developed unique innovative practices in cooking and presenting products, it 

has been observed that the products obtained may not suit the tastes of other countries. This 

situation necessitates international cooperation in the cooking and presentation of different 

country cuisine products. With this study, it is aimed to create a common sample fusion plate 

by comparing the cuisine cultures of three different countries (Turkey, Spain, Italy) in the 

Mediterranean region, cooking and presentation techniques. The analysis of the research data 

was carried out between the years 2016-2022 in Turkey, Spain and Italy, with the outputs 

obtained by coming together at different times within the scope of two different Erasmus+ 

projects, and the participant observation technique, which is used as a data collection method 

in qualitative research. People have cultural, religious, geographical location, etc. in their 

travels abroad. It is difficult for them to abandon their eating and drinking habits due to 

reasons such as It is important that each country brings together the products suitable for their 

mailto:irfanyurt@karabuk.edu.tr
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own taste on a common plate, as it will wash the blood. As a result of the observations, the 

conscious combination of cuisines with different cultures shows that it facilitates the 

emergence of common flavors that will appeal to the tastes of many people at the 

international level, and that the recipes created are at a level that can take their place in the 

kitchens of the country. In addition, it has been observed in the observation outputs that the 

increase in the interaction between the countries as a result of cultural interaction helps to 

reduce the hesitations about kitchen products and to break the prejudice. These results are 

important in terms of being a source for other studies in this field.  

Keywords: Fusion Cuisine, Spanish Cuisine, Italian Cuisine, Turkish Cuisine, Food Recipe. 

 

Giriş 

Küreselleşmeyle birlikte toplumlar arasındaki mesafeler kısalmış ve coğrafyaların mutfakları 

birbirine açık hale gelmiştir. Bu değişim hareketliliği ile insan ihtiyaçlarının başında gelen 

yiyecek ve içeceklerde önemli derecede etkilenmiştir. Ülkeler arasındaki kültürel etkileşim 

farklı mutfakların bir araya gelmesini ve farklı lezzetlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Yeni 

lezzetlerin bir araya gelmesi ile bilinçli bir şekilde oluşturulan füzyon mutfakları hızlı bir 

şekilde gastronomide yerini almıştır. Günümüzde insanlar beslenmelerine daha çok önem 

vermektedir. Tüketicilerin bu seçici davranışları ürünlerin pişirilmesi ve sunumunda sağlıklı 

ve yenilikçi uygulamaların geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Ülke mutfakları, ürünlerinin 

pişirilmesi ve sunulmasında her ne kadar yenilikçi kendilerine özgü yenilikçi uygulamalar 

geliştirseler de elde edilen ürünlerin diğer ülkelerin damak tadına pek uygun olduğunu 

söylemek çok zor olacaktır. Bu durum ürünlerinin pişirilmesi ve sunumunda uluslararası 

düzeyde iş birliğini gerekli kılmaktadır. Bu çalışma ile Akdeniz bölgesindeki üç farklı ülke 

işletmeleri iş birliği ile yenilikçi uygulamalar geliştirilerek (Türkiye, İspanya, İtalya) özgün 

ürünlerinin pişirilmesi, sunum tekniklerine yönelik mutfak kültürlerinin uluslararası 

tanınırlığının arttırılması, ürünlerin karşılaştırılması amaçlanmıştır. İnsanlar yurt dışı 

seyahatlerinde kültürel, dini, coğrafi konum vb. gibi nedenlerden dolayı yeme içme 

alışkanlıklarını terk etmekte zorlanmaktadır. Bu çalışma ile kültürlerin buluştuğu ortak bir 

sentez tabak oluşturulması bu kanıyı yıkacağı için önemlidir. 

Türkiye, İspanya, İtalya’da Erasmus+ kapsamında farklı zamanlarda bir araya gelerek gözlem 

ve uygulamalarla ortak olarak deniz ürünleri pişirme ve sunum yöntemleri sentezi çıktıları 

elde edilmiştir. Değişik kültürlere sahip olan mutfakların birleşimi, uluslararası düzeyde 

birçok kişinin damak tadına hitap edecek ve deniz ürünlerinin kullanımına yönelik istekler 

daha da artacaktır. Bu çalışma ile füzyon, sentez mutfakları ve oluşturulan reçeteler alan 

yazına katkı sağlayacaktır.  

Literatür Taraması 

Füzyon Mutfağı 

Füzyon mutfağı, yeni ve özgün lezzetler oluşturmak için, en az iki farklı ülke mutfak 

kültürünün, bilinçli olarak bir mutfak kültürünü diğer bir mutfak kültürüne baskın gelmeyecek 

biçimde, aynı tabakta bir araya getirilerek birleştirilmesidir (Can, Sünnetçioğlu, & Durlu 

Özkaya, 2012). "Füzyon mutfağı" ifadesi genellikle farklı ulusların yöresel ürünlerini (Yurt & 

Bayraklı, 2022) ve tekniklerini bir araya getiren bir pişirme stilini ifade etmek için kullanılır 

(Spence, 2020). Örneğin Avrupa füzyon restoranları, farklı Avrupa ülkelerinin çeşitli 

mutfaklarının ve giderek daha popüler hale geldikleri yerlerin mutfak geleneklerinin 

karışımlarını sunar. Benzer şekilde, Teksas-Meksika mutfağı Güneybatı Amerika Birleşik 

Devletleri mutfak sistemini Meksika yemek alanıyla birleştirirken, Pasifik Kıyıları mutfağı 

çeşitli ada uluslarından gelen farklı geleneklerin karışımına dayanmaktadır. Tüm bu 

durumlarda, bir mutfak kültürüne dayalı yiyecekler, başka bir kültüre özgü bileşenler, tatlar ve 
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teknikler kullanılarak hazırlanabilmektedir (Stano, 2014). Füzyon mutfağı, farklı ülkelerden, 

bölgelerden ve kültürlerden gelen mutfak geleneklerinin temsili unsurlarını birleştirir. Çok 

kültürlülüğün bir ifadesidir, bu yüzden “küresel” mutfak olarak da adlandırılır. Öncelikle 

geleneksel gastronomi unsurlarından ilham alan özgün bir mutfaktır. Aynı zamanda yemekler 

yenilikçi ve sofistike bir şekilde hazırlanır. Yenilikçi muamele ve özenli hizmet yoluyla 

günlük yemek pişirmeden basit, geleneksel malzemeler, sadece lezzetleriyle değil aynı 

zamanda görünümleriyle de ilgi çekmektedir. Bölgesel ve füzyon mutfağı, görünüşte 

tamamen farklı olsa da ortak bir paydaya sahiptir: mutfak geleneği. İlkinde bu gelenek çok 

yavaş değişirken, ikincisinde gelenek yeni yemeklerin oluşturulması için başlangıç noktasıdır 

(Tablo 1). Turist pazarında her iki mutfağın da kalıcı bir yeri ve takipçileri (gastronomi 

turistleri) vardır (Świtała-Trybek, 2020). 

Tablo 1. Bölgesel mutfak ve füzyon mutfağı karşılaştırması. 

Bölgesel mutfak Füzyon mutfağı 

Nesiller boyu bilinen geçmişten gelir Yenilikçi, sofistike, ayrıcalıklı 

Geleneksel, bu nedenle değerli olarak kabul edilir. Daha önce bilinmeyen, uzak. 

Yerel bölgenin bir parçası ile ilişkili. Uluslararası bağlantılı özel restoranlarda servis edilir. 

Şenlikli, kutlama mutfağına bölünmüş. Durumu her zaman belirlenemez 

Bilinen lezzetleri ile öne çıkıyor. Daha önce bilinmeyen, genellikle egzotik, 
tanımlanması zor tatlarla karakterizedir. 

Nesiller boyu korunan hazırlama ve servis yöntemleri. Mutfak deneyleri işleyişini tanımlar. 

Çok yavaş değişikliklere uğrar. Sürekli olarak değiştirilir, yiyecek ve içecek 
trendleriyle bağlantılıdır. 

Bölgesel ve etnik kimliğin bir unsuru Küresel mutfak, çok kültürlülüğün ifadesi 

Eski nesil arasında saygı duyulan Genç nesil arasında popüler 

Öngörülebilir, ancak aynı zamanda kritik 
değerlendirmeye tabidir 

İlgi uyandırır, merak uyandırır 

 

Bilinen ve kanıtlanmış lezzetleri sevenler için Yeni tatlar arayanlar için 

Çeşitli etkinliklerde kullanılır (yerel, bölgesel, ulusal) Ağırlıklı olarak meraklılar arasında popüler 

Ülkenin kültürel mirasının tanıtımının bir unsuru, 
bölge. 

Belirli bir şefi, aşçılık okulunu veya restoranı tanıtır. 

Kaynak: (Świtała-Trybek, 2020) 

Füzyon mutfağını karakterize eden temel özellik olan füzyon kelimesi, yenilikçi ve kusursuz 

yemekler oluşturmak için farklı mutfak geleneklerinin uyumlu bir kombinasyonunu sağlaması 

gereklidir. Bu sosyokültürel ve sembolik boyut açısından da önemli sonuçları olmaktadır 

(Stano, 2014). 

Füzyon mutfağı, çeşitli ülkelerin pişirme teknikleri ve malzemelerinin bilinçli olarak aynı 

tabakta karıştırılması ve birleştirilmesi anlamını taşır (Newman, 2014). Füzyon mutfağı üç 

farklı yöntemle sınıflandırılabilir. Birincisi, farklı kültürlerden yakın bölgelerin yemeklerinin 

bir araya getirilmesidir. Eklektik olarak da adlandırılan ikinci yöntem ise yemek kültürünün 

belirleyicisi olmakla birlikte diğer mutfakların teknik ve malzemeleri de kullanılmaktadır. Son 

yöntem ise herhangi bir mutfak belirleyicisi olmadan tüm dünya mutfaklarını bir araya 

getirmektir (Sarıoğlan, 2014). 
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Türk Mutfağı 

Günümüz modern Türk Mutfağının şekillenmesinde; Türkler ’in Orta Asya geçmişi, İslam’ın 

kabulü ve Arap kültürüyle olan etkileşimi ve Anadolu’da geçmiş dönemlerde hakimiyet 

sağlamış olan medeniyetlerin etkisi görülmektedir (Güldemir, 2014). Türklerin uzun süre 

Anadolu’da hakimiyet göstermesi Anadolu mutfağını etkileyerek şekillenmesinde öncülük 

etmiştir. Özellikle farklı kesimlerin bir arada yer alması modern Türk Mutfağının zenginliğini 

sağlayan önemli unsurları bir araya getirmiştir (Demirgül, 2018). Türk mutfağı köklü bir 

geçmişe sahip olduğu için Türk Mutfağını tarihsel olarak; Orta Asya, Selçuklu, Osmanlı ve 

Cumhuriyet dönemi olarak ele almak mümkündür. Devletler arasındaki yüz yılardır süregelen 

etkileşim günümüzde çoğu yemeklerde (Yurt & Achılova, 2022) aslında bir füzyon tabağı 

izlerini barındırmaktadır. Osmanlı devlet yönetimindeki hoşgörülü, ılımlı yaklaşımlar 

hakimiyet altındaki insanların yakınlaşmasını kültürel alışverişlerin kolaylaşmasını 

sağlamıştır.  

Genel olarak baktığımızda Türkiye gastronomi kültürünün geçmişten gelen gelişim süreçlerini 

etkileyen birçok etken bulunmaktadır. Türkiye’nin devlet yapısı, coğrafi, tarihsel konumu 

mutfağın gelişimine katkı sağlamıştır. Gastronomik açıdan zenginliğin temel sebebi olarak 

devlet bünyesindeki binlerce yılın birikiminin, bölgesel farklılıkların zenginliğine katkı 

sağladığı bu topraklarda, farklı inanç ve din sistemlerinin etkisi, bu coğrafyaya göç edenlerin 

katkısı gösterilebilir.  Türkiye’nin Avrupa mutfakları ile benzer birçok yönünün olmasının 

nedenlerinden birisi de Akdeniz ve Ege denizine kıyısının bulunmasıdır. 

İtalya Mutfağı 

İtalyan mutfağı çeşitlilik bakımından bölgeler arasında farklılık barındıran zengin bir mutfak 

kültürüne sahiptir. İtalya Avrupa’da önemli uygarlıklara ev sahipliği yapmış olmasının yanında bu 
uygarlıkların mutfak kültür zenginliğini de taşımaktadır (Ingram, 2012). Günümüzde İtalya olarak 
adlandırılan bölgenin kuzey bölgesi, Roma ve Germen etkilerinin bir karışımını gösterirken, güney 
kesimleri Akdeniz mutfağı ve Arap etkilerini yansıtmaktadır (Weichselbaum & Benelam, 2009).  
Kısaca İtalyan mutfağı Bizans, Antik Yunan, Antik Roma ve Arap mutfaklarından etkilenerek 

uzun yıllar tarihsel, sosyal ve politik değişimlerle birlikte gelişmiştir. Ulusal mutfağın ana 

yemeklerinin çoğu ilk olarak yerel kesimlerde tüketilmekteyken daha sonra tüm İtalya'ya 

yayıldı. Bu yayılma sırasında bazı mutfağında bazı değişiklikler görülmüştür. İtalyan mutfağı 

genellikle pizza ve makarna ile anılmaktadır. Pizza ve makarnanın yanı sıra peynir ve şarap da 

birçok çeşidiyle mutfağın büyük bir bölümünü oluşturmuştur. İçecek olarak ise kahve ve 

espresso, İtalyan mutfağının önemli işaretlerinin başında gelmektedir (Volpi, 2003). 

İspanya Mutfağı 

İspanya, Akdeniz ve okyanusa kıyısı olan bir ülkedir. Bu özelliği mutfağında balık ve deniz 

ürünlerini ayrıca zeytinyağı, zeytin, sarımsak ve çeşitli sebzelerin sık görülmesinde etken 

olmuştur. İspanya mutfağı, tarihi boyunca, topraklarını fetheden halkların yanı sıra daha sonra 

sömürgeleştirdiği halklardan da çok etkilenmiştir (Akman & Mete, 1998). Bu durum ona 

Avrupa'da büyük bir ün kazandırmış ve 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başları arasında, 

farklı yemekleri ve mutfak teknikleri ile ulusal bir kimlik kazanmıştır (Weichselbaum & 

Benelam, 2009).  İspanya Mutfağı benzer kültür mutfaklarına göre kendine has özgünlüğüne 

dayalı farklılıklar taşımaktadır. İspanya Mutfağı temelinde halk yemeklerinin olduğu bir 

mutfaktır. İspanyol mutfak kültürü kapsamındaki ürünlerin bazıları (Paella, Tapas ve Tortilla) 

gibi, Avrupa Birliği’nin coğrafi işaretleme sistemi kapsamında yer almaktadır (Doğdubay, 

2018). 

İspanyol yemekleri, birkaç farklı kültürel mirasın birleşiminden meydana gelmiştir. 

Romalılardan Vizigotlara ve Moors'a kadar bu grupların her biri İspanyol yemeklerine etki 



 

497 

 

ITCC'22 

I. INTERNATIONAL TOURISM AND CULINARY CONFERENCE 

27-28 OCTOBER 2022 

AMASYA-TÜRKİYE 

etmiştir. Hıristiyan, Yahudi ve Müslüman kültürlerin bir arada yaşaması, mutfak da dahil 

olmak üzere İspanyol tarihi boyunca güçlü bir etkiye sahip olmuştur (Haun, 2021). 

Yöntem 

Nitel araştırmalarda veri toplama yöntemi olarak kullanılan katılımcı gözlem tekniği ile 

gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada gözlem tekniği, gidilen ülkelerdeki halkın kültürel 

yaşamı, yeme alışkanlıkları, uygulamayı gerçekleştirdiğimiz alanlardaki pişirme teknikleri ve 

sunumları, lezzet alışkanlıkları, dini hassasiyetleri dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 

mutfak uygulamaları dışında da sosyal faaliyetler çerçevesinde bir araya gelinerek farklı ülke 

katılımcılarının birbirlerinin kültürlerini tanımaları bakımından gözlem tekniğine farklı bir 

açıdan kaynak sağlanmıştır. 

Bulgular 

Araştırma verilerinin bulguları 2016-2022 yılları arasında Türkiye (Karabük\Safranbolu), 

İspanya (Barselona, Valencia), İtalya (Milan ve Nicotera)’da iki farklı Erasmus+ projesi 

kapsamında farklı zamanlarda bir araya gelerek, gözlem ve deneyimlemelerin sonucunda 

ortaya çıkartılmıştır. Aşağıdaki örnek yemek reçeteleri alanında uzman 3 ülke katılımcılarının 

ortak katkıları ile oluşturulmuştur. Ayrıca proje kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar, 

sosyal faaliyetler ve çıktılar QR Code sistemiyle çalışmamıza eklenmiştir. 

Tarif 1: Risottolu deniz mahsüllü kebap 

Porsiyon: 20 Kişilik  

Malzemeler Miktar Birim Malzeme Özelliği 

Levrek 6 Adet Bütün balık 

Karides 22 Adet 16/20 karides 

Kalamar 15 Adet Halka pişmiş 

Soğan  2 Adet Büyük boy 

Zeytinyağı 100 ml   

Sarımsak 6 Diş   

Tuz 8 Gr   

 Karabiber 6 Gr   

Pul Biber 5 Gr   

Portakal (Kabuğu) 2 Adet Orta boy 

Muskat 1 Adet Rendelenecek 

Maydanoz 2 Bağ   

Limon 3 Adet   

Sumak 5 Gr   

**Lavaş 25 Adet   

Taze kişniş 2 Bağ   

 
Yapım Aşamaları ve Notlar 

1. Kalamarları küp doğra, zeytinyağında soğan ve sarımsak ile kavur. 

2.Kalan tüm deniz ürünlerini temizle ve kalamar ile zırhtan geç. 



 

498 

 

ITCC'22 

I. INTERNATIONAL TOURISM AND CULINARY CONFERENCE 

27-28 OCTOBER 2022 

AMASYA-TÜRKİYE 

3Sarımsakları ekle, muskat rendele 

4.Tuz, karabiber, pul biber, az sumak ekle ve portakal kabuğu rendele, kişniş doğra ilave et 

5.Şişlere sapla ve tavada sulu kalacak şekilde hafif pişir 

6.Soğan piyazı için soğanları doğra, sumak, limon ve maydanoz (fesleğende denenebilir) ilave et. 

Türkiye ile eş anlamlı hale gelen kebap ile üç ülkenin katkılarıyla füzyon bir yemek 

oluşturulmak istendi. Bu kapsamda, üretim ve pişirme aşamaları Türk ekibi tarafından 

planlanan deniz ürünleri kebabı için İspanya ve İtalya'dan gelen ekiplerden ortak bir lezzet 

oluşturduğu düşünülen levrek, karides ve kalamar kullanıldı. Türk tarafı tarafından satırla 

kıyma haline getirilen deniz ürünleri, kebap yapımına uygun kıvama getirildi. İtalyan ve 

İspanyol ekibin baharat ilavesi ve tabaklaması ile Türk usulü kebap şişleri kullanılarak üç 

ülkenin damak tadına uygun lezzetli bir deniz ürünleri kebabı ortaya çıktı. Servis için bir 

kenara İtalyan risottosu kullanıldı. Sıcak servis edilmesi tavsiye edilir. Kayısı ve kuru 

üzümden yapılan soğuk komposto, yan içecek olarak servis edilebilir. 

Tarif 2. Deniz mahsullü risotto dolgulu kuru patlıcan dolması      

Porsiyon: 20 Kişilik   

Malzemeler Miktar Birim Malzeme Özelliği 

Kuru Patlıcan 3 Paket Yarım Paket şeklinde olanlardan alındı 

Pirinç (varsa albora) 4  Su B. Fazla su çeker 

Soğan (orta boy) 5  Adet  Brunuaz doğranacak 

Sarımsak (orta boy) 7 Diş    

Kalamar 20 Halka Haşlanmış 

Levrek 6 Fileto Orta boy 

Somon 250 Gr Çiğ 

Pesto sos 1 şişe   

Zeytin yağı 150 gr   

Dere otu 1 Bağ   

Maydanoz  1 Bağ   

Tane Karabiber 5 Gr   

Tuz 7 Gr   

Kuru nane 3 Gr   

Sosu için 

Levreğin Artıkları     Temizlenen balığın kalan kısmı 

Soğan 1 Adet Orta boy, büyük doğranmış 

Limon 3 Adet Orta Boy 

Tuz 3 Gr   

Tereyağı 500 Gr   

Safran 4 Tel   

Sumak 4 gr   
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Yapım Aşamaları ve Notlar 

1. Patlıcanlar minimum 45 dakika sıcak suda yumuşatılır. 

2. Soğan, sarımsak ve pirinç kavrulur ve çektikçe su ilave edilir. Albora pirinci daha fazla su çekme 

özelliğine sahip ortalama 4-5 kez su verilir. 

3. Pilav pişme kıvamına yaklaşınca daha önce pişirilmiş ve küp şeklinde doğranmış kalamar, levrek ve 

somon ilave edilir 5-10 dk arası pişirilmeye devam edilir. 

4. Pilav final durumuna yaklaşınca tereyağı, parmesan, limon kabuğu rendesi eklenir ve az limon 

sıkılır. 

5.Karabiber, tuz, pesto ve sumak eklenir karıştırılır ve patlıcanlar doldurulur.taze baharatlar ince 

doğranır eklenir. 

6. Patlıcanlar altına dolgu yapıp sumak ilaveli suda altı kısık 10 dk pişirilir. 

Sos 

1. Levrekler; soğan, tuz ve limon ilave edip yarım saat kaynatılır. 

2. Kaynayan balık stok ince bir süzgeçten süzülür ve geniş çaplı bir tavaya alınır. 

3. Tereyağı ilave edip kaynatılır. İçerisine bol limon sıkılır ve safran eklenir. 

4. Sunumu için süzme yoğurt (bulunmaz ise mascarpone) kullanılır. Sunumda pesto sos kullanılabilir. 

 

Türk ekibi tarafından getirilen kuru patlıcana İspanyol ve İtalyan ekiplerin ortak bir lezzet 

oluşturacağını düşündükleri levrek, somon ve kalamar kullanıldı. Ayrıca dolgu olarak İtalyan 

risottosu kullanıldı. İspanyol ekibi tarafından risottoya yerel baharatlar eklenerek dolum 

tamamlandı. Ürünün sunumunda tabak, İtalyan ekibine ait pesto sos ve Türk ekibinin 

oluşturduğu sos ile tatlandırıldı ve üç ülkenin damak tadına uygun yemekler elde edildi. 

Yukarıdaki yemek reçetelerinin oluşumunda 3 ülkenin ürünlerinin ortaya çıkartılmasında her 

ülkeye ait ürünlerin tabak içerisindeki lezzete katkısının eşit miktarda olmasına üzen 

gösterilmiştir. 2016-2018, 2019-2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen yemek reçetelerinin 

fazla olmasından dolayı sadece 2 tanesinin reçetesi makaleye eklenmiştir. Ayrıca proje 

kapsamında gerçekleştirdiğimiz diğer tarif ve sosyal faaliyetlere ait dosya, video çıktıları 

aşağıdaki QR Code sisteminde mevcuttur. 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.   2019-1-TR01-KA202-076838 

Erasmus+ proje sayfası QR Code (Deniz 

ürünleri Sentez mutfağı) 

Şekil 2 2016-1-TR01-KA202-035197 

Erasmus+ proje sayfası QR Code 

(Füzyon Mutfak) 



 

500 

 

ITCC'22 

I. INTERNATIONAL TOURISM AND CULINARY CONFERENCE 

27-28 OCTOBER 2022 

AMASYA-TÜRKİYE 

Sonuç 

Ülkeler arasındaki kültürel etkileşim farklı mutfakların bir araya gelmesini ve farklı 

lezzetlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Yeni lezzetlerin bir araya gelmesi ile bilinçli bir 

şekilde oluşturulan füzyon mutfakları hızlı bir şekilde gastronomide yerini almıştır. Fakat 

insanlar yurt dışı seyahatlerinde kültürel, dini, coğrafi konum vb. gibi nedenlerden dolayı 

yeme içme alışkanlıklarını terk etmekte zorlanmaktadır. Her bir ülkenin kendi damak tadına 

uygun ürünleri ortak bir tabakta buluşturması kanıyı yıkacağı için önemlidir. Gözlemler 

neticesinde değişik kültürlere sahip olan mutfakların bilinçli birleşimi, uluslararası düzeyde 

birçok kişinin damak tadına hitap edecek ortak lezzetlerin ortaya çıkmasını kolaylaştırdığı, 

oluşturulan reçetelerin ülke mutfaklarında da yerini alabilecek düzeyde olduğunu 

göstermektedir. Çalışma kapsamında 3 ülkeye (Türkiye, İspanya, İtalya) ait tescilli ürünler 

seçilerek oluşturulan ortak bir tabakla füzyon bir yemek oluşturulmuş ve katılımcılardan 

yorumlanması istenmiştir. 1.projeden (2016) itibaren kayıt altına alınan anket ve gözlemler 

ekiplerin birbirini tanıdıkça yemeklerine olan istekliliklerinde de artış olduğunu ortaya 

koymuştur. Ayrıca gözlem çıktılarında kültürel etkileşim sonucunda ülkeler arasındaki 

etkileşimin artması mutfak ürünlerine olan tereddütlerin azalarak ön yargıyı kırmakta 

yardımcı olduğu gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar bu alanda yapılacak diğer çalışmalara kaynak 

olması açısından önemlidir. 
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Abstract 

The likelihood of students starting their own businesses can be significantly influenced by 

attitudes toward entrepreneurship. The basis for future entrepreneurial activities is the mindset 

or attitude of students toward starting their own business. Therefore, graduates are seen as 

potential business owners; the more undergraduates who have an entrepreneurial mindset and 

ambition, the more likely it is that they will launch their own companies after graduating. 

Therefore, the purpose of this study was to determine how common entrepreneurial mindsets 

are among Omani undergraduate students. Earlier research on student entrepreneurial attitudes 

found that there is a relationship between family wealth, the father's profession, education, 

and study programme, and students' attitudes towards entrepreneurship. So, the purpose of 

this study is to see if there is a link between family wealth, the father's profession, education, 

and study programme, and Omani students' attitudes towards entrepreneurship. The study 

employed deductive research methodology and quantitative research since it is empirical 

research that employs analytical techniques to provide quantifiable data. The descriptive 

research design was also used since it summarises the characteristics of the population or 

problem being studied. Additionally, the purposive sampling strategy, a non-probability 

sampling technique, was used as the sampling strategy for this study. It involved selecting the 

sample in accordance with the researcher's knowledge and skill. A modified version of the 

Urve Venesaar et al. (2014) standard questionnaire was used in this study. For this study, 478 

undergraduate Omani students in total were chosen as responders. Online and offline 

respondents were given questionnaires as part of the survey, and the data was analysed using 

descriptive and regression techniques using the latest version of the statistical package for 

social science (SPSS) software, 19.0. The results show that students have a favourable attitude 

toward the growth of entrepreneurship. With an overall high mean score of 4.16, the findings 

indicate that students have a positive attitude toward the development of entrepreneurship. 

Besides, family wealth, the father's occupation, education, and study plan had no discernible 

influence on Omani students' attitudes toward entrepreneurship. It means that factors such as 

family income, the father's occupation, education level, and study course do not have an 

impact on entrepreneurial tendencies. 

Keywords: Entrepreneurship, attitudes, students, family wealth, and education. 

 

Introduction  

As intentions and attitudes are antecedents of entrepreneurial effort, knowledge of the 

attitudes and factors that may affect them is crucial in promoting more significant 

entrepreneurial initiatives (Gibson et al., 2011). Numerous studies have examined students' 

entrepreneurial intentions and attitudes, particularly among college or university students in 

various settings worldwide. For example, Shariff & Saud, 2009; Ismail et al., 2013 about 

Malaysia; Ekpe & Mat, 2012 in Nigeria; Zhang et al., 2014; Peng et al., 2013 regarding 

China; Bilić et al., 2011 regarding Croatia; Kume et al., 2013 in Armenia, Gibson et al., 2011; 

Gibson et al., 2014; Harris et al., 2008; Wurthmann, 2014) all authors are from the United 

States of America; Zampetakis et al., 2009 on Greece and, later, Varghese & Hassan, 2012 on 

Oman. 

mailto:tumatiraja@gmail.com
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Studies advocate that attitude play a crucial role in the developing behaviour and innovation 

of people for entrepreneurial success. Koh (1996) defines entrepreneurial attitudes as attitudes 

towards entrepreneurship, and it is about the degree to which people believe there are 

excellent chances for a start-up. Attitudes play an essential role in building entrepreneurial 

movements within a community. Besides, Thomas, Passaro and Scandurra (2014) stated that 

willingness to take risks, try new things, believe in themselves, and perceive individuals' 

experience, knowledge, and skills in starting a new business is constituted as entrepreneurial 

attitudes. Furthermore, entrepreneurial attitudes can impact entrepreneurial undertakings but 

can also be affected by entrepreneurial pursuits. Entrepreneurial attitudes are necessary to 

represent the public's general opinions of entrepreneurship, entrepreneurs, and the business 

community (Nybakk and Hansen, 2008). Moreover, let's suppose public attitudes toward 

entrepreneurship are positive. In that case, this will create social support, financial means, and 

networking privileges for entrepreneurs who want to start a new business (Bosma et al, 2008).  

 

Research Hypotheses 

H1: There is no significant association between family income and students’ attitudes towards 

entrepreneurship. 

H2: There is no significant association between father’s occupation and students’ attitudes 

towards entrepreneurship. 

H3: There is no significant association between education and students’ attitudes towards 

entrepreneurship. 

H4: There is no significant association between the program of the study and students’ 

attitudes towards entrepreneurship. 

 

Literature Review  

According to the Global Entrepreneurship Monitor (2013), the attitude towards 

entrepreneurial intention varies from student to student. Several factors affect the students' 

attitude towards entrepreneurship. Understanding the entrepreneurial attitudes of colleges and 

government authorities can help direct students towards self-employment (Bosma et al., 

2008). Moreover, Hansen and Nybakk (2008) stated that there are two critical components of 

entrepreneurial attitudes, i.e., the capacity to take a calculated risk and the ability to identify 

potential opportunities. Besides, individuals with entrepreneurial attitudes are likely to launch 

a new start-up. This would imply that risk-takers are more likely to start a new business, and 

risk-attitude influences people's decision to pursue entrepreneurship as a career. 

 

Lee, Chang, and Lim (2005) examined the variations in students' attitudes towards 

entrepreneurial activities in different countries. The study revealed that students' 

entrepreneurial attitudes significantly depended on each country's entrepreneurial education 

and unique social settings. Besides, Veciana et al. (2005), who studied entrepreneurship 

among university students, found that entrepreneurs' images, encouragement from educators, 

and a stimulating college atmosphere influence students' entrepreneurial attitude. According 

to the study, the students had a favourable attitude toward entrepreneurship; however, their 

perceptions of feasibility were negative, and as a result, their intentions were comparatively 

weak. A study conducted by Thomas and Muller (2000), on the other hand, concluded that 

many variables affect students' entrepreneurial attitudes, such as risk-taking capacity, 

economic instability, social situations, entrepreneurial education, and student awareness of 

new business development. 

 

In Oman, the research associated with the attitudes of college students toward 

entrepreneurship is very limited. A study carried out by Abir Al Harrasi and Zahran Al Salti 
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(2014) examined the entrepreneurial intentions among students at Sultan Qaboos University. 

The study revealed that most students have weak entrepreneurial intentions. The study 

claimed autonomy, work flexibility, and extra cash positively impact students' entrepreneurial 

intentions. At the same time, the absence of entrepreneurial programmes and training 

negatively impacts students' entrepreneurial intentions. Moreover, the research determined 

that students in Oman are not guided regarding the supportive arrangements implemented by 

the government and private sector for entrepreneurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Thomas and Mueller (2000) 

 

Another study directed by Ammani Ammal and Malar Mathi (2014) appraised undergraduate 

students' attitudes at Ibri College towards choosing entrepreneurship as an occupation. The 

study observed that innovative capability, self-confidence, and family-owned enterprise 

context influence students' attitudes towards choosing entrepreneurship as a career choice. 

Nonetheless, the study only included respondents from one college, and the sample size was 

60, so generalising the results to the rest of Oman may be inadequate. Other studies by 

Rakesh Belwal, Hanan Al Balushi, and Shweta Belwal (2015) regarding students' perceptions 

of entrepreneurship and enterprise education in Oman discovered that the university students 

were mostly confident and enthusiastic about starting a new business. However, they do not 

have the required expertise in how to start a start-up. Further, factors such as valuable 

connections with the entrepreneurial ecosystem, self-determination, and finance were 

identified as determinants for starting a new business. 

 

A study conducted by Varghese et al. (2012) about attitudes towards entrepreneurship among 

young people in Oman stated that a significant portion of students have a positive attitude 

towards starting a business. About 60% of the respondents reported that they have the 

qualities required to establish a business, act independently, are creative, and have high self-
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esteem. The notable findings of the research are that 67% of respondents expect to start a 

business in Oman. The same study showed that 66% of female students are passionate about 

starting a business. Similarly, an empirical study on graduates' attitudes towards 

entrepreneurship in Oman conducted by Ibrahim et al. (2017) revealed knowledge of business 

risk. Students' attitudes toward entrepreneurship are heavily influenced by the 

entrepreneurship programmes they participate in and their business awareness. Furthermore, 

Ahmed et al. (2010) stated that self-determination and students' ability to innovate will 

influence their attitudes toward entrepreneurship. Furthermore, Hunjra et al. (2011) stated that 

students who are more positive and autonomous in their strengths because of work experience 

will have a favourable attitude toward entrepreneurship as a career. 

 

According to Matlay (2005), entrepreneurial training is vital for affecting attitudes towards 

entrepreneurship. Supporting students participating in regional and global discussions, 

seminars, and workshops will generate interest in entrepreneurship. On the other hand, 

Khalfan et al. (2014) cited in Global Entrepreneurship Monitor, (2013) noted that many 

entrepreneurs in Oman had previous job experience of at least a year. In contrast, more than 

80% had no prior experience with entrepreneurship. Furthermore, Segumpan & Zahari (2012) 

researched the attitudes towards entrepreneurship of Omani college students enrolled in 

business school to analyse the notable differences among the respondents' attitudes. The study 

divided the respondents concerning business exposure, gender, and family background. The 

results show that the respondents have a positive intention and attitude towards 

entrepreneurship. Besides, when the respondents were divided into groups according to 

demographic variables, there were no significant differences. 

 

A study by Ibrahim et al. (2017) assessed students' attitudes in Oman regarding 

entrepreneurship. The results summed up that Omani students have a positive attitude and 

intention towards entrepreneurship; nonetheless, the inclination to start a business 

independently is relatively low. Additionally, Zhang et al. (2014) expressed that training in 

business activities may substantially improve the students' attitude towards entrepreneurship. 

Furthermore, Ibrahim et al. (2017) contend that the government, educational institutions, and 

business incubators all play an important role in shaping graduates' attitudes toward 

entrepreneurship. Khan and Almoharby (2007) share a similar view that entrepreneurial 

activities are significant for the GCC countries' future growth. Similarly, Panikar & 

Washington (2011) indicated that most students in Oman hold entrepreneurial traits and 

abilities and show enthusiasm towards entrepreneurial activities. 

 

Research Methodology 

The deductive research approach was used in this study because it entails going from the 

general to the specific, beginning with a theory, drawing hypotheses from it, testing those 

hypotheses, and then updating the theory (Babbie, 2010). Besides, a quantitative research 

approach was employed since this method quantifies the data and identifies cause-and-effect 

links between variables using statistical or mathematical approaches (Kothari, 2010). Because 

it depicts the traits of the population or phenomenon under study, the descriptive research 

approach was utilised in this study. With this methodology, the "what" of the study topic is 

given more attention than the "why." 

 

For this study, the non-probability sampling method, i.e., purposive sampling, was used. 

Purposive sampling is a technique in which the sample is gathered based on the researcher's 

experience and expertise. It is also referred to as "judgmental" or "authoritative" sampling 

(Bernard, 2002). The sample size of the study was 478. A combination of primary and 
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secondary sources was used to gather the data. The main information was gathered through a 

survey, i.e., questionnaires. A questionnaire that had been developed by Urve Venesaar et al. 

(2014) was used in this investigation. However, to better meet the needs of the study, the 

questionnaire was modified. The Cronbach's alpha for this investigation showed that a value 

of 0.885 is reliable and appropriate for further analysis. A value of 0.700 is required for the 

instrument's reliability. The frequency distribution, percentage, rank, and weighted mean were 

used to analyse the data. The frequency distribution is a statistical tool used to determine the 

distribution of respondents as well as the frequency of those respondents who fit a given 

specified profile, such as gender, age, and marital status. Both the proportion of respondents 

and the percentage of respondents who fit a given profile were calculated using the 

percentage. Other relevant statistical tools were also applied to draw conclusions.  

 

Results and Discussion 

 

Profile of the respondents 

Females make up 62.6 percent of the population, while men make up 37.4 percent. The results 

do not correspond to Oman's national population (NCSI, 2020), which has a female 

population of 38.7 percent and a male population of 61.3 percent. To conclude, the majority 

of survey respondents are females. Besides, sixty-nine percent of those surveyed are between 

the ages of 22 and 25. According to NCSI (2020), 60% of Omani citizens are between the 

ages of 21 and 26. As a result, the results and estimates are consistent. Furthermore, 14.4 

percent of respondents are between the ages of 26 and 30, with 12.1 percent between the ages 

of 31 and 35 and 4% between the ages of 36 and older. 

 

40.8 percent of respondents reside in the city, i.e., Muscat, while 34.7 percent live in villages 

and the remaining (24.5 percent) stay in various towns throughout Oman. In terms of 

education, 71.3 percent of respondents graduated, while 28.7 percent received a higher 

diploma. As part of their studies, 24.7% of participants took tourism and hospitality 

management courses. Business management is the next-highest category, with a 20.3 percent 

share, followed by Accounting and Finance (19.7 percent) and Human Resources 

Management (18.4 percent). Other courses studied by 8.6 percent were nursing, agriculture, 

and engineering, while 8.4 percent studied event management. 

 

The respondent's father worked for the government in 39.3 percent of cases, while 15.1% 

owned enterprises and 14.2% retired. Further, 9.6% worked in agriculture, 11.7 % in the 

private sector, and 10% were jobless. Similarly, 68.6% of the mothers of the respondents were 

housewives, compared to 10.7% who worked for the government, 6.9% in the private sector, 

and 5% who were retired. Moreover, 4.6% of persons worked in agriculture, and the 

remaining 4.2% ran their own businesses. 

 

According to the findings, up to RO 1000 represents 50.4 percent of the respondent's family's 

income. 15.9% of respondents indicated their family income surpassed RO 3001, while 18% 

were unclear. Furthermore, 8.2% claimed that their monthly income is between RO 2001 and 

3000, while the remaining 7.5% stated that their monthly income is between RO 1001 and 

2000. Inferring from this, half of the respondent families earn less than RO 1000 each month. 

 

Table 1 - Demographic profile of the respondents 

A1. Gender Frequency Per cent 

Male 179 37.4 
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Female  299 62.6 

A2. Age (Optional) Frequency Per cent 

20-25 332 69.5 

26-30 69 14.4 

31-35 58 12.1 

36 and above  19 4.0 

A3. Permanent residing area Frequency Per cent 

City, i.e., Muscat 195 40.8 

Town 117 24.5 

Village  166 34.7 

A4. Education  Frequency Per cent 

Diploma 137 28.7 

Graduation  341 71.3 

A5. Programme of the study Frequency Per cent 

Tourism and Hospitality 118 24.7 

HR Management      88 18.4 

Accounting and Finance    94 19.7 

Event Management 40 8.4 

Business Management 97 20.3 

Other  41 8.6 

A6. Parent's Occupation - Father  Frequency Per cent 

Own Business 72 15.1 

Salaried Employee Private     56 11.7 

Salaried Employee Government 226 39.3 

Retired 73 14.2 

Agriculture 41 9.6 

Unemployed 48 10 

A7. Parent's Occupation - Mother  Frequency Per cent 

Own Business 20 4.2 
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Salaried Employee Private     33 6.9 

Salaried Employee Government 50 10.7 

Retired 24 5.0 

Agriculture 22 4.6 

Housewife  329 68.6 

A8. Family Income (Optional)  Frequency Per cent 

Up to OMR 1000 241 50.4 

OMR 1001 to 2000 36 7.5 

OMR 2001 to 3000 39 8.2 

OMR 3001 and above 76 15.9 

Do not know 86 18.0 

Prefer not to answer 0 0 

 

 Reliability Statistics  

Inference: Cronbach's alpha was used to test the reliability across multiple dimensions. The 

above table displays the results obtained. The attitude toward entrepreneurship has an alpha of 

0.885. The rating is high, and a value of > 0.7 implies that the presented items have very 

strong internal consistency. 

Table 2 - Reliability Statistics 

Dimension Cronbach's Alpha No of Items 

Attitudes towards entrepreneurship .885 9 

 

Student Attitudes towards Entrepreneurship 

The statement "I am willing to give up my personal comfort to start a new business" has a 

high mean of X = 4.49. The respondents resoundingly concur that they are willing to give up 

their comfort in order to launch a business. I feel energised working with creative colleagues 

in a fast-paced business setting (X = 4.47) and I get excited when my work is among the best 

(X = 4.36), which are the second and third highest mean scores, respectively. The findings 

show that respondents are prepared to work in a lively environment and are willing to start 

their own business. 

 

Additionally, the respondents overwhelmingly concur with the statement: "I find it highly 

attractive to begin a career as an entrepreneur" (X = 4.19). I would like to launch a business if 

I had the chance and the means to do so (X = 4.09). The best approach for me to utilise my 

education is to launch my own company (X = 4.03). It is evident from the aforementioned 

statements that the majority of respondents have a good attitude toward beginning a business, 

and it appears that most respondents are eventually persuaded to launch their venture. 
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Furthermore, respondents’ agreement with the following statements: "I want to launch a 

business so that I can have more flexibility in both my personal and professional life" (3.97). I 

think that to assess business success, precise results are required (3.94). I've always put in a 

lot of effort to rank well in my class and academic field (3.93). I have consistently put forth a 

lot of effort to rank among the top students in my class and discipline, which received the 

lowest mean score for attitudes toward entrepreneurship. It shows that the respondents don't 

believe they are putting in much effort in their classes and topic areas. 

 

Table 3 - Student attitudes towards entrepreneurship 

Student attitudes    
Verbal 

Interpretation 
SD Rank 

I am ready to sacrifice my personal comfort to start 

a new business. 
4.49 Strongly Agree 0.743 1 

I feel energetic working with innovative colleagues 

in a dynamic business environment. 
4.47 Strongly Agree 0.794 2 

I get my excitement when my work is among the 

best. 
4.36 Strongly Agree 0.923 3 

A career, as an entrepreneur is very attractive to me. 4.19 Strongly Agree 0.856 4 

If I had the opportunity and resources, I would like 

to start a business. 
4.09 Strongly Agree 0.974 5 

To start my own business is the best way to take 

advantage of my education. 
4.03 Strongly Agree 1.168 6 

I want to start a business to have more flexibility in 

my personal and professional life. 
3.97 Agree 1.062 7 

I believe that detailed results are necessary to judge 

business success. 
3.94 Agree 1.034 8 

I have always worked hard to be among the best in 

my class/ subject area. 
3.93 Agree 1.204 9 

Total 4.16 Strongly Agree 0.973 9 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

37.48 40.929 6.398 9 
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Figure 1 Student attitudes towards entrepreneurship 

 
 

 Family's Income per month * Attitudes Towards Entrepreneurship 

H1: There is no significant association between family income and students’ attitudes towards 

entrepreneurship  

 

Table 4 - Family's Income per month * Attitudes Towards Entrepreneurship 

 

Strongly 

Disagree 
Disagree 

Somewhat 

Agree 
Agree 

Strongly 

Agree 
Total 

Family's 

income 

per 

month 

Up to 

OMR 

1000 per 

month 

Count 1 9 25 114 92 241 

% Income  
0.4% 3.7% 10.4% 47.3% 38.2% 100.0% 

OMR 

1001 to 

2000 

Count 0 0 3 19 14 36 

% Income  
0.0% 0.0% 8.3% 52.8% 38.9% 100.0% 

OMR 

2001 to 

3000 

Count 0 1 4 21 13 39 

% Income  
0.0% 2.6% 10.3% 53.8% 33.3% 100.0% 

OMR 

3000 and 

above 

Count 0 3 13 29 31 76 

% Income  
0.0% 3.9% 17.1% 38.2% 40.8% 100.0% 

I don't 

know 

Count 1 6 15 38 26 86 

% Income  1.2% 7.0% 17.4% 44.2% 30.2% 100.0% 

Total Count 2 19 60 221 176 478 

% Income  0.4% 4.0% 12.6% 46.2% 36.8% 100.0% 
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Table 5 - Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 13.522 16 .634 

 

Since chi-square is not significant in the table 5 (sig. value is 0.634 > 0.05), the null 

hypothesis cannot be disproved. This indicates that there is no conclusive relationship 

between family income and individuals' perceptions of their attitudes toward 

entrepreneurship. It implies that entrepreneurship inclinations are unaffected by family 

income. 

 

Figure 2 Family's Income per month * Attitudes Towards Entrepreneurship 

 
The above multiple bar diagram describes the opinions on attitudes towards entrepreneurship 

with respect to family income. 

 

Father’s Occupation * Attitudes Towards Entrepreneurship 

H2: There is no significant association between father’s occupation and students’ attitudes 

towards entrepreneurship  

 

Table 6 - Father’s Occupation * Attitudes Towards Entrepreneurship 

 

Strongly 

Disagree 
Disagree 

Somewhat 

Agree 
Agree 

Strongly 

Agree 
Total 

 Father’s 

Occupation 

Own 

Business 

Count 0 5 8 30 29 72 

% Within 

Occupation 
0.0% 6.9% 11.1% 41.7% 40.3% 100.0% 

Salaried 

Employee 

Private 

Count 0 1 12 25 18 56 

% Within 

Occupation 
0.0% 1.8% 21.4% 44.6% 32.1% 100.0% 

Salaried 

Employee 

Government 

Count 2 10 20 89 67 188 

% Within 

Occupation 
1.1% 5.3% 10.6% 47.3% 35.6% 100.0% 
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Retired 

Count 0 2 9 32 25 68 

% Within 

Occupation 
0.0% 2.9% 13.2% 47.1% 36.8% 100.0% 

Unemployed 

Count 0 1 6 21 18 46 

% Within 

Occupation 
0.0% 2.2% 13.0% 45.7% 39.1% 100.0% 

Unemployed 

Count 0 0 5 24 19 48 

% Within 

Occupation 
0.0% 0.0% 10.4% 50.0% 39.6% 100.0% 

Total 

Count 2 19 60 221 176 478 

% Within 

Occupation 
0.4% 4.0% 12.6% 46.2% 36.8% 100.0% 

 

Table 7 - Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 14.440 20 .808 

 

Table 7 shows that chi-square is not significant (sig. value is 0.808 > 0.05), so there is no 

evidence to reject the null hypothesis. It means that there is no significant association between 

the father’s occupation and their opinions on attitudes towards entrepreneurship. It means that 

attitudes towards entrepreneurship are independent of one's father’s occupation. 

 

Figure 3 Father’s Occupation * Attitudes Towards Entrepreneurship 

 

The above multiple bar diagram describes the opinions on attitudes towards 

entrepreneurship with respect to the father’s occupation. 

 

Education * Attitudes Towards Entrepreneurship 

H3: There is no significant association between education and students’ attitudes towards 

entrepreneurship  

 

Table 8 - Education * Attitudes Towards Entrepreneurship 
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Strongly 

Disagre

e 

Disagre

e 

Somewha

t Agree 
Agree 

Strongl

y Agree 
Total 

Educatio

n 

Diploma 

Count 0 4 19 70 44 137 

% Within 

Educatio

n 

0.0% 2.9% 13.9% 
51.1

% 
32.1% 

100.0

% 

Graduatio

n 

Count 2 15 41 151 132 341 

% Within 

Educatio

n 

0.6% 4.4% 12.0% 
44.3

% 
38.7% 

100.0

% 

Total 

Count 2 19 60 221 176 478 

% Within 

Educatio

n 

0.4% 4.0% 12.6% 
46.2

% 
36.8% 

100.0

% 

 

Table 9 - Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3.742 4 .442 

 

Table 9 shows that chi-square is not significant (sig. value is 0.442 > 0.05), so there is no 

evidence to reject the null hypothesis. It means that there is no significant association between 

education and their opinions on attitudes towards entrepreneurship. It means that attitudes 

towards entrepreneurship are independent of education. 

Figure 4 Education * Attitudes Towards Entrepreneurship 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The above multiple bar diagram describes the opinions on attitudes towards entrepreneurship 

with respect to education. 

 

Program of the study * Attitudes Towards Entrepreneurship 
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H4: There is no significant association between the program of the study and students’ 

attitudes towards entrepreneurship 

 

Table 10 - Program of the study * Attitudes Towards Entrepreneurship 

 

Strongly 

Disagree 
Disagree 

Somewhat 

Agree 
Agree 

Strongly 

Agree 
Total 

Program 

of the 

study 

Tourism and 

Hospitality 

Count 0 3 16 61 38 118 

% Study 

program  
0.0% 2.5% 13.6% 51.7% 32.2% 100.0% 

HR 

Management 

Count 0 8 6 39 35 88 

% 

Program 

study 

0.0% 9.1% 6.8% 44.3% 39.8% 100.0% 

Accounting 

and Finance 

Count 1 3 16 41 33 94 

% 

Program 

study 

1.1% 3.2% 17.0% 43.6% 35.1% 100.0% 

Event 

Management 

Count 0 0 5 18 17 40 

% 

Program 

study 

0.0% 0.0% 12.5% 45.0% 42.5% 100.0% 

Information 

Technology 

Count 1 3 15 44 34 97 

% 

Program 

study 

1.0% 3.1% 15.5% 45.4% 35.1% 100.0% 

Other 

Qualifications 

Count 0 2 2 18 19 41 

% 

Program 

study 

0.0% 4.9% 4.9% 43.9% 46.3% 100.0% 

Total 

Count 2 19 60 221 176 478 

% 

Program 

study 

0.4% 4.0% 12.6% 46.2% 36.8% 100.0% 

 

Table 11 - Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 21.351 20 .377 

 

Table 11 shows that chi-square is not significant (sig. value is 0.377 > 0.05), so there 

is no evidence to reject the null hypothesis. It means that there is no significant association 

between the program of the study and their opinions on attitudes towards entrepreneurship. It 

means that attitudes towards entrepreneurship are independent of the program of study. 

Figure 5 Program of the study * Attitudes Towards Entrepreneurship 
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The above multiple bar diagram describes the opinions on attitudes towards entrepreneurship 

with respect to the program of the study. 

 

Null Hypotheses 

Table 12 Null Hypotheses 

Null Hypotheses 
Sig. 

Value 

Result 

H1: There is no significant association between family income and 

students’ attitudes towards entrepreneurship  
0.634 Accepted 

H2: There is no significant association between father’s occupation 

and students’ attitudes towards entrepreneurship  
0.808 Accepted 

H3: There is no significant association between education and 

students’ attitudes towards entrepreneurship  
0.442 Accepted 

H4: There is no significant association between the program of the 

study and students’ attitudes towards entrepreneurship  
0.377 Accepted 

 

Table 12 shows that the chi-square is not significant because all of them are greater than 0.05, 

indicating that there is no evidence to reject the null hypothesis. It signifies that there is no 

significant relationship between family income, the father's occupation, education, the study 

programme, and student’s attitudes toward entrepreneurship. It implies that attitudes toward 

entrepreneurship are unaffected by family income, the father's occupation, education, or 

academic programme. 

 
Discussion of findings 

 

Students favourable or unfavourable attitude toward entrepreneurial activity is a consequence 

of their held views on the characteristics of entrepreneurship. The foundations of an 

individual's attitude toward entrepreneurship are held beliefs, which are reflections of the 

individual's sentiments, perceptions, and knowledge regarding the features of 

entrepreneurship. To put it another way, a successful entrepreneurship strategy cannot be 

carried out without first identifying the traits associated with entrepreneurship and one's 

attitude toward them. 

 

The results indicate that respondents had a positive view of entrepreneurship. For example, 

the highest mean score of 4.49 was recorded for “I am ready to sacrifice my personal comfort 
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to start a new business”. It shows that their attitudes towards entrepreneurship are favourable. 

Another interesting finding is that these students lack both entrepreneurship training and 

experience. The theory of planned behaviour (Ajzen, 1991) states that attitudes will influence 

a person's decision to launch a business. Depending on the respondents' positive and negative 

sentiments, entrepreneurial intention might be either good or negative (Ajzen, 1991). 

However, many respondents claimed they had any business concepts, were unable to clearly 

express or organise their thoughts into a workable business plan and had no idea where or 

how to launch a new business. It has been established that expertise in business-related fields 

affects entrepreneurial attitudes. This is supported by the majority of studies that looked at 

personal experience (Paramond, 2004; Ammal & Mathi, 2014; Koh, 1995). Belwal et al. 

(2015) claim that students in Oman lack knowledge about how to launch a business and are 

scared of failing. Enhancing the internship programme could aid in advancing expertise in the 

management and business domains. Colleges and business should collaborate to develop this 

project. The internship programme will familiarise graduates with a real-world business 

environment and increase their risk-taking propensity. 

 

It has been demonstrated that entrepreneurship programmes have a positive effect on 

entrepreneurial attitudes. According to Lee et al. (2005), students who completed an 

entrepreneurship course exhibited stronger start-up intent and more knowledge about new 

venture development than students who did not. This conclusion is supported by almost all the 

research on the topic. Additionally, Kolvereid & Moen (1997) found that students who 

majored in entrepreneurship at a Norwegian business school exhibited stronger 

entrepreneurial impulses than students who studied in other subjects. Furthermore, a graduate 

programme in entrepreneurship at an Australian institution indicated that 87% of alumni 

started a business within two years of graduation, according to McMullan & Gillin's (1998) 

research. 

 

Around 68% of respondents stated that, they would like to launch a business "if they had the 

chance and resources." This demonstrates that respondents have a favourable attitude towards 

starting the business. However, one of the reasons for the negative attitude towards 

entrepreneurship has been identified as the absence of social support and low regard for 

entrepreneurial endeavours among families. As 63% of respondents stated, it sounded 

appealing to work for the government. 

 

The business experience of a student's family or other relatives has little bearing on how they 

feel about starting their own business. This is in line with the conclusions of (Ammal & 

Mathi, 2014; Tkachev & Kolvereid, 1999; Paramond, 2004; Tan, Long & Robinson, 1996). 

These studies show that students who have personal or family experience in entrepreneurship 

have no appreciable difference in their attitudes toward a career in entrepreneurship and are 

also confident in their own abilities to emulate that behaviour to succeed. This study, 

however, contradicts research by Ali Ibrahim, Devesh, and Ubaidullah (2016) that makes the 

opposite claim. 

 

Conclusion 

 
To summarise, Omani undergraduates have a strong desire to pursue entrepreneurship as well 

as a positive attitude towards new business development. As a result, when it comes to 

choosing an entrepreneurial venture, these individuals have a wide range of choices. To 

accomplish this, higher education in Oman should place a greater emphasis on 

entrepreneurship education. According to the study, Omani undergraduates have an 
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exceptionally high level of pro-entrepreneurial attitudes. However, in order to uncover 

additional explanation, it was necessary to go beyond the four hypothesised explanatory 

variables and consider aspects of the country's socioeconomic context and cultural aspects. 

Future research should focus on students' entrepreneurial attitudes in Oman's other cities 

besides Muscat. In addition, other aspects of student attitudes toward entrepreneurship should 

also be considered. 

 

Recommendations 
 Based on results, students would like to start a business if they had the opportunity & 

resources. It implies that they will need additional assistance from various 

stakeholders in order to start a business. It is critical to place more emphasis on this 

area and assist students appropriately. 

 Entrepreneurship courses should be introduced as early as possible, possibly in 

schools, to foster positive entrepreneurial attitudes. This can help students gain the 

entrepreneurial knowledge and skills they need. Furthermore, early entrepreneurial 

education can instil confidence in students and positively influence their attitude 

toward entrepreneurship.  

 Role models, such as parents, educators, business owners, stakeholders, financiers, 

and other public figures, must share their experiences in order to shift students' 

mindsets toward entrepreneurship.  

 Banks and other financial institutions should encourage students to become 

entrepreneurs and help grow their businesses. 

 Educational institutions should provide real-time training, encourage incubation 

centers, allocate a larger entrepreneurial fund, and share almunai entrepreneurial 

experiences with students so that they can connect quickly.  
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Abstract 

This study analyzes whether social exchange has a mediating effect in the best tourism village 

development. Variance-based partial least squares structural equation modeling method was 

used to analyze whether social exchange has a mediating effect in the best tourism village 

development. When the data were analyzed, the impact of tourism village was found to affect 

the best tourism village's development significantly; thus, a cause and effect relationship is 

present. Social exchange affects the relationship between the best tourism village’s impacts 

and development for the best tourism village. The conclusion was that the best tourism 

village’s impacts indirectly affects the development for the best tourism village due to the 

mediation of the social exchange factor.  

Key Words: Tourism Village, Best Tourism Village, Development, Social Exchange. 

 

Introduction 

The best tourism villages that created by the World Tourism Organization (UNWTO) in 2021 

focus on tourism for rural development, development of tourism with innovative approaches 

in rural areas, preserves the lifestyle of rural villages and rural-based values and transferring 

them to the future, revealed of cultural diversity and differences, promotes local values and 

sustainability of events, reduces regional inequality in income and development, fight the 

reduction of rural population, promotes rural transformation, visibility, international 

recognition, active cooperation by increasing the attractiveness of rural areas and economic, 

social and environmental sustainability (UNWTO, 2022).  

 

International this initiative with a population density of less than 15.000 inhabitants, a 

landscape of traditional activities such as forestry, agriculture, fishing or livestock and share 

community values and lifestyle has 3 components as "the best tourism village" that 

contributes to the sustainable development goals, the "upgrade program" to help those who do 

not fully meet the criteria of the best tourism village and to improve the areas with gaps, and 

the "best tourism village network" where experiences, best practices and opportunities are 

shared (UNWTO, 2022).  

 

There are 44 the best tourism village in the World. The best tourism village shown table 1.  

 

Table 1. The Best Tourism Village 

Caspalá Sidi Kaouki 

Kaunertal Bojo 

Testo Alto Mısfat Al Abriyeen 

Xidi San Cosme Y Damián 

Yucun Ollantaytambo 

Pica Castelo Rodrigo 

Puerto Williams Cumeada 

Pano Lefkara Purple Island 

Wonchi Ungok Village 

mailto:serkanbertan@yahoo.com
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Pochampally Bekhovo 

Nglanggeran Nkotsi Village 

San Ginesio Rijal Alma'a 

Soufli Mokra Gora 

Niseko Radovlijca 

Miyama Solčava 

Olergesailie Morella 

Bkassıne Lekunberrı 

Kampung Batu Puteh Gruyères 

Le Morne Saas-Fee 

Old Grand Port Valposchiavo 

Cuetzalan Del Progreso Mustafapaşa 

Maní Taraklı 

Kaynak: UNWTO, 2022  

 

Literature Review 

Previous researches about social exchange theory focus on factors influencing tourism and the 

cost and benefits of tourist-residents relation, tourism development attitudes, interactions from 

both cost perceptions and benefit, behavior effect, interaction between individual act, 

framework of social exchange theory, residents’ attitude (Ma et. al., 2021; Chang, 2021; Özel 

and Kozak, 2017; Ward and Berno, 2011; Kaynak and Marandu, 2015). If exchange of 

tangible and intangible resources are more positive, the residents thinks positively of tourism 

impacts (Andriotis and Vaughan, 2003). Social exchange theory has been widelly used 

several disciplines, and increasing in recent years (Özel and Kozak, 2017). Social exchange 

theory is associated with social representation, social identity, reasoned action, stakeholder, 

emotional solidarity, social distance, attribution, social learning, dependency, integrated 

threat,  weber’s formal and substantive rationality, means end, equity, place identity, self 

interest, resource, spilover, contact hypotesis and social disruption (Doğan and Sökmen, 

2021). In tourism studies, attitude, impact, support, development, perception, benefit, trust 

and community, attachment, interaction, quality of life, satisfaction, emotion, citizenship 

behavior, perceived cost and co-creation are concepts related to social exchange theory 

(Doğan and Sökmen, 2021). 

 

Methodology 
The sample for this study was chosen as the Mustafapaşa and Taraklı. They are the important 

destinations in Türkiye. A questionnaire prepared to collect data was implemented through 

online surveys in the best tourism villages. A pilot test was conducted first on 25 people to see 

whether the questions are understandable, and questionnaire questions were observed to be 

understood. 

 

Demographic questions used a nominal scale, while questions about social exchange, the best 

tourism villages’ impacts and development of the best tourism village used a 5-point Likert 

scale (1. Strongly Disagree 2. Disagree 3. Neutral 4. Agree 5. Strongly Agree). The sample 

size is more than ten times the maximum model relations correlated with the latent variable. 

 

Data did not show a normal distribution since coefficients of kurtosis and skewness for the 

statements are not in the range of +-1 according to the Kolmogorov-Smirnov test; therefore, 

partial least squares structural equation modeling was used in the analysis whether social 

exchange has a mediating effect in the best tourism village development. Variables were 

observed to be reflective when confidence intervals low and up figures were evaluated 

https://www.unwto.org/tourism-villages/en/villages/bekhovo/
https://www.unwto.org/tourism-villages/en/villages/
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through confirmatory tetrad analysis.  The mean replacement option was preferred since 

incomplete data for each indicator were under 5% (Hair et al., 2017). To discriminant validity, 

Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT), Fornell-Larcker criteria (FLÖ) and cross-loading and 

figures were analyzed  and to convergent validity, Average variance extracted (AVE) and 

Factor load figures were analyzed (Hair et al., 2019; Hair et al., 2017). 

 

Path analysis was conducted to test the social exchange affects the relationship the best 

tourism villages’ impacts and development of the best tourism village.  Significance was 

tested by conducting Bootstrapping 5000 times in order to understand whether the 

relationships are significant or not. Variance inflation factor (VIF) figures were analyzed for 

colinearity statistics. The study used Baron and Kenny's (1986) mediating effect hypothesis to 

evaluate whether social exchange has a mediating effect on the best tourism villages’ effect 

and support for the best tourism village. Also, the method of Nitzl and Hirsch (2016) was 

used to evaluate the mediating effect.  

 

Findings 

 

The majority of the best tourism villages were observed to be promote sustained, inclusive 

and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all 

with 95.45%.  63.63% of the best tourism villages consisted make cities and human 

settlements inclusive, safe, resilient and sustainable. 54,54% of the best tourism villages are 

ensure sustainable consumption and production patterns. 47,72% of the best tourism villages 

are take urgent action to combat climate change and its impacts,  45,45% of the best tourism 

village are protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably 

manage forests, combat desertification, and halt and reserve land degradation and halt 

biodiversity loss. 

 

Tablo. The Best Tourism Village and Sustainable Development Goals   

Sustainable Development Goals   n % 

Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and 
productive employment and decent work for all 

42 95,45 

Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and 
sustainable 

28 63,63 

Ensure sustainable consumption and production patterns 24 54,54 

Take urgent action to combat climate change and its impacts 21 47,72 

Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, 
sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reserve 
land degradation and halt biodiversity loss 

20 45,45 

Achieve gender equality and empower all women and girls 18 40,90 

Strengthen the means of implementation and revitalize the global 
partnership for sustainable development 

17 38,63 

Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable 
industrialization and foster innovation 

14 31,81 

End poverty in all its forms everywhere 11 25 

Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages 10 22,72 

Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong 
learning opportunities for all 

10 22,72 

Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all 8 18,18 

Reduce inequality within and among countries 8 18,18 

Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for 8 18,18 
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sustainable development 

End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote 
sustainable agriculture 

5 11,36 

Ensure availability and sustainable management of water and sanitation 
for all 

5 11,36 

Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, 
provide access to justice for all and build effective, accountable and 
inclusive institutions at all levels 

2 4,54 

 

The following hypotheses were constructed. 

H
1
: There is a positive relationship between the best tourism villages’ impacts and 

development for the best tourism village.  

H
2
: Social exchange positively affects the relationship the best tourism villages’ 

impacts and development of the best tourism village.   

 

Indicator load, composite reliability, average variance extracted, and  Cronbach Alpha 

values are given below.  

 

 Table 1. Indicator, Lodging, Cronbach Alfa, Composite Reliability and Average Variance 

Extracted 

Items Indicator 

Load 

Composite 

Reliability 

Average Variance 

Extracted  

Cronbach Alfa 

Impact  0,974 0,741 0,974 

I1 0,929    

I2 0,886    

I3 0,919    

I4 0,874    

I5 0,861    

I6 0,765    

I7 0,897    

I8 0,886    

I9 0,871    

I10 0,761    

I11 0,851    

I12 0,832    

Social Exchange  0,924 0,745 0,922 

SE1 0.919    

SE2 0.822    

SE3 0.894    

Development  0,943 0,846 0,943 

D1 0.944    

D2 0.931    

D3 0.844    

 

Indicators' factor load figures range between 0.761 and 0.944; thus, factor loads are confirmed 

since they are above 0.708 (Hair et al., 2017). Then composite reliability figures were 

analyzed for the scale's internal consistency reliability; results were between 0.924 and 0.974.  
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Composite reliability figure is accepted when it is above 0.70 in general (Hair et al., 2017). 

This study's cronbach alpha were above 0.90. Composite reliability (CR) figures were above 

0.90. Thus Cronbach alpha, rho_A, and composite reliability (CR) figures show that internal 

consistency reliability is provided. The average variance extracted (AVE) figure was also 

considered to assess convergent validity (Hair et al., 2019).  Assessment of average variance 

extracted (AVE) figures showed a range between 0.741 and 0.846. Moreover, all-composite 

reliability figures (0.974, 0.924, 0.943) were higher than average variance extracted values 

(0.741, 0.745, 0.846). Convergent validity was provided since the average variance extracted 

values were above 0.50 (Chin, 1998; Hair et al., 2019). 

 

Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT), cross-loading, and Fornell-Larcker criteria (FLÖ) 

figures were examined for discriminant validity (Hair et al., 2017). Discriminant Validity was 

provided since Fornell-Larcker criterion (FLÖ) figures range between 0.804 and 0.892 and  

Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) values were between 0.748 and 0.830. It may be said 

that discriminant validity was provided since HTMT figures were below 0.90 (Henseler et al., 

2015; Hair et al., 2019) and that the variable measures some other notion than the notions 

measured by other variables.  

 

Table 2. Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) and Fornell-Larcker Values  

  Impact Social Exchange Development 

Impact 0.861 0.830 0.748 

Social Exchange 0.731 0.804 0.799 

Development 0.849 0.802 0.892 

 

Variance inflation factor figures were analyzed for colinearity statistics, these figures were 

found to be below 2.5, and since they did not exceed three (Hair et al., 2019), it was 

concluded that there was no multicollinearity problem between the variables.    

 

Table 3. Mediating Analysis  

 Direct Effects Indirect Effects-Social Exchange 

Impact- Development 4.184 (0,004) 7,547 (0,001) 

 

Path coefficients were analyzed between the best tourism village’s effects and support for the 

best tourism village variables was observed to be statistically significant at 4.184 (p<0.05). 

According to the findings of the path analysis of the structural model, the best tourism 

village’s effects was found to have a positive effect on support for the best tourism village, 

thus H
1
 was confirmed.  

 

The study used Baron & Kenny's (1986) hypothesis to evaluate whether social exchange has a 

mediating effect on the relationship between the best tourism village’s effects and support for 

the best tourism village. Also, the method suggested by Nitzl & Hirsch (2016) was used to 

evaluate the mediating effect. When specific indirect effect figures are analyzed, the 

correlation between the best tourism village’s effects and support for the best tourism village 

are statistically significant (p<0.05).  

 

VAF figures were calculated for the social effect dimension. Here the partial mediating effect 

is present since the VAF coefficient is 0.46. The best tourism village’s effects was determined 

to have an indirect effect on support for the best tourism village via social exchange. We may 

speak of mediating effect if the indirect effects are significant (Zhao et al., 2010). The best 

tourism village’s effects has a significant effect on social exchange, while social exchange 
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significantly affects support for the best tourism village. It was concluded that a partial 

mediating role was present between the best tourism village’s effects and support for the best 

tourism village. The H
2
 hypothesis was thus confirmed.  

 

Conclusion 

This study analyzed to what degree the best tourism village’s effects affected social exchange 

and therefore support for the best tourism village. The research was conducted on social 

exchange's mediating effect in the relationship between the best tourism village’s effects and 

support for the best tourism village variables. Analysis of composite reliability (CR), 

Cronbach Alpha, rho_A figures showed that internal consistency reliability was provided; 

analysis of average variance extracted (AVE) and factor load figures showed that convergent 

validity was obtained; and analysis of Fornell-Larcker criteria (FLÖ), cross-loading and 

heterotrait-Monotrait Ratio figures showed that discriminant validity was provided. Analysis 

of variance inflation factor figures showed no common method variance problem existed 

between the structures in the data set.   

 

According to the findings associated with the model, it was determined that the best tourism 

village’s effects had a significant effect on the support for the best tourism village; thus, a 

positive perception of the best tourism village’s effects may be suggested to support for the 

best tourism village. Social exchange has a partial mediating effect on the relationship 

between the best tourism village’s effects and support for the best tourism village. The 

analysis of indirect effects showed that the effects on support for the best tourism village via 

social exchange were significant. When social exchange is taken into account, the correlation 

between the best tourism village’s effects and support for the best tourism village will 

increase if social exchange is improved positively. When the model is analyzed, social 

exchange was observed to affect the relationship between the best tourism village’s effects 

and support for the best tourism village; thus, there is a cause and effect relation. The best 

tourism village’s effects positively affects social exchange, and social exchange affects 

support for the best tourism village.  

 

When the best tourism villages are examined, it is seen that there are natural beauties, calm, 

traditional elements, cultural values and experiences that belong to the essence. It is 

understood that rural development, local production and entrepreneurship, sustainability, 

traditional and cultural values, subjective well-being, biodiversity, international cooperation 

and environmentally friendly practices are important in these villages. 

 

The best tourism village network that supports rural development, tourism development, 

depopulation, preservation of traditional values, sustainability and local products is an 

important element in the international promotion of rural areas. Therefore, in order to transfer 

cultural values to the future, the participation of rural areas that meet the criteria of the best 

tourism village network will be advantageous in terms of development. 

 

In this study, it has been revealed that the best tourism villages have an impact on rural areas. 

At the same time, these effects support rural development. Especially when social exchange is 

achieved, the rate of development increases. Therefore, it is important for rural development 

that local governments participate in the best tourism villages network. In this study, only 

Taraklı and Mustafapaşa are examined. In future studies, it can be done to all destinations in 

the best tourism villages network. Particularly in the best tourism villages, studies on 

subjective well-being can be addressed. 
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Özet 

Sürekli olarak yaşadığı yer dışına belirli bir süre ile seyahat eden bireyler, gittikleri 

destinasyonlarda yiyecek içecek işletmelerinde sunulan yemekleri tüketmek durumundadır. 

Bu kapsamda ziyaret edilen destinasyonlarda sunulan yöresel yemekler turistlerin o bölgeye 

olana ilgilerinin artmasına sebep olmaktadır. Bu durum yöresel mutfak kültürünün bir turistik 

değer olarak yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Yapılan literatür araştırmasında ulusal yazında 

kırsal turizmin yöresel yemeklerle olan ilişkisinde bir çok çalışmanın yapıldığı tespit 

edilmiştir. Alan yazına katkı sağlamak için Amasya ilinin yöresel yemekleri kırsal turizm 

bağlamında çalışmamızda değerlendirilmiştir. Yöresel Amasya yemeklerinin kırsal turizm 

noktasındaki potansiyelinin belirlemesi amacıyla yapılan bu kavramsal çalışmada; nitel 

araştırma yöntemlerinden belgesel tarama tekniğinden faydalanılarak genel tarama modeli 

uygulanmıştır. Amasya, köklü bir kültürel mirasın yanı sıra, özellikle hamur işleri ile zengin 

bir gastronomik kültüre de sahiptir. Amasya mutfağı çorbalardan et yemeklerine, hamur 

işlerinden tatlılara kadar damak zevkine çok çeşitli seçenekler sunmaktadır. Bunlardan biri, 

başta düğün törenleri olmak üzere, ülke çapında birçok tören yemeği toplantılarının temelini 

oluşturan keşkektir. Orta Asya Türklerinin temel gıdalarından biri olan keşkek, Amasya'daki 

ustaların kullandığı malzemeler ve hazırlama tekniği sonucu ortaya çıkan lezzetiyle oldukça 

ün kazanmıştır. Ayrıca kuru baklanın et ve diğer bileşenlerle birleştirilmesiyle hazırlanan 

"Bakla Dolması" bir diğer öne çıkan yemeklerden biridir. Toyga çorbası, sakala çarpan, etli 

çiçek bamya, yanuç ve vişneli ekmek Amasya'nın yöresel yemeklerine verilebilecek 

örneklerden bazılarıdır. Amasya ilinin kırsal alanlarındaki meyve bahçeleri, ormanları, doğal 

gölleri, yaylaları vb. gibi birçok avantaja sahip olması Amasya’da yürütülecek olası kırsal 

turizm faaliyetlerine yardımcı olacak zenginliklerdir. Bu zenginlikler iyi yönetildiğinde her 

turiste aradığı benzersiz yemek deneyimi doğal mekânlarda eşsiz bir şekilde yaşatılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Kırsal Turizm, Yöresel Yemek, Amasya, Gastronomi, Yiyecek İçecek 

İşletmeciliği 

 

Evaluation of Local Amasya Foods in the Scope of Rural Tourism 

 

Abstract 

Individuals who constantly travel outside of their place of residence for a certain period of 

time have to consume the meals offered in food and beverage businesses in the destinations 

they go to. In this context, the local dishes offered in the visited destinations cause an increase 

in tourists' interest in that region. This situation enables the local cuisine culture to become 

widespread as a touristic value. In the literature research, it has been determined that many 

studies have been carried out in the national literature on the relationship between rural 

tourism and local food. In order to contribute to the literature, the local dishes of Amasya 

province were evaluated in our study in the context of rural tourism. In this study, which was 

conducted to determine the potential of local Amasya dishes in rural tourism; The general 

scanning model was applied by making use of the documentary scanning technique, one of 

the qualitative research methods. In addition to a deep-rooted cultural heritage, Amasya also 
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has a rich gastronomic culture, especially with pastries. Amasya cuisine offers a wide variety 

of options from soups to meat dishes, from pastries to desserts. One of these is the keskek, 

which forms the basis of many ceremonial dinner gatherings throughout the country, 

especially wedding ceremonies. Keskek, one of the staple foods of the Central Asian Turks, 

has gained quite a reputation for its flavor resulting from the ingredients and preparation 

technique used by the masters in Amasya. In addition, "Stuffed Beans", which is prepared by 

combining dried broad beans with meat and other ingredients, is another outstanding dish. 

Toyga çorbası, sakala çarpan, etli çiçek bamya, yanuç and vişneli ekmek are some of the 

examples that can be given to the local dishes of Amasya. Orchards, forests, natural lakes, 

plateaus, etc. in the rural areas of Amasya province. It is richness that will help possible rural 

tourism activities to be carried out in Amasya. When these riches are managed well, the 

unique dining experience that every tourist seeks can be experienced in a unique way in 

natural places. 

Keywords: Rural Tourism, Local Food, Amasya, Gastronomy, Food and Beverage 

Management 

 

Giriş 

 

Bireylerin turizm faaliyetlerine katılma durumu; zaman, ekonomik şartlar ve farklı turistik 

deneyimler yaşama arzusuna göre değişiklik göstermektedir. Değişen ve çeşitlenen turist 

beklenti ve ihtiyaçlarına paralel olarak turistik ürün arzı da çeşitlenmektedir. Günümüzde 

turistler, farklı deneyimlemeleri talep eden, daha bilgili, çevreye daha duyarlı, bölgesel 

değerlerini koruyarak sürdüren farklı kültürleri araştıran ve bütün bunlarla beraber özel ilgi 

alanlarına göre satın alma kararını veren tüketiciler haline gelmiştir. Bu tip turistlerin 

çoğalması alternatif turizm türlerinden biri olan kırsal turizme olan talebi de giderek 

arttırmaktadır.  

 

Kırsal turizm, yerel ekonomilerin gelişmesi, yeni iş imkânlarının oluşturulması, özgün 

değerlerin kaybolmasının önlenerek ekonomik kazanımlara dönüştürülmesi gibi sağladığı 

kazanımlar ile kırsal kalkınmanın bir aracı olması itibariyle yöreler açısından önemli bir 

alternatif turizm türü olarak görülmektedir. Kırsal turizmin çekiciliğinin artırılmasında 

geleneksel motiflerle tasarlanmış konaklama, yeme- içme mekânları ve hediyelik eşya gibi 

yardımcı turistik ürünler yer edinse de yörenin geleneğini, tarihini ve yaşantısını yansıtan, 

yöresel yiyecek ve içecek kültürü en önemli rolü oynamaktadır (Bozok ve Kahraman, 2015). 

 

Bölgesel kalkınma açısından şehirlerin alternatif turizm türlerini barındırması oldukça önem 

arz etmektedir (Öztürk ve Arıkan, 2018). Amasya şehri, doğal güzellikleri ve kendine has 

yöresel gıdaları ile kırsal turizm faaliyetleri noktasında oldukça büyük bir potansiyele sahiptir. 

Bu bağlamda; Amasya iline ait yöresel yemeklerin kırsal turizm çerçevesinde 

değerlendirilerek potansiyelinin belirlemesi çalışmanın temel motivasyonunu oluşturmaktadır. 

 

Kavramsal Çerçeve 

 

Kırsal Turizm  

Gürültülü şehir yaşamından bunalan insanlar genellikle tatil yapmak veya dinlenmek 

amacıyla günübirlik olarak merak ettikleri ya da coğrafi konumları itibariyle yakın olan 

yerleri seyahat etmektedirler. Bu seyahatler genel olarak anne-baba veya yakın arkadaşları 

ziyaret etmek şeklinde de gerçekleşmektedir (Deveci vd., 2013). Bu kapsamda bakıldığında 

şehir hayatında toplu olarak yaşayan insanların belli zorluklara tabi olmaları, yine toplu 

yaşamın kendilerine dayattıkları stres, kaygı veya baskıdan bir nebze olsun rahatlamak için 
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kendilerini daha özgür hissettikleri kırsal alanlara yönelmekte, kırsal yaşamın çekiciliğinin 

artmasına paralel olarak da kırsal turizm adında farklı bir turizm türü ortaya çıkmaktadır 

(Aydın, 2012).  

Diğer taraftan kırsal alanların ülkeden ülkeye bölgeden bölgeye farklılık gösterdiği her 

bölgenin kırsal alanlarının farklı açılardan ele alındığından kırsal turizm kavramı hakkında 

birçok tanım yapılmıştır (Ruiz-Real vd., 2022). Kırsal turizm genel olarak insanların sürekli 

olarak ikamet ettikleri yer dışındaki kırsal yörelere ziyaretleri, ziyaret ettikleri yerlerde tarım 

sektörüyle ilgilenenlerin mal ve hizmetleri, yörenin doğal dokusuna uygun mekânlarda talep 

ederek, ayrıca yörede para arttırma arzularını minimize ederek geçici konaklamalarından 

doğan olaylar ve ilişkiler bütünü (Küçükaltan, 1997) olarak açıklanmaktadır.  

 

López-Sanz vd. (2021) çalışmalarında İspanya’nın belirli bölgelerinde yüksek düzeyde 

nüfusun azalmasının ülke için ciddi tehditler oluşturduğu ve bu tehditleri minimize etmek için 

de kırsal turizmin etkin rol oynamasının önemine değinmişlerdir. Benzer şekilde Chi ve Han 

(2021) Çin’de yaptıkları çalışmada kırsal turizmin destinasyonların imajlarını ve yerel halkın 

memnuniyetleri ve sadakatlerini etkilemede oldukça önemli bir rolünün olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. Bu çalışmaların bulgularından da hareketle kırsal turizmin destinasyonlarda 

sosyo-ekonomik, kültürel ve çevresel yönden birçok katkısı bulunmaktadır. Bu katkılardan 

bazıları aşağıda gösterilmiştir (Karafakı ve Yazgan, 2012). 

 

 Kırsal turizmin gelişmesine bağlı olarak yeni iş olanakları sağlar. 

 Yörenin geçim kaynaklarını iyileştirerek köyden kente göçü azaltır. 

 Tarımsal, kültürel ve turistik alanlarda yenilikler yaparak, yöre halkının girişimcilik 

ruhunun gelişmesine katkıda bulunur.  

 Gelişmiş kentlerden kırsal alanlara veya kırsal alanlardan kentlere yeni ve yararlı 

bilgilerin aktarılmasına sebep olur. 

 Kırsal alanlardaki kadınların para kazanmasına olanak sağlayarak, kadınların 

toplumsal statülerini gelişmesine katkıda bulunur. 

 Kırsal turizm alanlarında yapılan turizm faaliyetlerine katılan turistlerin çevreye karşı 

daha duyarlı oldukları varsayımından hareketle kırsal turizme açılan alanların doğal 

değerlerin korunmasına katkı sağlar. 

 Kırsal alanlarda turizmin gelişmesine bağlı olarak bu alanlara daha kaliteli sağlık, 

eğitim, ulaşım, alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin gitmesine sebep olur. 

 Tarım, ticaret, sanayi ve turizm gibi sektörler arasında işbirliğinin gelişmesine katkıda 

bulunur.  

 

Yöresel Yemek 

Asya ve Anadolu’nun zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk mutfağı kültürü tarihler 

boyunca bir çok uygarlığın yemek kültürlerinden de etkilenerek günümüze kadar gelmiştir 

(Kızıldemir vd., 2014). Cumhuriyet öncesi dönemlerde Türk mutfağı Saray mutfağı ve 

Yöresel mutfak olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yöresel Türk mutfağı kısaca bölgenin 

gelenekleri, görenekleri, alışkanlıkları ve kendi kültürüne has yemek hazırlama ve sunma 

şeklini oluşturmaktadır (Öztürk ve Arıkan, 2018). 

 

Belirli bir bölgenin yiyecek içecek kültürünü yansıtan yöresel yemekler, o yörenin kendine 

has pişirme yöntemleri ile yerel halkın nezdinde farklı bir konumdadır (Buyruk vd, 2017). Bu 

kapsamda bazı lokantalarda ve tarihi mekânlarda sunulan yöresel yemekler, farklı bir yiyecek 

içecek deneyimi yaşamak isteyen turistler için de oldukça önemlidir. Son yıllarda farklı 

yiyecek içecek deneyimi yaşamak isteyen turistlerin sayısının artmasına bağlı olarak yöresel 

yemeklerin gastronomi turizminin gelişmesine de katkı sağlamaktadır (Toksöz ve Aras, 
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2016). Yöresel yemekler ayrıca bir bölgenin sembolü ve kültürlerinin bir kapsamı olarak 

değerlendirildiğinden o yöreye ait yiyecek ve içecekler aracılığıyla turistlerin o bölgeyi 

tanımalarının bir aracı olarak olmaktadır (Birdir ve Akgöl, 2015). 

Kırsal Turizm Yöresel Yemek İlişkisi 

İnsanların sürekli olarak yaşadığı yer dışına belirli bir süre ile seyahat eden bireyler, gittikleri 

destinasyonlarda yiyecek içecek işletmelerinde sunulan yemekleri tüketmek durumundadır 

(Bramwell, 1994). Bu kapsamda o bölgede sunulan yöresel yemekler o bölgenin kültürlerinin 

bir parçası olup, ayrıca o bölgede sunulan yöresel yemeklerin geleneksel yöntemlerle 

pişirilmesini ve farklı sunum tekniklerini de içerdiğinden o bölgeye gelen turistlerin ilgilerinin 

artmasına sebep olmaktadır (Gartner, 2004). Bu durum da kırsal turizm çeşitliliğinde yöre 

mutfak kültürünün bir turistik değer olarak yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Diğer taraftan 

yapılan literatür araştırmasında ulusal yazında kırsal turizmin yöresel yemeklerle olan 

ilişkisinde bir çok çalışmanın yapıldığı tespit edilmiş olup, bu çalışmaların bazıları aşağıda 

gösterilmiştir.  

 

Bilgili ve Koçoğlu (2020) Çorum’ un Boğazkale ilçesinde kırsal turizm işletmelerinin 

menülerinde yöresel yemeklerin kullanım düzeylerini tespit etmek amacıyla yapmış oldukları 

çalışmada yöresel yiyeceklerin menülerde yer almadığı ve daha çok et yemeklerinin 

menülerde yer almasına bağlı olarak kırsal alanların gelişiminde yeni fırsatların ortaya 

çıkmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Benzer şekilde kırsal turizme olan talebin artmasında 

yöresel yiyecek ve içecek kültürünün rolünü araştıran Kesici (2012) çalışmasında kırsal 

turizm gelişmesinde yöresel yiyecek ve içeceklerin kültürü arasında oldukça güçlü bir bağ 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. Söz konusu çalışmaların incelenmesi neticesinde kırsal turizmin 

gelişmesinde yöresel yiyecek ve içeceklerin etkisinin oldukça yüksek olduğu, ayrıca kırsal 

turizmin sürdürülebilir olması için yöre halkının yöresel yemekler konusunda 

bilgilendirilmesi gerekmektedir.    

 

Yöresel Amasya Yemekleri 

Amasya, köklü bir kültürel mirasın yanı sıra, özellikle hamur işleri ile zengin bir gastronomik 

kültüre de sahiptir. Amasya mutfağı çorbalardan et yemeklerine, hamur işlerinden tatlılara 

kadar damak zevkine çok çeşitli seçenekler sunmaktadır. Her yörede ayrı yeme içme adetleri 

vardır. Herkes bazı yiyecek ve içeceklere aşina ve bunların nasıl yapıldığına dair ortak bir 

anlayışa sahip olsa bile, diğer yönlerin yere göre farklılık gösterdiği açıktır. Bunlardan biri, 

başta düğün törenleri olmak üzere, ülke çapında birçok tören yemeği toplantılarının temelini 

oluşturan keşkektir. Orta Asya Türklerinin temel gıdalarından biri olan keşkek, Amasya'daki 

ustaların kullandığı malzemeler ve hazırlama tekniği sonucu ortaya çıkan lezzetiyle oldukça 

ün kazanmıştır. Ayrıca kuru baklanın et ve diğer bileşenlerle birleştirilmesiyle hazırlanan 

"Bakla Dolması" bir diğer öne çıkan yemeklerden biridir. Toyga çorbası, sakala çarpan, etli 

çiçek bamya, yanuç ve vişneli ekmek Amasya'nın yöresel yemeklerine verilebilecek 

örneklerden bazılarıdır (Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2022). Tablo 1 ‘de Yöresel 

Amasya yemeklerinden bazıları gruplandırılarak gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Yöresel Amasya Yemekleri 

Çorbalar 
Et 

Yemekleri 

Sebze 

Yemekleri 

Soğuk 

Yiyecekler 

Hamur 

İşleri 
Tatlılar 

Bıdıklı 

Çorba  

Amasya 

Keşkeği  

Kabak 

Kabuğu  
Borani  

Amasya 

Çöreği  
 Elma Tatlısı 

Çatal Çorba 
 Bakla 

Dolması 
 Madımak  Bat 

Amasya 

Gömbesi  
Hasuda  
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Helle 

Çorbası  

Etli Çiçek 

Bamya  

Kurutulmuş 

Fasulye 
  Sac Yağlısı  Paluze  

İbikli Çorba  
Patlıcan 

Pehli  
 Kuşekmeği   

Erişteli 

Pilav  
Teltel  

Sakala 

Çarpan   

Patlıcan 

Kurusu  
  

İşkefe 

Böreği  

 Tırtıl 

Baklava 

 Topal 

Börülce 
  Pirpirim    Kaypak  

Unutma 

Beni  

Toyga    
Soğan 

Mıhlaması  
  

 Sini Su 

Böreği 

 Vişneli 

Ekmek 

        Yanuç  Yoka Tatlısı 

Yukarıdaki tabloda gösterilen yemeklerden bazılarının tarifleri bu kısımda verilmiştir. 
 

Amasya Keşkeği (10 Kişilik)  

Malzemeler  

1 kg iri buğday  

500 gram kemikli et  

200 gram tereyağı  

1 tatlı kaşığı sulandırılmış çemen  

1 su bardağı nohut  

1 tatlı kaşığı tuz  

Yapılışı  

Keşkek çömleğine buğday, et, çemen, nohut, tereyağı ve tuz konulup üzerine 3 parmak kapatacak 

kadar su ilave edilerek çömleğin ağzı hamur ile kapatılıp taş fırına verilir. Yaklaşık 12 saat fazla harlı 

olmayan ısıdaki fırında pişirilir. Pişen keşkek üzerinde biriken fazla yağ bir tavaya alınıp salça ve 

sıcak su ilavesiyle bir sos yapılır. Çömlekten tabaklara alınan keşkeğin üzerine hazırlanan sos 

gezdirilerek sunuma hazır hale getirilir. Amasya keşkeğini diğer keşkeklerde ayıran en belirgin 

özellikler; çömlekte odun ateşi fırınında pişirilmesi ve malzemelerin dövülmeden pişirilmesidir.  

Reçetenin Kaynağı: Anonim 

 

 
Resim 1. Amasya Keşkeği 

 

Bakla Dolması (6 Kişilik)  

Malzemeler  

1 su bardağı kuru iç bakla  

1,5 su bardağı buğday (yarma)  

500 gram kuzu kaburga 1 adet büyük boy soğan  

Yarım kg salamura asma yaprağı  
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1 demet maydanoz  

1 çorba kaşığı domates salçası  

2 su bardağı su  

2 çorba kaşığı sıvıyağ  

1 tatlı kaşığı çemen  

1 çay kaşığı tuz  

Yapılışı  

Salamura yapraklar tuzunun alınması amacıyla iç harcı hazırlanana kadar bir süre suda bekletilir. 

Bakla ve buğday yarması ayrı ayrı kaplarda bir gün önceden ıslatılır. Sonraki gün suyunu süzüp yine 

ayrı kaplarda 15 dakika kadar haşlanır. Maydanoz ve soğanlar temizlenip ince ince doğranır. 

Haşlanmış bakla ve buğday süzülerek uygun bir kapta maydanoz, soğan, salça ve tuz ilavesiyle 

karıştırılır. Hazırlanan karışım asma yapraklarının içine konularak altıgene benzer bir şekilde avuç 

içinde sarılır. Tencereye kuzu kaburga yerleştirilip üzerine sarmalar dizilir. 2 bardak su ile karıştırılan 

çemen ilavesiyle sarmaların üzerine porselen tabak kapatılarak orta ateşte 45 dakika kadar pişirilir. 

Geniş bir servis tabağına tencere ters çevrilerek sarmalar altta, etler üstte olacak şekilde sunuma 

hazırlanır.  

Reçetenin Kaynağı: Anonim 

 

 
Resim 2. Bakla Dolması 

 

Etli Çiçek Bamya (4 Kişilik)  

Malzemeler  

1 su bardağı kuru çiçek bamya  

2 yemek kaşığı tereyağı  

250 gram kırmızı et  

1 litre sıcak su  

1 yemek kaşığı domates salçası  

1 adet büyük boy soğan  

1 adet limonun suyu  

1 çay kaşığı tuz  

Yapılışı  

Kuru bamyalar ipleri ile bir bezin arasına konulup hafifçe ovularak dikenleri temizlenir. Bamyalar 

pişirilecek tencereye alınarak üzerini iki parmak geçecek kadar su eklenir. 10 dakika kaynatıp ocaktan 

alınır. Üzerine bir su bardağı soğuk su eklenir ve 5 dakika bekletip süzülür. Tereyağı bir tencereye 

alınıp eritilir. İnce doğranmış soğan ve domates salçası ilave edilerek birkaç dakika kavrulur. Et ilave 

edilerek suyunu salıp çekinceye kadar ara sıra karıştırarak pişirilir. Daha sonra sıcak su ve limon suyu 

atılır. Bamyalar da tencereye eklenerek tuzu ayarlanır. 30 dakika kısık ateşte pişirilip ocaktan alınır.  

Reçetenin Kaynağı: Anonim 
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Resim 3. Etli Çiçek Bamya 

 

Yanuç (  Kişilik)  

Malzemeler 

1 kg un 

1 tatlı kaşığı kuru maya 

1 çay kaşığı tuz 

500 gram çökelek 

Yarım demet maydanoz 

2 yemek kaşığı tereyağı 

Yapılışı 

Un elendikten sonra tuz, kuru maya ve uygun miktarda su ilavesiyle yumuşak bir hamur 

hazırlanır.  Hazırlanan hamur 30 dakika üzerine nemli bez örtülerek dinlendirilir. Bir taraftan 

maydanoz ince ince kıyılarak çökelek ile karıştırılır. Hamur dinlendirildikten sonra beze 

şeklinde 6 eşit parçaya ayrılır. Bu bezeler oklavayla yufka şeklinde açılır. Hazırlanan 

yufkaların yarısına iç malzemesi konulur. Diğer yarısı üzerine yarım ay şeklinde kapatılır. 

Odun ateşinde saç üzerinde alt üst edilerek pişirilir. Piştikten sonra tepsiye alınanların üzeri 

tereyağı ile yağlanarak sunuma hazır hale getirilir. 

 
Resim 4. Yanuç 

 

Yöntem 

 

Yöresel Amasya yemeklerinin kırsal turizm noktasındaki potansiyelinin belirlemesi amacıyla 

yapılan bu kavramsal çalışmada; nitel araştırma yöntemlerinden belgesel tarama tekniğinden 

faydalanılarak genel tarama modeli uygulanmıştır. 
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Sonuç ve Değerlendirme 

 

Yöresel lezzetlerin oldukça ilgi gördüğü bu dönemde Amasya’nın zengin ve mistik yöresel 

değerleri ön plana çıkarılarak bölge ekonomisine katkı sağlanabilir. Amasya ili binlerce yıllık 

tarihi ve kültürel geçmişi, alternatif turizm türlerine uygun olan coğrafi konumu ve yöresel 

gıda çeşitliliği ile bir bütün olarak ele alındığında kırsal turizm potansiyelinin dikkat çekici 

derecede yüksek olduğu görülmektedir. 

 

Amasya’nın geleneksel yemek kültürü mistik lezzetler arayan turistlere farklı farklı 

alternatifler sunmaktadır. Özellikle Amasya’ya özgü geleneksel yöntemlerle üretilen 

kurutulmuş meyve ve sebzeler gibi organik gıda maddeleri ve bu maddeleri kullanarak 

üretilen yöresel yemekler kırsal turizm faaliyetlerine entegre edilip geliştirilmesi ve 

ziyaretçilerin rahatlıkla ulaşabileceği uygun doğal ortamlarda sunulması kırsal turizm 

kapsamında yerel ekonomiye katkı sağlayacaktır. Bu şekilde turist hem Amasya’nın göl, 

yayla, dağ vb. doğal güzelliklerini ziyaret etmiş olacak hem de bu ortamlarda yöresel gıda ve 

yemeklerle yeme-içme ihtiyacını gidermiş olacaktır. Diğer yandan yerel karar vericilerin 

turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği kırsal alanlarda bulunan tesislerde yöresel Amasya 

yemeklerinin bulunmasını sağlamaları, eğer hali hazırda tesis bulunmuyorsa yöresel ürün ve 

yemeklerin sunulabileceği tesislerin teşekkülüne yönelik projeler geliştirip hayata 

geçirilmesini sağlamaları oldukça önem arz etmektedir. Bütün bunlarla birlikte yöresel 

yemeklerin kırsal turizm aktivitelerinde öne çıkarılması için gerekli tanıtım faaliyetleri de 

ihmal edilmemelidir.  

 

Yukarıda bahsi geçen önerilerin gerçekleşmesi için ilk olarak Amasya ilindeki konu ile ilgili 

tüm kurum ve kuruluşlar işbirliği içerisinde kırsal turizmin geliştirilmesi ve geleneksel 

Amasya yemeklerinin tanıtılması, korunması, gelecek nesillere aktarılması için stratejik eylem 

planları hazırlamalıdır. Ayrıca kırsal turizm ve yöresel mutfak ile ilgili yerel halkın, 

üreticilerin, işletmelerin farkındalığını artırmaya yönelik toplantı, panel vb. çalışmaların 

yapılması da önem taşımaktadır.  

 

Genel olarak değerlendirildiğinde dünyada olumlu bir imaja sahip olan yerel yiyecek ve 

içecek kültürümüz kırsal turizm kapsamında çekiciliği arttırmak amacıyla kullanılabilecek 

durumdadır. Amasya ilinin kırsal alanlarındaki meyve bahçeleri, ormanları, doğal gölleri, 

yaylaları vb. gibi birçok avantaja sahip olması Amasya’da yürütülecek olası kırsal turizm 

faaliyetlerine yardımcı olacak zenginliklerdir. Bu zenginlikler iyi yönetildiğinde her turiste 

aradığı benzersiz yemek deneyimi doğal mekânlarda eşsiz bir şekilde yaşatılabilir. 
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Özet 

Turizm destinasyonları insanların farklı isteklerine ve etkinliklerine göre şekillenmiştir. 

Turizm destinasyonlarında günümüzde değişiklikler gözlemlenmektedir. İnsanlar şehrin 

kalabalık ve yorucu etkisinden kaçmaktadırlar. Bulundukları ortamdan fizikken ve psikolojik 

olarak ayrılmak nefes almak istemektedirler. İnsanlarda,  bu kasvetli havadan kurtulmak ve 

farklı huzur bulacakları kültürel turlara yönelim vardır. Deniz ve eğlence turizmini sevenler 

olduğu kadar kültürel turlarda insanların ilgisini çekmektedir. Günümüzde kültürel turlar 

içerisinde yer alan film turizmi,  son yıllarda çekildiği destinasyonu tanınırlık açısından ön 

plana çıkarmıştır. Ülkemizde alternatif turizm türleri olarak kabul edilen deniz turizmi, sağlık 

turizmi, kış turizmi, golf turizmi, av turizmi, yayla turizmi, inanç turizmi, kongre turizmi, 

mağara turizmi, kültür turizmi, gastronomi turizmi ve film turizmi olarak farklı turizm 

destinasyonları olduğu bilinmektedir. Film turizm destinasyonunun turizme etkisine yönelik 

nitel araştırma yöntemlerinden, görüşme tekniği ve dokümanların etkin bir biçimde 

incelenmesi yapılmıştır. Araştırma ile ilgili akademik kitaplar ve dergilerin yanı sıra ulusal 

kongre ve seminer bildiri kitapları ile internet kaynakları araştırılarak taraması yapılmıştır. 

Tokat şehrinde üniversite öğrencileri ile görüşme ve betimsel içerik analizi yöntemi ile 

yorumlama yapılmıştır. Ülkelerin kendi kültürünü öne çıkaran film sektörü çekimlerin 

yapıldığı ortamlara katkısı o bölgenin farkındalığını ve tanınırlığını arttırmaktadır. Toplumsal 

gelişmelerin ve farklılaşmaların toplum üzerindeki etkileri,  yiyecek içecek faaliyetinde de 

değişimlere yön vermiştir. Filmlerin çekildiği mekânlar insanların yaşayış ve kültürü 

hakkında bilgi vermekte ve ilgi uyandırmaktadır. Filmler çekildiği ortama destinasyonların 

pazarlanmasında turist akışı sağlamakta ve yan sektörlerinde gelişmesine katkı 

sağlamaktadırlar. Bu çalışmada, şehrin gelişmesine turizm potansiyeline katkı sunması 

açısından film turizmi diğer turizm destinasyonlarına göre, ön plana çıkarılması,  Anadolu 

kültürünü yansıtan filmlerin çekildiği mekânların müze haline getirilip kültürel olarak 

filmlerle bu tanınırlığı arttırmak ve birçok ilin keşfedilmeyen güzelliklerinin film turizmi ile 

gün yüzüne çıkarılmasının sağlanması hedeflenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Film Turizmi, Destinasyon, Kültür Turizmi, Turizm Potansiyeli, 

Alternatif Turizm   

 

Film Tourism and Cultural Transfer 

Abstract 

Tourism destinations have been shaped according to the different wishes and activities of 

people. Changes are observed in tourism destinations today. People are escaping from the 

crowded and tiring effect of the city. They want to leave the environment they are in 

physically and psychologically and want to breathe. There is a tendency for cultural tours to 

get rid of this gloomy atmosphere and find different peace of mind. It attracts the attention of 

people in cultural tours as well as those who love sea and entertainment tourism. Film 

tourism, which is included in cultural tours today, has brought the destination to the fore in 

terms of recognition in recent years. It is known that there are different tourism destinations in 

our country such as sea tourism, health tourism, winter tourism, golf tourism, hunting tourism, 
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highland tourism, faith tourism, congress tourism, cave tourism, cultural tourism, gastronomic 

tourism and film tourism, which are accepted as alternative tourism types in our country. 

Among the qualitative research methods on the effect of the film tourism destination on 

tourism, the interview technique and the documents were examined effectively. In addition to 

academic books and journals related to the research, national congress and seminar 

proceedings books and internet resources were searched and scanned. Interviews with 

university students in the city of Tokat and interpretation were made by descriptive content 

analysis method. The contribution of the film industry, which highlights the countries' own 

cultures, to the environments where the shootings are made increases the awareness and 

recognition of that region. The effects of social developments and differentiations on society 

have also led to changes in food and beverage activities. The places where the movies are shot 

give information about people's life and culture and arouse interest. Films provide tourist flow 

in the marketing of destinations to the environment in which they are shot and contribute to 

the development of their sub-sectors. 

In this study, it is aimed to bring film tourism to the forefront compared to other tourism 

destinations in terms of contributing to the development of the city and its tourism potential, 

to turn the places where the films reflecting the Anatolian culture are shot into museums, to 

increase this cultural recognition with films, and to bring the undiscovered beauties of many 

provinces to light with film tourism. 

Keywords: Film Tourism, Destination, Cultural Tourism, Tourism Potential, Alternative 

Tourism 
 

Giriş 

 

Turizm kelimesi kelime anlamı olarak Latinceden gelmiş “tornus” ve bu kelime daha sonra 

Fransızca ,Almanca ve İngilizce dil ailesine “tour” biçiminde geçmiştir.En kısa tanımıyla 

turizm kişilerin herhangi bir iş veya eğlence düşüncesiyle farklı bir yeri gezerek tekrar 

bulundukları yere geri dönmeleridir(Yıldız, 2011: 55). Çelik ( 2018) ‘e göre turizm kavramı 

insanların günlük yaşantıları dışında kalan boş vakitlerini dinlenerek ve eğlenerek 

geçirebilecekleri seyahatler ve aktiviteler toplamıdır. 

 

Turizm faaliyeti çok eski yıllara dayanmaktadır. Sümerlerin  M.Ö. 4000 yıllarına paranın ve 

yazının bulunmasına kadar uzanmaktadır. İlk turizm faaliyetleri olarak kabul edilen eski 

uygarlıkların ticaret amacıyla başka uluslara ülkelere gitmesi olarak kabul edilmektedir. 

Özellikle dini inanış sembolleri olan bölgelere hareket de alternatif turizm çeşitlenmesine yol 

açan hususlardan bir tanesidir. Dönem dönem bu çeşitlenmeler fetihlerle farklı açlarla 

seyahatin yolunu açmıştır. Örneğin 1789 Fransız ihtilali ile eğitim ve kültür amaçlı 

seyahatlere yönelme olmuştur. Teknolojik gelişmelerle turizm çeşitlemelerinde de 

değişiklikler gözlemlenmiştir(Yıldız ve Kalağan, 2008). 

 

İnsanlar yaşadıkları ortamdan  hareket ederek farklı amaçlarla farklı yerlere gitmeleri ve 

buralarda gezme eğlenme konaklaya ve yeme içme gibi faaliyette bulunmaların ve tekrar 

yaşadıkları yerlere dönmeleri turizm olarak kavramı olarak isimlendirilmektedir. Bu 

etkinliklerde insanların farklı turizm isteklerine göre turizm destinasyonları ile şekillenmiştir. 

Turizm destinasyonlarında günümüzde değişiklikler gözlemlenmektedir. Şehrin kalabalık ve 

yorucu psikolojik olarak insanı kasvete yönelten havasından insanlar farklı huzur bulacakları 

kültürel turlara yönelim vardır. Deniz ve eğlence turizmini sevenler olduğu kadar kültürel 

turlarda insanların ilgisini çekmektedir. Günümüzde kültürel turlar içerisine son yıllarda 

yayınlaşmaya başlayan Bölge ve illerde çekilen filmlerin ve o ortamdaki mekân turizmi ön 

plana çıkmıştır. 



 

539 

 

ITCC'22 

I. INTERNATIONAL TOURISM AND CULINARY CONFERENCE 

27-28 OCTOBER 2022 

AMASYA-TÜRKİYE 

 

Birçok araştırmacı film turizmini kültür turizmi içerisinde değerlendirmektedir. Kültür turizmi 

çok geniş bir kavram olarak film turizmini de içerisinde bulundurmakla birlikte o ülkeye ait 

olan dil, din, yapısal görünüm insanların giyinmesi, gelenek görenekleri vb. kültürel turizm 

içerisinde yer almaktadır(Özgüç,2017). 

 

Küreselleşmenin hâkim olduğu çağımızda turizm sektörü de bundan en çok payını alan 

sektörlerdendir. Küreselleşme ile birlikte kültürel değerlere sahiplik ön plana çıkmıştır. 

Kültürel farklılıkların ön plana çıkmasıyla kültürel zenginlik ve bu ortamların 

destinasyonların merak edilmesi bizzat gidilemese de film turizmi ile kültürel turizme destek 

mahiyetinde mekânsal tanıtıma geçilmiştir(Şahin vd., 2003). 

Film turizminin,  alternatif turizm çeşitliliğinden çıkarılıp sürdürülebilir turizm kavramı 

içerisinde değerlendirilmesi daha anlamlı olacaktır. Çünkü Dünya Turizm Örgütü de alternatif 

turizm kavramını farklı değerlendirilebileceği bir diğer konuda turizm çeşitleri olarak 

değerlendirildiğinde daha kapsamlı bir anlamı olduğudur(Leksakundilok, 2004). 

 

Araştırmanın Önemi ve Amacı  

 

Dünyada ve Türkiye’de turizm çeşitlendirmeleri ile farklı turizm çeşitleri ile alternatif turizm 

faaliyetleri ortaya çıkmıştır. Alternatif turizm çeşitlemesi normal olarak turizmin 

sınıflandırmaları içerisinde sonradan turizm faaliyetinin olmadığı destinasyonlarda da turizm 

faaliyetlerinin yapılabilmesi için turizm payından pay alınabilmesini sağlayan çalışmalardır. 

Bu çeşitlemeler bölgeye ürüne göre değişmekle bölgelerin tanıtımında da öne çıkan film 

turizmi rahatlıkla izleyiciye ulaşarak pazarlama stratejilerini de yapmaktadır. Filmlerin 

çekildiği alanlar mekânlar setler diziler ve film izleyicileri tarafından çok merak edilmekte ve 

ziyareti sağlanmaktadır. Turizmde hareketlilik sağlayan film turizmi ekonomik olarak filme 

kazandırdığı katkıdan başka o destinasyon ziyaretleri ile de bölge destinasyonunu da 

hareketlendirmektedir. Film turizmi kendi sektörüne kazandırdığı gelirden başka yan 

sektörleri de ekonomik olarak desteklemektedir. 

Bu bağlamda turizm faaliyetleri arasında insanların gün geçtikçe güzel projelerle çekilen 

filmlere ilgisi aynı zamanda filmin çekildiği mekâna merakı ve film bittikten sonrada bu 

turizm faaliyetinin devamını sağlamak için planlı ve alt yapı çalışmaları ile gelişiminin 

gerçekleştirilmesi önemlidir. Yazınsal alanda da akademik olarak film turizminin 

desteklenmesi ve film ve sektördeki yan sektörleri de düşünerek bilgi akışının sağlanması 

gerekmektedir. Bu açıklamalar eşliğinde bu çalışmanın amacı turistlerin turizm faaliyetlerinde 

destinasyon seçiminde dizi ve filmlerin etkisini belirlemektir. Ülke ekonomisine bölgenin 

gelişmesine katkısı düşünüldüğünde bu konuda yapılan çalışmaların azlığı konunu sadece 

filmin etkinliği olarak bakıldığı bunun farklı boyutlarıyla ele alınmaması kısıtlı çalışmanın 

kısıtlılığı açısından da önem arz etmektedir. Nitel betimlemeye dayalı literatür 

araştırmalarıyla filmin çekildiği ve ya film çekilmesi düşünülen bölgelerin destinasyon 

idarecilerine ve diğer ortak paydaşlara kaynak teşkil edecektir. 

 

Metodoloji 

Bu çalışmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek (2008) nitel 

araştırmayı, “gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin 

kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya 

konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma” olarak tanımlamaktadır. Bu 

araştırmada veri toplamak amacıyla görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma 

grubunu Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve 

İkram Hizmetleri Bölümü Turizm ve Otel İşletmeciliği öğrencileri ile Aşçılık programı 
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öğrencileri ile görüşme yapılmıştır. Aynı zamanda derleme çalışması niteliğindedir. Bu 

bağlamda konu ile ilgili akademik yayınlar araştırılarak, detaylı bir tarama yapılmıştır. 

Konuya ilişkin yayınlara ulaşmada akademik kitaplar ve dergilerin yanı sıra ulusal kongre ve 

seminer bildiri kitapları ile internet kaynaklarından da yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda 

elde edilen bulgular araştırmacılar tarafından tartışılarak öneriler sunulmuştur.  

 

Bulgular ve Tartışma 

 

Çalışmaya 11’i bayan 4’ü erkek toplamda  15 öğrenci katılmıstır. Katılımcıların yaş 

ortalaması 22 olarak tespit edilmiştir. 

 

Katılımcıların %100 ‘ü Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Aşçılık Programı birinci sınıf 

öğrencisidir. Katılımcılara aşağıda belirtilen sorular sorularak ilgili cevaplar alınmış olup, 

bulgular elde edilmiştir. 

 

Katılımcılara “Filmlerde seyrettiğiniz destinasyonları görmek ister misiniz?” Sorusu 

sorulmuştur. Verilen cevaplar tablo haline getirilmiştir. Cevapların içerisinde önemli görülen 

kısımlar tablonun altında özetlenmiştir. 

 

 Sayılar  Kişiler  

    

Filmlerde seyrettiğiniz destinasyonları  

Görmek isterim 

Film türleri ve destinasyonlar 

Görmek istemem 

12 

3 

K1,K2,K4,K6,K7,K9,K10,K11,K12,K13,K14,K15 

K3,K5,K8, 

 

Toplam 15 15  

 

Filmlerde seyrettiğiniz destinasyonları görmek ister misiniz sorusuna 12 katılımcı filmlerin 

çekildiği destinasyonları görmek istediğini , 3 katılımcı görmek istemediğini belirtmiştir. 

Görmek istemeyen katılımcılar filmlere destinasyonların o anlık olduğunu bir kurgu olduğunu 

belirtmişler ve filmlerdeki görüntüyü bulamayacaklarını belirterek görmek istemediklerini 

belirtmişlerdir. Görmek istemeyen K5 filmin gerçek büyüsünün yok olacağından dolayı 

görmek istemediğini belirtmiştir. 

 

Katılımcılara “Hangi tür filmlerdeki destinasyonlara gitmek istersiniz?” Sorusu sorulmuştur. 

Verilen cevaplar tablo haline getirilmiştir. 

Tema                    Sayılar       Kişiler   

Korku                      3 

Savaş                       4 

Aşk                          4 

Cinayet                    2 

Aile                         4 

Casus                      2 

Doğa                       5 

Bilim kurgu            6 

Komedi                  10 

K3,K5,K9 

K9,K2,K6,K12 

K1,K7,K10,K14, 

K1,K4 

K8,K11,K13,K15 

K2,K6 

K1,K3,K4,K9,K13 

K1,K2,K3,K4,K5,K9 

K1,K3,K5,K6,K7,K8,K9,K11,K12,K13 

  

                  Her katılımcı istediği kadar seçenek belirtebilmektedir    

 

Hangi tür filmlerdeki destinasyonlara gitmek istersiniz?” Sorusuna katılımcılardan çok farklı 

çok seçenekli cevaplar gelmiştir. .Burada katılımcıların genelde, birçok çeşit film türünü 
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sevdiği, bunlardan en fazla komedi tür olan filmleri tercih ettikleri görülmektedir. En az tercih 

edilen film türü cinayet türü olan filmler olarak belirtilmiştir. 

Filmlerde sizi etkileyen filmin konusu olduğu kadar filmin çekildiği destinasyonlarda ziyaret 

etme isteğinizi etkiler mi? 

Tema Sayılar  Kişiler  

    

Film Konusu 

 

Film Destinasyonu 

11 

4 

K1,K2,K4,K6,K7,K9,K10,K11,K12,K13,K15 

K3,K5,K8,K14 

 

 

Toplam 15 15  

Katılımcılarımızdan “Filmlerde sizi etkileyen filmin konusu olduğu kadar  filmin çekildiği 

destinasyonlarda    ziyaret etme isteğinizi etkiler mi?” sorusuna  11 katılımcımız filmin 

konusunun ziyaret etmesini etkileyebileceğini, 4 katılımcımız filmin destinasyonun ziyaret 

sebebi olabileceğini belirtmiştir. 

 

Filmin pazarlama stratejisi olarak sosyal paylaşım ve medyada yer alması, sizin o filmdeki 

destinasyonu görme arzunuzu ne şekilde etkiler? 

 

Tema Sayılar  Kişiler  

    

Sosyal paylaşım ve medyada yer alması 

 

Sosyal paylaşım ve medyada yer almaması 

 

10 

5 

K1,K2,K4,K6,K9,K10,K11,K12,K13,K15 

K3,K5,K8,K14,K7 

 

Toplam 15 15  

 

Katılımcılarımızdan  “Filmin pazarlama stratejisi olarak sosyal paylaşım ve medyada yer 

alması, sizin o filmdeki destinasyonu görme arzunuzu ne şekilde etkiler?” sorusuna 10 

katılımcımız sosyal paylaşım ve medya da film yer almasıyla pazarlamanın olumlu artılarının 

olacağını belirtmiştir. 5 katılımcımız filmlerin pazarlanmasında sosyal paylaşım ve medya da 

film yer almasının etkisinin olmayacağını belirtmişlerdir. 

Katılımcılardan Film veya dizilere yerleştirilen destinasyonlar, turistik açıdan çekim merkezi 

olur mu? Sorusuna cevap veren katılımcılarımız, 

 

“Özellikle turistik amaçlı çekilen iç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’daki 

filmleri seyretmeyi çok seviyorum. Buraların ayrı bir güzelliği var insanı 

oralara götürüyor ve orda yaşıyor gibi hissettiriyor. Bölgesel filmler o 

yörenin turistik açıdan gezilip görülmesini de sağlar”(K2). 

 

“Filmler son yıllarda çekildiği mekanlara bir değer katıyor. Turistik açıdan 

da insanlarda buraları gezip görme isteği olmaktadır. Eğer ki alt yapı sorunu 

da var ise o yörede bir takım aksamalar görülebilir.”(K4). 

 

 “Filmler turizm açısından turistik bölge olabilir” (K1,K2,K6,K7,K9,K10,K11,  K12, 

K13,K15). 

 

Katılımcılardan “Film ve dizi kahramanları ile filmde kullanılan ürünlerin minyatürleri veya 

oyuncakları etkin bir destinasyon pazarlama aracı mıdır?” Sorusuna cevap veren 

katılımcılarımız, 
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Katılımcılarımızın tümü “Filmlerde geçen ürünlerin minyatür şekilde yapılarak insanların 

kullanıma sunulduğunda herkes tarafından alınacağını belirtmişlerdir” 

 

Turistik faaliyetin devamını söz konusu olabilmesi için o filmin çekildiği yöre halkının 

gelecek turistlere olumlu tavırları gelen ve gelmeyi planlayan turistlerin hareketliliklerinin 

çoğalmasını ve sürekliliğine sebep olacaktır(Duran, 1996; Çalışkan; 2008). Filmler ve 

dizilerde çekilen mekânlar filmin seyirciyi içine çekmesi ile o mekâna olan ilgi de artmaktadır 

aynı şekilde bazen de ilgi tam olarak seyirci kendinden bir konu hissetmeyince mekâna olan 

ilgide azalmakta orayı arayıp bulma filmin çekildiği ortamı görme insanlarda oluşmamaktadır. 

İzleyici duygusal bağ kurduğunda dizide veya filmde çekilen mekânıda merak edecek ve ilgisi 

artacaktır. Bu durumda filmin çekildiği yeri görmek isteyen insanlar bulunduğu yerden 

hareket ederek film bölgesine gitmesi orada turistik faaliyette bulunmaları söz konusu 

olacaktır Beeton 2004; 2005a).Dizi ve filmlerde destinasyonlar aslında filmlerin veya dizilerin 

içerisine konu içerisinde mekan olarak geçmektedir. Bu pazarlama stratejilerinden birisidir. 

Normal bilinen geleneksel pazarlama stratejileri arasında olmayıp yöntem olarak kısa bir 

zamanda büyük insan topluluklarına anında ulaşılabilmesini sağlamaktadır. Dizide veya 

filmde geçen bölgenin tanıtımı normal tanıtım maliyetine göre çok daha ucuz ve hızlı 

yapılmış olmaktadır. Bu şekilde tanıtım bölgenin tanınırlığına olumlu etki yapmaktadır.  Dizi 

ve filmle tanına bölge turist yoğunluğu ile karşılaşmaktadır(Saltık vd,2010). 

 

Filmlerin turizme kattığı destinasyonlara sağladığı faydalar yanında bazen de olumsuzluklarla 

karşılaşılabilir. Genelde filmin çekildiği ortamlar doğal ortamlar olduğundan alt yapı 

yetersizliği ile karşılaşılabilmektedir. Destinasyonların hazır olmaması sonucunda fazla turist 

akışında sorun yaşanabilmektedir. 

 

Hudson ve Ritchie (2006) araştırmalarında; İskoçya’da çekilen Braveheart filmi gösterimiyle 

birlikte ziyaretçi sayısında  %300 artış sağlamıştır. Örneğin Cherrrs filmi Boston şehrine 

reklam açısından katkısı incelendiğinde 7 milyon dolarlık bir gelir sağlamıştır. Harry Potter 

filminin çekildiği tüm serilerinde filmin çekildiği mekândaki turist artışında %50 lik artış 

sağlanmıştır. Prida and Prejudice filminde ise aynı şekilde filmin çekildiği mekândaki, turist 

sayısına bakıldığında %150 oranında artış olmuştur. 

 

Taş ve ark. (2017) araştırmalarında ise; İletişim araçları arasında ilk sıralamalarda yer alan 

televizyon ve televizyonlarda ki dizi ve filmler kitle iletişim araçları olarak insanlara 

ulaşmaktadır. Dizilerin ve filmlerin artışı da televizyon kanallarının çok olması ve 

alternatiflerin olmasıyla direk ilişkilidir. Dizi ve filmlerin turizm faaliyetlerinde seyahat 

kararında etkili olduğu destinasyonun tanıtımına katkıda bulunup bulunmadığı üzerine 

araştırmalarında, Doğu Karadeniz bölgesinde çekilen filmlerin olduğu Trabzon ve Rize iki il 

ele alınmış ve bu illeri ziyaret etmeye gelenlerin bu destinasyonları da ziyaret kapsamına 

aldıkları gözlemlenmiştir. 

 

Film turizminin olumlu etkileri olduğu gibi olumsuz etkilerinden biriside filmin çekildiği 

destinasyonla gerçekteki ortamın benzeşmemesi olarak karşılaşılmaktadır. Örneğin ; 

Avusturalya Yeni Zelanda’da çekilen “Yüzüklerin Efendisi” uluslararası başarıya imza atmış 

ve birçok insanın çekilen destinasyonu  görmek için gittiklerinde film sahnelerinin çekildiği 

mekanları birebir göremedikleri tespit edilmiştir. Bunun sebebi ise film setinin ve mekanın 

dijital bilgisayar ortamında yapılmasından dolayı o destinasyonu gezmeye gidenler hayal 

kırıklığı ile karşılaşmaktadırlar(Akgündüz ve Pazarbaşı, 2013). 

Türkiye’de dizi ve filmler turizm açısından değerlendirildiğinde Kömürcü ve Öter, (2013)’e 

göre Türk Dizilerinde dizinin çekilen bölgeye ve çekim destinasyonuna göre gelen turist 
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sayısı özellikle 2002 yılında Nevşehir’de Asmalı Konak dizisinin çekimi ile başlamıştır. Yerli 

turist sayısı olarak Asmalı Konak dizinin çekildiği Nevşehir Ürgüp destinasyon alanına artış 

%35 olarak artış gözlenmiştir. Asmalı konak dizisi bitmesine rağmen etkisi dizinin 

tekrarlarıyla veya o destinasyona gidildiğinde tanıtıcı veya hatırlatıcı etkilerle halen 

gündemde kalması sürdürülebilirliğini devam etmektedir.  

 

Film/Dizilerin Ziyaretçi Sayılarındaki Etkileri 

 

Dünyaca tanınmış film stüdyolarının bulunduğu Hollywood filmleri özelliklede son yılllarda 

Türkiye’de sinema film çekimlerini yapmaktadır. Skyfall ve Water Diviner (Son Umut) 

filmleri ülkemiz açısından bakıldığında çok olumlu katkı sağlamış ve reklam, tanıtım 

açısından da çok fazla değer kazandıran filmlerden olmuşlardır. (Akdu ve Akın, 2016). 

 

Dünya Turizm Örgütü ve Netflix’in birlikte kaleme aldıkları rapor Türkçe olarak “Film 

turizmi” olarak ele alınmaktadır. Belirtilen rapora göre kendi ülkesinden bir film ve oranın 

destinasyonunu görme arzusu 2.4 kat daha fazla olduğu belirtilmektedir 

(https://www.turizmgunlugu.com) 

 Netflix abonelerinden 
olanların gezme isteği (%) 

Netflix aboneleri olmayanların 
gezme isteği (%) 

Türkiye 54 25 

Japonya 40 26 

İspanya 47 36 

Kanada 42 34 

Kaynak: (https://www.turizmgunlugu.com) 

Türkiye’de son yıllarda Türk dizilerindeki kaliteli yapımlar dünya çapında ekonomi olarak 

çok getirisi olan dizilerin başladığını ifade eden Doç. Dr. Gökçe Özdemir “Dünyada 102 

ülkeye binlerce saati aşkın dizi film sattığımızı belirtti. Türk filmleri özellikle Arap ülkeleri 

arasında çok fazla tutuldu. Bu dizilerden en önemlisi Muhteşem Yüzyıl hem Arap 

ülkelerinden hem de Balkan ülkelerinden Türkiye’ye olan destinasyonun talebi artmıştır 

(https://www.sabah.com.tr) 

 

Sonuç ve Öneriler 

 

Bu çalışmada dizi-film sektörünün bölge turizmine etkilerini olumlu ve olumsuzluklarını 

belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla görüşme ve betimsel içerik analizi yöntemi ile 

yorumlama yapılmıştır. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksekokulu Otel 

Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Turizm ve Otel İşletmeciliği öğrencileri ile Aşçılık 

programı öğrencileri ile görüşme ve betimsel içerik analizi yöntemi ile yorumlama 

yapılmıştır. Katılımcılar tarafından verilen cevapların analizinde tespit edilen sonuçlar 

aşağıdaki gibidir. 

 

Filmlerde çekilen destinasyonda bulunan yiyecek içecek sektöründe bir hareketlilik 

olmaktadır. Bu işletmelerin film çekimi sırasında olduğu gibi filmden sonra gelen o mekânları 

görmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin o yöreye hareketliliği söz konusudur. 

 

Filmdeki anlatılan konunun izleyicide olumlu veya olumsuz bir etki yaratmasından daha çok 

genelde mekân zaman ve konunun birlikte ele alınarak düşünülmesi ona göre karar verilmesi 

gerekir. Filmi bu şekilde değerlendirdiğimizde filmin geçtiği mekân aslında pazarlama 

açısından bakıldığında filmlerdeki ürün yerleştirme boyutunun çok kapsamlı olarak 

https://www.turizmgunlugu.com/
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yapılmasıdır. Filmlerde geçen mekânı destinasyonun olduğu alana gitme isteği bulundukları 

yere yakın yerler değil de uzak mekânlar seçilmektedir. Filmlerde konuya göre özel 

destinasyon alanların seçimi tercihi yapılmalıdır. 

 

Dizi-film sektöründe filmin çekildiği alan açısından olumlu yönleri olduğu kadar olumsuz 

yönleri de olmaktadır. Filmler çekildiği konu ile ilgili olarak farklı destinasyonlarda 

çekilmektedir. Bu destinasyonlar örneğin sakin bir kasaba ortamı olabileceği gibi kalabalık bir 

şehir ortamı sahil kıyısı manzaralı doğa ile bütünleşmiş bir alanda seçilebilir. Film çekimi 

sırasında olabileceği gibi film bittikten sonrada kültür turizmleri içerisinde o şehir gezisi 

sırasında film çekilen mekânlarda seyahat acenteleri turlar düzenlemektedirler. Bu turlar ve 

bireysel gelen turistler o yörenin nüfusunda sayısal olarak artışa gitmektedir. Eğer ki alt yapı 

sorunu da var ise o yörede bir takım aksamalar görülebilir. Film ekibi ve gelen turistler 

atıklarını attıkları takdirde çevresel sorunlara yol açmaktadır.  Film çekilen doğal yapısında 

değişimlere yol açabilirler. Genel olarak sakin bir yerde gürültü ve trafik sorunu ortaya 

çıkabilmektedir. 

 

Film çekilen destinasyonda filmin çekilme bölümlerinde veya bittikten sonra kültür turizmi 

çerçevesinde seyahat acentesi veya bireysel gelen turistlerin özellikle yiyecek içecek sektörü 

dışındaki esnafların bu film turizmi açısından kazanç elde edebilmeleri için filme özgü 

hediyeliklerin üretilmesi ve gelen turistlerinde bu şekilde bir anı olarak o destinasyona filmin 

çekildiği alana ait bir hatırası olmuş olacaktır. Bu şekilde gelen turistlerin hediyelik eşya 

alarak yaşadıkları yere gitmeleri orada satış hacminin artmasına farklı mağazaların açılmasına 

sebebiyet verecektir. Filmin pazarlama stratejisi olarak sosyal paylaşım ve medyada yer 

alması, görme arzularında olumlu etki yaratmaktadır. 

 

Film turizmi festivalleri yapılarak o bölgenin destinasyonuna kısa sürelide olsa ekonomik artış 

tanınırlığına katkı sağlamaktır.  Film turizmi festivallerine gelen katılımcılar festival boyunca 

o bölgeye konaklama, yeme içme, alışveriş, ulaşım vb. gereksinimlerini karşılamak için 

yapılan harcamalar ve bu gereksinimlerin karşılandığı ana ticaret yeri ve yeri destekleyen yan 

üniteleri düşünüldüğünde ekonomik olarak sürdürülebilirliği sağlanırsa hem filmlerin tanıtımı 

hem bölgenin tanıtımı hem de ekonomik düzeyde iyileşme sağlayacaktır. Örneğin TIFF grup 

tarafından 1976 yılından beri yapılan organizasyonlarda 2018’e gelindiğinde 10 bin ziyaretçi 

66 bin $ getiri sağlamıştır (Toronto International Film Festival , 2020). Bu çıkan sonuç birçok 

literatürde de desteklenmektedir Kızılırmak, 2006; Özkan, Curkan, & Sarak, 2015; Chang, 

2006; Dredge & Whitford, 2011). 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de faaliyet gösteren Müslüman-dostu otel işletmelerinden 

hizmet satın almış müşterilerin satın alma sonrası deneyimlerini HalalBooking.com sitesinde 

yer alan ikincil verileri kullanarak değerlendirmektir. Satın alma sonrası müşteri 

deneyimlerini incelemek hizmet sunan işletmelerin ürünlerini veya hizmetlerini iyileştirmeleri 

için fırsatlar sunması açısından önem kazanmaktadır. Çalışma yaşanmış deneyimlerin ortak 

anlamını ifade eden olgubilim deseni temelinde şekillenmiştir. Satın alma sonrası müşteri 

davranışlarına ilişkin alanyazın taraması yapılmış ve beş tane anahtar kelime belirlenmiştir. 

Bu kelimeler; şikayet, memnuniyet, memnuniyetsizlik, tekrar ziyaret ve tavsiye etme 

davranışları olarak sıralanmaktadır. CrescentRating kuruluşunun, Müslüman ziyaretçiler için 

2009 yılında inanç temelli belirlediği altı kriteri (helal gıda, ibadet olanakları, Ramazan 

hizmetleri, su dostu tuvaletler, Helal dinlenme imkanları ve ayrıcalıklı hizmetler) dikkate 

alınarak verilerin seçiminde amaçlı örneklem yöntemi tercih edilmiştir. 03 Ağustos 2022 

tarihinde Türkiye’de faaliyet gösteren ve HalaBooking.com’da yer alan Müslüman-dostu otel 

işletmeleri CrescentRating kuruluşunun altı kriteri çerçevesinde filtrelenmiştir. Filtreleme 

sonucu yedi tesise ait 11683 yorum tespit edilmiştir. Tespit edilen tesislerin biri için yorum 

sayısının bir olması sebebi ile tesis elenmiştir. Çalışmanın evrenini 11682 yorum 

oluşturmaktadır. Çalışma evreni içerisinden altı tesise ait eşit yorumun bulunması ilkesi göz 

önüne alınarak kota örnekleme ile 64 tane yorum rastgele seçilmiştir. Çalışmanın örneklemini 

altı konaklama tesisine ait 384 tane yorum oluşturmaktadır. Tespit edilen yorumlar nitel analiz 

programı Nvivo 12 Plus sürümü ile analiz edilmiştir. Şikayet, memnuniyet, memnuniyetsizlik, 

tekrar ziyaret ve tavsiye etme temalarına ait kelime grubu analizleri uygulanmış ve temalarla 

ilişkili olan kelime veya cümleler görsel şemalar ile açığa çıkarılmıştır. Ayrıca 384 yorum 

içinde en sık tekrar eden 10 kelime bulunmuş ve kelime bulutu görseli ile sunulmuştur. En sık 

tekrar eden 10 kelime şu şekilde sıralanmaktadır: “manzaralı (1,40)”, “güzel (0,98)”, “Türkiye 

(0,92)”, “deniz (0,88)”, “personel (0,73)”, “tatil (0,52)”, “harika (0,50)”, “yemek (0,49)”, 

“mükemmel (0,37)”, “orman (0,36)”. Bunun yanı sıra Müslüman-dostu otellerde tatillerini 

geçirmiş müşterilerin tatil sonrası düşüncelerinin tekrar ziyaret, tavsiye etme ve memnuniyet 

temelinde genel olarak olumlu davranışlar yansıttığı sonucuna varılmıştır. Çalışmanın 

sonucunda konaklama tesislerinin hizmetlerine ilişkin öneriler sunuluştur. 

Anahtar kelimeler: Müslüman-dostu turizm, müşteriler, tatil deneyimleri, HalalBooking, 

Türkiye 

 

What do customers who have purchased services from Muslim-

Friendly Hotels think about their holiday experience? 
 

Abstract 

The purpose of this study is to evaluate the post-purchase experiences of customers who have 

purchased services from Muslim-friendly hotels operating in Turkey, using the secondary data 

available on HalalBooking.com. Examining the post-purchase customer experiences gains 

importance in terms of providing opportunities for hotels to improve their products or 

services. The study has been shaped on the basis of the phenomenology pattern that expresses 
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the common meaning of lived experiences. The literature on post-purchase customer behavior 

was reviewed and five keywords were identified. These words are; complaints, satisfaction, 

dissatisfaction, revisits and recommending behaviors. The purposeful sampling method was 

preferred in the selection of data, taking into account the six criteria (halal food, worship 

facilities, Ramadan services, water-friendly toilets, halal resting facilities and privileged 

services) determined by CrescentRating for Muslim visitors in 2009 based on faith. Muslim-

friendly hotel businesses operating in Turkey on 3rd of August 2022 and listed on 

HalaBooking.com were filtered within the framework of six criteria of CrescentRating. As a 

result of the filtering, 11683 comments belonging to seven facilities were identified. Since the 

number of comments for one of the identified facilities was one, the facility was eliminated. 

The population of the study consists of 11682 comments. Considering the principle of having 

equal comments for six facilities from the study population, 64 comments were randomly 

selected by quota sampling. The sample of the study consists of 384 comments belonging to 

six accommodation facilities. The detected comments were analyzed with the qualitative 

analysis program Nvivo 12 Plus version. The word group analyzes related to the themes of 

complaint, satisfaction, dissatisfaction, revisit and recommendation were applied and the 

words or sentences related to the themes were determined with visual diagrams. In addition, 

the 10 most frequently repeated words were found out of 384 comments and these words were 

revealed with the word cloud image. The 10 most frequently repeated words are listed as 

follows: “with a view (1.40)”, “beautiful (0.98)”, “Turkey (0.92)”, “sea (0.88)”, “staff (0.98)” 

.73)”, “holiday (0.52)”, “wonderful (0.50)”, “food (0.49)”, “excellent (0.37)”, “forest (0.36)”. 
In addition, it was concluded that the post-holiday thoughts of the customers who spent their 

holidays in Muslim-friendly hotels were generally positive on the basis of repeat visits, 

recommendation and satisfaction. At the end of the study, suggestions regarding the services 

of accommodation facilities were presented. 

Keywords: Muslim-friendly tourism, customers, holiday experiences, HalalBooking, Turkey 

 

Giriş 

 

Tüketiciler istek, beklenti ve gereksinimleri doğrultusunda günlük hayatlarında birçok kez 

satın alma kararı ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu doğrultuda ne alacakları, nereden 

alacakları, ne kadara alacakları ve nasıl alacakları şeklindeki sorulara ilişkin zihinsel bir süreç 

yaşamaktadırlar (Boz ve Koç, 2018). Hizmetlerin doğasının soyut karakterli olması satın alma 

süresinde tüketicilerin daha fazla bilgi edinmesini gerekli kılmaktadır (Kotler vd., 2003). Söz 

konusu hizmet bir turizm ürünü ise karar verme süreci daha karmaşık hale gelmektedir. 

Konaklama, yeme içme, ulaşım, seyahat ve eğlence gibi sektörlerden oluşan turizm hizmetleri 

tüketicinin zihninde satın alma kararı öncesinde beklenen bir algı oluşturmaktadır. Satın alma 

sonrası ise algılanan hizmet arasındaki farkın fazla olmaması arzu edilmektedir. Aksi taktirde 

müşteri şikayetleri ve memnuniyetsizlikleri ortaya çıkabilmektedir (Martin, 2019). Bu 

durumda çalışma hayatında olan bireylerin sınırlı tatil sürelerinin olması, fayda ve maliyet 

dengesini ön plana almaları ve tatil deneyimlerine ilişkin olumlu bir beklenti içinde olmaları 

satın alma karar süreçlerinde bireylerin daha fazla çaba harcamaları gerektiği anlamına 

gelmektedir. Bu noktada bilinçli tüketiciler satın alacakları bir tatile ilişkin arkadaş ve akraba 

tavsiyelerini dikkate almakta veya çevrimiçi yorumları detaylı bir şekilde incelemektedirler. 

Çevrimiçi yorumlar, turizm işletmelerinin de başvurduğu bilgi kaynakları arasındadır. 

Sunulan hizmetlerin kalitesi hakkında müşteri deneyimlerinin öğrenilmesinin yanı sıra şikâyet 

ve memnuniyetsizlik oluşturan hizmetlerin de iyileştirilmesi noktasında çevrimiçi yorumlar 

önem kazanmaktadır. Çevrimiçi müşteri yorumları alanyazında da yaşanmış deneyimlerin 

ortak anlamını ifade eden olgubilimi temelinde yapılan araştırmalara veri kaynağı olması 

bakımından geniş yer kaplamaktadır (Güzel ve Güzel, 2017; Boğan ve Arıca, 2019; Efendi, 
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2021; Çamlıca vd., 2022). Buradan hareketle çalışmanın amacı Müslüman-dostu otel 

işletmelerinden hizmet satın almış müşterilerin satın alma sonrası deneyimlerini çevrimiçi bir 

platform olan HalalBooking.com adresinde yer alan ikincil veriler çerçevesinde 

değerlendirmektir. Müslüman seyahat pazarının geleceğine yönelik olumlu öngörüler bu 

pazarın daha fazla araştırılmasını gerekli kılmaktadır. 2021 yılında yapılan Küresel Müslüman 

Seyahat Endeksi’ne göre Müslüman-dostu hizmet sunan Dünya sıralamasındaki ülkeler içinde 

Malezya’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır (MasterCard ve Crescentrating, 2021). Buna 

bağlı olarak Türkiye’deki otel işletmelerinden hizmet satın almış müşterilerin tatil 

deneyimlerini değerlendirmek Türkiye’de faaliyette bulunan otel işletmelerinin hizmetleri 

hususunda müşteri deneyimleri çerçevesinde bilgi sahibi olunmasını sağlayacaktır. Buradan 

hareket ile Müslüman-dostu otellerden hizmet satın almış müşterilerin tatil deneyimlerini 

incelemek amaçlanmıştır. 

 

Literatür taraması 

 

Müslüman-Dostu Otel İşletmesi 

 

Müslüman-dostu turizm hizmeti sunan otel işletmelerinin isimlendirilmesine yönelik 

alanyazında farklılıklar mevcuttur. Battour ve Islamil (2016) söz konusu işletmeleri “helal 

otel” şeklinde isimlendirirken Sarinastiti ve Uljanatunnisa (2020) “Şeriat’a uygun otel” 

şeklinde tanımlamaktadır. El-Gohary (2016) ve Samori vd. (2017) “Müslüman-dostu otel” 

isimlendirmesini uygun bulmaktadır. Jeaheng vd. (2019) “helal-dostu oteller” 

nitelendirmesini kullanmaktadır. Fadil ve Zulkifli (2012) ise isimlendirme noktasında otelin 

imkân ve olanaklarının İslami esaslara uygun olması gerektiği üzerinde durmaktadır. Söz 

konusu işletmeleri hassas İslami terminoloji temelinde isimlendirmenin doğru bir yaklaşım 

olamayacağı ifade edilmektedir. Bu duruma konuyla ilgili yetkili kurum ve kuruluşların 

bulunmaması gerekçe olarak gösterilmektedir. Alanyazın incelendiğinde söz konusu 

konaklama işletmelerini “Müslüman-dostu” şeklinde isimlendirmenin daha uygun, kapsayıcı 

ve uluslararası alanda kabul gören bir yaklaşım olduğu görülmektedir (Battour, 2016; Boğan 

vd., 2020). Müslüman-dostu bir otel işletmesinin sahip olması gereken kriterlerin neler olması 

gerektiği yönünde alanyazında çalışmalar yapılmaktadır (Battour vd., 2014; MasterCard ve 

Crescentrating, 2019). Battour ve arkadaşları (2014)’ na göre bu kriterler; İslami giyinme 

kodları, kumarın olmaması, İslami esaslara uygun eğlence aktiviteleri, helal yiyecek ve 

içecekler, ibadet imkan ve olanakları, alkolün bulunmaması ve İslami ahlak şeklinde 

sıralanmaktadır. Diğer taraftan Rosenberg ve Choufany (2009) ise söz konusu kriterleri üç 

kategoride sıralamaktadır. Bunlar; tasarım, operasyon ve finans olarak ifade edilmektedir. 

Müslüman ziyaretçiler için uluslararası alanda araştırmalar yürüten CrescentRating kuruluşu 

ise 2009 yılında inanç temelli altı kriter Müslüman ziyaretçiler için belirlemiştir. Söz konusu 

kriterler; helal dinlenme imkân ve olanakları, su dostu tuvaletler, ayrıcalıklı alanlar, Ramazan 

hizmetleri, ibadet olanakları ve helal gıda olarak ifade edilmektedir. Bu kriterlere sahip olan 

konaklama işletmeleri Müslüman-dostu otel olarak kabul edilmektedir. 

 

Satın Alma Sonrası Davranış 

 

Birden fazla aşamadan oluşan satın alma kararı, satın alma karar sürecinin en son aşamasıdır. 

Bu aşamada tüketiciler satın almış oldukları hizmetleri deneyimledikleri memnuniyet veya 

memnuniyetsizlik sonucunda olumlu veya olumsuz ifadeler ile değerlendirmektedirler (Kotler 

ve Armstrong, 2014; Odabaşı ve Barış, 2012). Satın alma karar süreci; öncesi, esnası ve 

sonrası şeklinde genel olarak üçe ayrılmaktadır. Daha detaylı bir ayrımda ise satın alma 

öncesinde tüketiciler istek ve ihtiyaçlarının farkına varmakta bu doğrultuda bilgi kaynaklarını 
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araştırmaya başlamaktadırlar. Sonrasında tüketiciler beklentilerine uygun ortaya çıkan 

alternatifleri değerlendirme sürecine girmektedirler. Söz konusu alternatiflerin 

değerlendirilmesinde birçok faktör etkili olmaktadır. Tüketicilerin maddi güçleri, arkadaş 

veya akraba tavsiyeleri, geçmiş deneyimler vb. tüm bunlar tüketicinin zihinsel süzgecinden 

geçirilmekte ve satın alma kararı verilmektedir. Tüketicinin hizmetten duyduğu memnuniyet 

veya memnuniyetsizlik durumları ise satın alma sonrası gösterdiği davranışlar olarak ifade 

edilmektedir. Örneğin bir hizmetten memnun kalmış bir müşteri o hizmeti tekrar satın alma 

eğilimine girmekte veya arkadaş ve akrabalarına tavsiye etmektedir. Söz konusu durumun tam 

tersinde ise o hizmete ilişkin olumsuz davranışlar sergileyerek şikayet ve memnuniyetsizliğini 

dile getirmektedir. Tüketicilerin satın alma güçleri ve ürünün özelliği doğrultusunda bazı satın 

alma karar basamaklarının hızlı veya yavaş atlanılabildiği gibi karar basamaklarının sırası da 

değişebilmekte veya atlanılabilmektedir (Kotler ve Armstrong, 2014). Örneğin her yaz aynı 

oteli tercih eden bir müşteri satın alma basamaklarını daha hızlı geçmekte iken ilk kez o oteli 

tercih edecek tüketici basamakları çok detaylı bir şekilde ve yavaş geçebilmektedir. Tekrar 

satın alma ve tavsiye davranışlarının temelinde müşterilerin daha önce satın aldıkları 

hizmetlerden duydukları memnuniyet duygusu yatmaktadır. Müşteri satın alma sonrası 

olumlu deneyimleri memnuniyet olarak karşılanmaktadır (Oh vd., 2007). Kısacası 

memnuniyet, “tüketim deneyiminin toplam değerlendirmesi” şeklinde açıklanmaktadır 

(Johnson ve Fornell, 1991). Müşterilerin bekledikleri hizmet ile algıladıkları hizmet 

arasındaki boşluğun az olması memnuniyet olarak değerlendirilirken fazla olması 

memnuniyetsizlik veya şikayet davranışı olarak ortaya çıkmaktadır (Kotler ve Keller, 2016). 

Memnuniyetsizlik ortaya çıktığında ise tüketiciler farklı alternatiflere yönelecektir (Hayta, 

2008). 

 

Turizm sektöründe müşteriler için tatil deneyimlerini değerlendirdikleri son aşama, satın alma 

sonrası davranışları ifade etmektedir. Müşteriler tatilleri esnasında deneyimledikleri olumlu 

veya olumsuz anılarını bekledikleri ve algıladıkları hizmet temelinde karşılaştırarak genel bir 

değerlendirmesini yapmaktadır. Algıladıkları hizmet beklentisinden fazla ise turist, 

konaklama işletmesi hakkında veya destinasyona yönelik olumlu davranışlar göstermektedir 

(Güleç, 2006). Turistler, fayda maliyet ekseninde zihinsel bir süreç geçirerek satın aldıkları 

tatilin harcadıkları paraya, emeğe ve zamana değdiğini algılarlarsa memnuniyet ortaya 

çıkmaktadır (Yoon ve Uysal, 2005). Satın alma sonrası memnuniyet ile doğru orantılı olarak 

turistin gelecekte aynı işletmeyi veya destinasyonu tekrar ziyaret etmesi olası görünmektedir. 

Bu durumda turistin tatil deneyiminden memnun olması bir yandan kendisinin söz konusu 

işletmede veya destinasyonda tekrar tatil yapma olasılığını diğer yandan çevresindekilerin de 

o işletmeyi veya destinasyonu tercih etme ihtimalini güçlendirecektir (Karadağ, 2008). 

Yukarıdaki çalışmalarda görüldüğü üzere satın alma sonrası davranışlar; şikayet, memnuniyet, 

memnuniyetsizlik, tavsiye ve tekrar ziyaret şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

 

Müslüman-Dostu Otellerden Hizmet Satın Almış Müşterilerin Tatil Deneyimleri 

 

Türkiye’ faaliyet gösteren Müslüman-dostu otellerden hizmet satın almış müşterilerin tatil 

deneyimlerini inceleyen çalışmalar yürütülmektedir. Boğan ve Arıca (2019) Müslüman-dostu 

otel işletmeleri müşterilerinin helal-konsepte dair duydukları memnuniyet ve şikâyet temaları 

çerçevesinde müşterilerin otel arama ve rezervasyon sitelerine yaptıkları yorumları 

değerlendirmişlerdir. Alanya bölgesinde faaliyette bulunan ve Müslüman-dostu hizmet sunan 

4 ve 5 yıldızlı sekiz otele ait 3.456 müşteri yorum içerik analizi ile incelenmiştir. Çalışmanın 

sonucunda bay ve bayan bölümlerin ayrı olması, otelde cami/mescidin bulunması müşteriler 

tarafından en yüksek memnuniyet oluşturan temalar olarak yer almıştır. Diğer taraftan İslami 

anlayışla uyuşmayacak biçimde müziğin uygunsuz içerikte ve yüksek sesli olması, bayanlara 
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özel alanlarda giyimin İslami kurallara uygun olmamasına ilişkin temalar müşteriler 

tarafından en yüksek şikâyete konu olan temalar arasında bulunmuştur. Güzel ve Güzel 

(2017) müşterilerin İslami otellerden beklentilerini HalalBooking.com sitesindeki yorumlar 

üzerinden değerlendirmiştir. Değerlendirmenin sonucunda otel işletmelerinde “seviyeli/açık 

olmayan etkinlikler, kadın ve erkek alanlarının ve havuzlarının ayrı olması, kadınlara özel 

hizmet sunulması ve kadınlar bölümünde mahremiyete özen gösterilmesi” müşteriler 

tarafından memnuniyet unsurları olarak ifade edilmiştir. Diğer yandan “erkek havuzuna 

kadınların girmesi, kadınlara özel güneşlenme alanının olmaması ve yemek israfının 

yapılması” müşteriler tarafından memnuniyetsizlik yaratan başlıca unsurlar olarak 

bulunmuştur. Yıldırgan ve Batman (2021) helal konsepte hizmet sunan işletmelere yönelik 

şikayetleri analiz etmişlerdir. Yapılan şikayetlerin tek taraflı olmadığı hem işletmelerden hem 

de müşterilerden kaynaklı olarak ortaya çıktığı tespit edilmiştir. İşletme perspektifinden 

bakıldığında helal ve turizm kelimelerini tam manasıyla sentezleyemedikleri bunun 

sonucunda hizmetlerine yansıtamadıkları müşteriler tarafından şikayete konu olan detaylar 

olarak yer almaktadır. Şikayetler, müşteriler açısından değerlendirildiğinde ise helal 

kelimesini tam olarak algılayamadıkları dolayısıyla istekleri ve beklentileri konusunda 

belirsizlikler yaşandığı görülmüştür. Çalışmada, helal otel işletmelerine yönelik yapılan 

şikayetlerin işletmelerden ve müşterilerden kaynaklı olduğu ve tek taraflı değerlendirilmemesi 

gerektiği sonucuna varılmıştır. Kalaycı (2022) Türkiye’deki helal temalı otellerde müşterilere 

sunulan animasyon hizmetlerini müşterilerin memnuniyetine olan etkisini araştırmıştır. 

Araştırmanın sonucunda sunulan animasyon hizmetlerinin işletmelerin çekiciliğine olumlu 

etkide bulunduğu ve müşteriler tarafından memnuniyetle karşılandığı bulunmuştur. Akmaz 

(2020) helal temalı otel işletmelerinde algılanan hizmet kalitesi ile değerin müşteri 

memnuniyeti ve sadakati üzerindeki etkisini incelemiştir. Güvenilirliğin, inanırlığın ve hizmet 

ortamının müşteri memnuniyeti ve sadakati üzerinde olumlu bir etkisi olduğu sonucuna 

varılmıştır. Özbay (2020) helal konseptli konaklama işletmelerine yönelik müşteri tutumlarını 

araştırmıştır. Araştırmanın sonucunda müşterilerin helal ürünlere ilişkin bilgileri; arkadaş, 

komşu, akraba tavsiyeleri, internet ile din adamlarının tavsiyeleri, broşürler, gazete ve radyo 

reklamlarından öğrenerek hizmet almayı tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. Bunların dışında 

müşteriler helal ürünlerle ilgili aldatmaya karşı hassas oldukları ve ürünlerin helal 

sertifikalarının olmasına dikkat ettikleri tespit edilmiştir. Son olarak müşterilerin helal 

ürünlere ilişkin tutumlarının demografik özelliklerine göre farklılık gösterdiği bulunmuştur. 

Yukarıdaki çalışmalar değerlendirildiğinde Müslüman-dostu konaklama işletmelerinden 

hizmet satın almış müşterilerin satın alma sonrası deneyimleri; bilgi düzeylerine, işletmelerin 

sunmuş oldukları hizmetlere, helal kelimesinin algılanmasına ve müşterilerin demografik 

özelliklerine göre farklılık göstermektedir.  

 

Metodoloji 

 

Çalışmada Müslüman-dostu otellerden hizmet satın almış müşterilerin tatil deneyimleri 

değerlendirmek üzere HalalBooking.com adresinde yer alan Müslüman-dostu turizm 

işletmelerinde konaklamış ve aynı sitede yorum paylaşmış müşterilere ait yorumlar analiz 

edilmiştir. Çalışmada nitel özelliğe sahip ikincil veriler kullanılmıştır. Araştırma nitel 

araştırma deseninde ve yaşanmış deneyimlerin ortak anlamını ifade eden olgubilimi temelinde 

şekillenmiştir (Creswell, 2013). Satın alma sonrası müşteri davranışlarına ilişkin alanyazın 

taraması yapılmış ve beş tane anahtar kelime belirlenmiştir. Bu kelimeler; şikâyet, 

memnuniyet, memnuniyetsizlik, tekrar ziyaret ve tavsiye etme davranışları olarak 

sıralanmaktadır. Elde edilen veriler söz konusu anahtar kelimeler çerçevesinde 

değerlendirilmiştir. 
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Evren ve örneklem 

 

CrescentRating kuruluşunun, Müslüman ziyaretçiler için 2009 yılında inanç temelli belirlediği 

altı kriteri (helal gıda, ibadet olanakları, Ramazan hizmetleri, su dostu tuvaletler, Helal 

dinlenme imkanları ve ayrıcalıklı hizmetler) dikkate alınarak verilerin seçiminde amaçlı 

örneklem yöntemi tercih edilmiştir. 03 Ağustos 2022 tarihinde Türkiye’de faaliyet gösteren ve 

HalaBooking.com’da yer alan Müslüman-dostu otel işletmeleri CrescentRating kuruluşunun 

altı kriteri çerçevesinde filtrelenmiştir. Filtreleme sonucu yedi tesise ait 11683 yorum tespit 

edilmiştir. Tespit edilen tesislerin biri için yorum sayısının bir olması sebebi ile tesis 

elenmiştir. Çalışmanın evrenini altı tesise ait (1. Tesis 5185, 2. Tesis 2024, 3. Tesis 1171, 4. 

Tesis 125, 5. Tesis 2727, 6. Tesis 448) toplam 11682 yorum oluşturmaktadır. Çalışma evreni 

içerisinden altı tesise ait eşit yorumun bulunması ilkesi göz önüne alınarak kota örnekleme ile 

her bir tesisten 64 tane yorum rastgele seçilmiştir. Çalışmanın örneklemini altı konaklama 

tesisine ait (tüm yiyecekler helal, alkolsüz tesis, plajda korunaklı yüzme alanı, plajda 

korunaklı güneşlenme alanı) 384 tane yorum oluşturmaktadır. Altı tesisin beş tanesi Akdeniz 

Bölgesinde bir tanesi Ege Bölgesinde faaliyet göstermektedir. Tesisler, 5 yıldızlı ve herşey 

dahil Müslüman-dostu hizmet sunan otel işletmelerinden oluşmaktadır. 

 

Araştırma sorusu 

 

Çalışmanın araştırma sorusu “Müslüman-dostu otellerden hizmet satın almış müşteriler tatil 

deneyimleri hakkında ne düşünüyor?” şeklinde tanımlanmıştır. Araştırma sorusuna yanıt 

bulmak üzere araştırma deseni ve modeli geliştirilmiştir. Aşağıda araştırma deseni modeli yer 

almaktadır. 

 

Araştırma deseni ve modeli 

 

Literatür 
taraması 

Anahtar 
kelimelerin 

tespiti 

Örneklem 
çerçevesinin 
belirlenmesi 

Verilerin 
ayıklanması 

Kodlama 
ve Analiz 

Değerlendirme 
ve raporlama 

 

 

Analiz 

 

Elde edilen yorumlar nitel analiz programı Nvivo 12 Plus sürümü ile analiz edilmiştir. 

Şikayet, memnuniyet, memnuniyetsizlik, tekrar ziyaret ve tavsiye etme temalarına ait kelime 

grubu ve kelime sıklığı analizleri uygulanmış ve temalarla ilişkili olan kelime veya cümleler 

görsel şemalar ile açığa çıkarılmıştır. 

 

Bulgular 

 

Türkiye’de Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren Müslüman-dostu hizmet sunan altı 

tane konaklama işletmesine ait 384 yorum tespit edilmiştir.  Yorumlar içinde en sık tekrar 

eden ilk 10 kelime şu şekilde sıralanmaktadır: “manzaralı (1,40)”, “güzel (0,98)”, “Türkiye 

(0,92)”, “deniz (0,88)”, “personel (0,73)”, “tatil (0,52)”, “harika (0,50)”, “yemek (0,49)”, 

“mükemmel (0,37)”, “orman (0,36)”. Müşterilerin tatil deneyimlerine ilişkin 

değerlendirmelerinin kelime bulutu şeklinde gösterilmesi aşağıda sunulmaktadır. 

Müşterilerin Tatil Deneyimlerine İlişkin Değerlendirmeleri  

Kelime Bulutu 
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Satın alma sonrası müşteri davranışlarına ilişkin alanyazın taraması yapılmış ve beş tane 

anahtar kelime belirlenmiştir. Bu kelimeler; şikâyet, memnuniyet, memnuniyetsizlik, tekrar 

ziyaret ve tavsiye etme davranışları olarak sıralanmaktadır. Elde edilen veriler söz konusu 

anahtar kelimeler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Aşağıda müşterilerin tatil deneyimleri 

sonrası otellere ilişkin yapmış oldukları yorumlardan şikâyet, memnuniyet, memnuniyetsizlik, 

tekrar ziyaret ve tavsiye etme temaları ile ilişkili kelime grupları yer almaktadır. 

 

Şikâyete ilişkin bulgular 

 

Müşteriler tatil deneyimleri ile ilgili şikayet teması incelendiğinde şikayet unsuru oluşturacak 

genel anlamda bir durumun olmadığını sadece denizdeki taşların müşteriler tarafından 

olumsuz bir unsur olarak değerlendirildiği anlaşılmaktadır.  

 

Şikâyet ile ilişkili kelime veya kelime grupları görseli 

 

 
 

Bunun yanı sıra otel işletmeleri içerisinde yer alan bazı odaların deniz ve restoran gibi ortak 

kullanım alanlarına uzak olması ve bu durumun müşterilere önceden bildirilmemesi şikâyet 

sebebi olarak yansımaktadır. Örneğin aşağıda bir müşterinin buna ilişkin yorumu yer 

almaktadır. 
Odalarınızı ayırtırken dikkatli olun, Flora odalar otelin dışında (küçük evlerde) denize ya da restorana, 

resepsiyona gelmeden önce çok yürümek zorundasınız...  odaların gerçekten içeride olmasını tercih edin. otel ve 

her şeye daha kolay erişebilmek için. Şahsen biz bilmiyorduk, rezervasyon sırasında belirtilmemişti ve otele ya da 

plaja ulaşmak için 1 km yürümek acı vericiydi. Çevremizdeki birçok kişi de Flora odalarından şikayet etti. Aksi 

takdirde, yemek için / olarak değerlendireceğim. (İsimsiz, Belçika, 2022, Flora Oda)… 

 

Memnuniyete ilişkin bulgular 

 

Müslüman-dostu otel müşterileri satın alma sonrası memnuniyete ilişkin çok sayıda olumlu 

yorum paylaşmışlardır. Aşağıda paylaşılan yorumların memnuniyetle ilişkili kelime ve kelime 

grupları analizi sonucu ortaya çıkan görsel yer almaktadır. 
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Memnuniyet ile ilişkili kelime veya kelime grupları görseli 

 

  
 

Memnuniyete ilişkin bulgular değerlendirildiğinde müşterilerin yiyecek içecek, havuz 

olanakları, rekreasyon etkinlikleri gibi otel hizmetleri ve personelden genel olarak memnun 

oldukları anlaşılmaktadır. Aşağıda memnuniyetini dile getiren bir müşterinin yorumu yer 

almaktadır. 
Personelin nezaketi, yemeklerin çeşitliliği, havuzlar, sportif faaliyetler vb.Kısaca tam memnuniyetti bizim için 

(İsimsiz, Türkiye, 2022 

 

Memnuniyetsizliğe ilişkin bulgular 

 

Müşteriler satın alma sonrası memnuniyetsiz oluşturan unsurlar olarak havuz ve sahil alanında 

kadınlar için ayrılan alanları ve müşteri ilişkileri konusundaki iletişim yetersizliğini dile 

getirmişlerdir.  

Memnuniyetsizlik ile ilişkili kelime veya kelime grupları görseli 

 
 

Tekrar ziyarete ilişkin bulgular 

 

Müşterilerin satın alma sonrası tekrar ziyaret ile ilgili bulguları değerlendirildiğinde otel 

işletmelerinin sunmuş oldukları oda hizmetlerinden ve kalitesinden memnun kaldıkları ve 

oteli tekrar tercih edecekleri anlaşılmaktadır. Aşağıda müşterilerin paylaştığı tekrar ziyaret ile 

ilişkili kelime veya kelime grupları görseli yer almaktadır. 

 

Tekrar ziyaret ile ilişkili kelime veya kelime grupları görseli 
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Tavsiye etmeye ilişkin bulgular 

 

Müşterilerin satın alma sonrası oteli işletmesini tavsiye etmesine ilişkin çok sayıda alt tema ile 

karşılaşılmaktadır. Müşteriler otellere ilişkin konum, deniz, personel, temizlik, odalar, 

yiyecekler, otel konsepti, wi-fi, servis hizmeti, rahatlık ve konfor alt temalarını ön plana 

çıkarmaktadır.  

Tavsiye etme ile ilişkili kelime veya kelime grupları görseli 

 
 

Bulgular genel olarak değerlendirildiğinde otel işletmelerinin müşterilere sunmuş oldukları 

otel imkân ve olanakları müşterilerin söz konusu işletmeyi tavsiye etmesini sağlamaktadır. 

Yukarıda müşterilerin tavsiye etme teması ile ilgili kelime ve kelime grupları bulguları yer 

almaktadır. Müşterilerin tekrar ziyaret, tavsiye ve memnuniyet temalarına ilişkin çok sayıda 



 

555 

 

ITCC'22 

I. INTERNATIONAL TOURISM AND CULINARY CONFERENCE 

27-28 OCTOBER 2022 

AMASYA-TÜRKİYE 

yorum paylaşmaları diğer taraftan şikayet ve memnuniyetsizlik temalarına ait az sayıda 

yorumun bulunması Müslüman-dostu otellerde konaklamış müşterilerin tatil deneyimlerinin 

olumlu davranışlar temelinde şekillendiği sonucu çıkarılmaktadır. 

 

Sonuç ve Öneriler 

 

Müslüman ziyaretçiler bir destinasyona seyahat etme kararı vermeden önce inanç temelli 

ihtiyaçlarını karşılayan konaklama işletmeleri ve hizmetleri aramaktadırlar. Söz konusu 

ziyaretçilerin tükettikleri yiyecekler, giydikleri kıyafetler ve finansal işlemleri dahi İslami 

inançlar tarafından şekillenmektedir. Kendine özgü özellikleri ve ayrıcalıkları bulunan bu 

pazar segmenti önemli bir niş pazar olarak kabul edilmektedir (Boğan ve Arıca, 2019; 

MasterCard ve Crescentrating, 2019; Sarinastiti ve Uljanatunnisa, 2020; Yıldırgan ve Batman, 

2021). Müslüman ziyaretçi sayılarında son zamanlarda yaşanan artış ve bu pazarın geleceğine 

yönelik olumlu öngörüler birçok destinasyon paydaşını bu pazarı araştırmaya, ürün ve 

hizmetleri çeşitlendirmeye yöneltmektedir. Türkiye de 2021 yılında yapılan Küresel 

Müslüman Seyahat Endeksi’ne göre Müslüman-dostu hizmet sunan Dünya sıralamasındaki 

ülkeler içinde Malezya’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır (MasterCard ve Crescentrating, 

2021: 20). 

 

Müslüman-dostu otel işletmelerini müşteri gözünden değerlendirmek Türkiye’de Müslüman-

dostu hizmet sunan işletmelerin imkan ve olanakları hakkında bilgi edinilmesini sağlayacak 

diğer yandan şikayet ve memnuniyetsizliğe konu olan unsurun iyileştirilmesine katkı 

sağlayacaktır. Yaşanmış deneyimlerin ortak anlamını ifade eden olgubilimi temelinde 

şekillenen bu çalışma Müslüman-dostu otellerden hizmet satın almış müşterilerin özellikle 

satın alma sonrası davranışlar olarak isimlendirilen; memnuniyet, memnuniyetsizlik, tavsiye, 

şikayet ve tekrar ziyaret davranışlarına odaklanmaktadır. Buradan hareket ile Türkiye’de 

Müslüman-dostu hizmet sunan, Akdeniz ve Ege Bölgesinde faaliyette bulunan altı otel 

işletmesine ait HalalBooking.com sitesinde yer alan 384 tane yorum içerik analizi ile 

değerlendirilerek Nvivo 12 programı ile görselleştirilmiştir. Müşterilerin memnuniyet, tavsiye 

ve tekrar ziyarete ilişkin deneyimlerinin otellerin müşterilere sunmuş oldukları imkan ve 

olanakları ile ilgili olduğu anlaşılmıştır. Bunlar; temizlik, oda, plaj, konum, hamam, eğlence, 

deniz, wi-fi, havuz, restoran, personel, yiyecek ve içecek hizmetleri olarak ifade edilmektedir. 

Çalışmada elde edilen bulgular daha önceki çalışmalar (Güzel ve Güzel, 2017; Boğan ve 

Arıca, 2019; Akmaz, 2020; Kalaycı, 2022) ile paralellik göstermektedir. Söz konusu 

çalışmalar Müslüman-dostu işletmelerden hizmet satın almış müşterilerin memnuniyetlerinin 

otellerin müşterilere sunmuş oldukları ayrıcalıklı hizmetler ile ilişkili olduğunu ortaya 

koymuşlardır. Diğer yandan müşterilerin şikayet ve memnuniyetsizliğine konu olan unsurların 

ise odaların ortak kullanım alanları olarak ifade edilen restoran ve denize uzak olması ve 

müşterilerin bu konu hakkında daha önceden bilgilendirilmemeleridir. Bunun yanı sıra 

müşteri ilişkileri konusundaki iletişim eksikliği ve yetersizliği müşteriler tarafından şikayet 

edilen konular arasında yer almaktadır. Otel işletmelerinin müşterilere sağladıkları imkanlar, 

olanaklar ve hizmet kalitesi müşteriler tarafından önem verilen bir diğer konu olarak ortaya 

çıkmıştır. Müslüman-dostu otellerde tatillerini geçirmiş müşterilerin tatil sonrası 

davranışlarının memnuniyet, tekrar ziyaret ve tavsiye etme temelinde genel olarak olumlu 

görüntü çizdiği sonucuna varılmıştır. Türkiye’de Müslüman-dostu hizmet sunan otel 

işletmeleri ve bu konuda araştırma yapacak araştırmacılar için aşağıda öneriler sunulmuştur. 
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Müslüman-dostu hizmet sunan otel işletmelerine yönelik öneriler 
 

 Otel olanakları ve imkânlarına ilişkin bilgiler müşteriler otele giriş yaptıktan sonra 

müşterilere detaylı bir şekilde açıklanmalıdır. Örneğin odaların ortak kullanım 

alanlarına (deniz, havuz, restoran) olan uzaklıkları konusunda müşteriler önceden 

bilgilendirilmelidir. 

 Müşteri ilişkileri konusunda hizmet içi eğitimlerle personel ve müşteri arasında 

iletişim yeterliliği ve yetkinliği sağlanmalıdır. 

 Müşteri şikâyetleri ve memnuniyetsizliklerine konu olan hususlar detaylı bir şekilde 

araştırılmalı bu konuda otel üst yönetimi tarafından proaktif yaklaşımlar 

benimsenmelidir. 

 Müşterilere otel imkânlarının değerlendirildiği anketler dağıtılmalıdır. Geri dönüş 

sağlanan anketler dikkatli bir şekilde gözden geçirilmelidir. 

 

Araştırmacılar için öneriler 

 Müslüman-dostu ilk 20 destinasyon içinde yer alan ülkelerdeki konaklama 

işletmelerinin hizmetlerine ait yorumlar karşılaştırma yöntemi ile incelenebilir. 

 Satın alma sonrası davranışlar yerli ve yabancı turistler temelinde araştırılabilir. 

 Müslüman-dostu hizmet sunan otel işletmelere ait yorumlar coğrafi bölgeler temelinde 

karşılaştırılabilir. 
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Anadolu Mutfak Kültürü’nde Helvanın Önemi ve Coğrafi İşaret 

Tescilli Helva Çeşitleri 

 

Doç. Dr. Meral Yılmaz 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, 

Sivas-Türkiye, meralylmz@cumhuriyet.edu.tr  

 

Özet 

Türk Dil Kurumu’na Göre helva; un, yağ, şeker veya irmikle yapılan bir tatlı türü olarak 

tanımlanmıştır. Arapçada ise; tatlı anlamında kullanılan hulv’den (hulviyyat) kelimesinden 

türetildiği ifade edilmektedir. Bilinen ilk helvanın, Ortaçağda Arap toplumunda yapıldığı 

bilinmektedir. Bir tatlı türü olarak bilinmesinin dışında helva, mutfak kültürü içerisinde Türk 

toplumunda somut olmayan kültürel miras olarak doğumdan ölüme kadar birçok dönemde 

farklı ritüellere eşlik ettiği, hatta helva sohbetlerinin soğuk ve uzun kış günlerinde insanların 

sosyalleşme aracı olduğu görülmektedir. Günümüzde çeşitli malzemeler kullanılarak farklı 

türlerde yapılan helvalardan bazıları yöreye özgü nitelikler göstererek yörenin mutfak 

kültürünü yansıtmaktadır. Bu ürünlerin ve özelliklerinin korunabilmesi ve sürdürülebilir 

olması açısından coğrafi işaret ile tescillenme çalışmaları önem taşımaktadır. Yapılan literatür 

incelemesi sonucunda, Anadolu mutfağında yeralan helva türlerini ve coğrafi işaretli ürünleri 

konu alan çalışma sayısının yetersiz olduğu görülmüştür. Bu kapsamda; Anadolu 

topraklarında yapılan helva türlerinin anlatılması, coğrafi işaret ile tescillenmiş ve/veya 

başvuru sürecinde olan helva türlerinin belirlenmesi, yerel mutfak kültürleri üzerine 

etkilerinin değerlendirmesi, yapılan ritüellerin anlatarak ülke mutfağının bu alandaki 

zenginliğinin ortaya konması ve alanda yapılan çalışmalara katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

Bu doğrultuda; “Helva, Türk Mutfağı” anahtar kelimeleri ile tüm yazılı metinler “doküman 

analizi” yöntemi ile taranarak ikincil veri kaynakları incelenmiştir, 01.09.2022 tarihi itibari ile 

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun “coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı ile elde edilen 

istatistikler değerlendirilmiş ve il envanterleri taranmıştır. Betimsel analiz yöntemi ile veriler 

incelenerek, elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre; il 

envanterlerinde yer alan tescillenmemiş, çok sayıda benzer helva türünün olduğu 

belirlenmiştir. Coğrafi işaret kapsamında 31 adet mahreç ürünü, 10 adet başvuru aşamasında 

helva olduğu belirlenmiştir. Tescillenmiş helva çeşidi olarak, özellikle 4 mahreç ürünle 

Konya, 3 mahreç ürünle Kütahya ilk sıralarda yeralmaktadır. Tescilli ürün sayısının 2021 

yılından sonra artış göstermesi ve özellikle bazı şehirlerin ön plana çıkması coğrafi işaret 

kavramının öneminin anlaşılmaya başladığı ve bölgeye katkısının bilincine varıldığı izlenimi 

oluşturmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Anadolu Mutfağı, Coğrafi İşaret, Helva, Sürdürülebilirlik 

 

The Importance of Halva in Anatolian Cuisine Culture and Halva 

Varieties With Registered Geographical Indication 

Abstract 

According to the Turkish Language Association, halva is defined as a type of dessert made 

with flour, oil, sugar or semolina. In Arabic; the word halva is derived from “hulv” 
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(hulviyyat), which is used in the sense of dessert. It is known that the first known halva was 

made in the Arab society in the Middle Ages. Apart from being known as a dessert, it is seen 

that halva accompanies different rituals in many periods, from birth to death as an intangible 

cultural heritage in Turkish society within the culinary culture. Even halva conversations 

mean of socializing people on cold and long winter days. Today, some of the halvahs, which 

are made in different types using various materials, reflect the culinary culture of the region 

by showing local characteristics. In this context, to protect and sustain these products and 

their properties, it is important to register with geographical indication. As a result of the 

literature review, it was seen that the number of studies on halva types in Anatolian cuisine 

and products with geographical indications was insufficient. In this context; it is aimed to 

explain the types of halva made in Anatolia, to determine the types of halva that are registered 

with geographical indications and/or in the application process, to evaluate their effects on 

local cuisine cultures, to reveal the richness of the country's cuisine in this area by explaining 

the rituals and to contribute to the studies in the field. In the scope of the research, secondary 

data sources were examined by scanning all written texts with the "Halva”, “Turkish Cuisine" 

keywords by "document analysis" method. Provincial inventories were scanned and the data 

were analyzed with the descriptive analysis method and the findings were interpreted. 

According to the findings; it has been determined that there are many unregistered, similar 

halva types in the provincial inventories. Within the scope of geographical indication, it has 

been determined that there are 31 origin products and 10 halvahs at the application stage. As a 

registered halva variety, Konya with 4 origin products and Kütahya with 3 origin products 

take the first place. The increase in the number of registered products after 2021 and the 

prominence of some cities in particular creates the impression that the importance of the 

concept of geographical indication has begun to be understood and its contribution to the 

region has been realized. 

Keywords: Anatolia Cuisine, Geographical Indication, Sustainability 

Giriş 

Helva, Arapça tatlı anlamına gelmektedir ve Türk mutfak kültürünün geleneksel tatlı 

türlerinden biri olmuştur.  Sadece saraya özgü değil, halkın her kesiminin ortak tatlısı olup 

(Yerasimos, 2014; 38-41; Demirgül, 2018: 116), doğum kutlamaları ile ölüm törenleri gibi 

birçok ritüelde simgesel anlamları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, soğuk kış gecelerinde 

sosyalleşme unsuru olarak “helva sohbetleri” yapıldığı bilinmektedir (Yerasimos, 2014; 41; 

Oktay, 2018: 111). İslamiyet ile birlikte Selçuklular döneminden günümüze kadar gelen bu 

lezzet, Türk mutfak kültüründe kullanılan malzemeler, pişirilme ve sunum şekli açısından 

bakıldığında diğer yemek türleri ve tatlılarda olduğu gibi helva çeşitlerinde de yöresel 

farklılıklar görülmektedir (Kolektif, 2021: 116).  

Gelişen ve değişen dünya ile birlikte küreselleşme, toplumların sosyo-ekonomik yapılarının 

yanı sıra beslenme şeklinin ve Türk mutfak kültürünün değişimine neden olmuş, bu kültürü 

besleyen ve zenginleştiren yerel tatların sofralarda daha az yer almasına neden olmuştur 

(Şanlıer vd., 2008:1123). Bu süreçte Türk mutfak kültürünün önemli bir parçası olan tatlıların 

da hazırlanma ve sunuluş tekniklerinin zamanla değişmesine bağlı olarak gerek adlarının 

gerekse sayılarının unutulması kaçınılmaz olmuştur (Oturakçı Orbay, 2018: 397). Yöresel 

mutfaklarda yer alan ve özelliklerinin korunabilmesi ve sürdürülebilir olması açısından 

coğrafi işaret ile tescillenme çalışmaları önem taşımaktadır. Coğrafi işaret, ürünün üretim 

yerini ve karakteristik özelliklerini belirlemektedir (Monten, 2006: 316-317). Coğrafi 

işaretlemenin amacı ise, yöresel ürünlerin kullanım haklarının belgelendirilmesi ve 

korunmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, üretim yapan yerel halkın hakları korunmakta, 
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bölgedeki farklı ürünlerle karıştırılması engellenmekte, ürünlerin ulusal ve uluslararası 

düzeyde tanınması sağlanmaktadır (Karakulak, 2016: 7).     

Yapılan literatür incelemesi sonucunda, Anadolu mutfağında yeralan helva türlerini ve coğrafi 

işaretli ürünleri konu alan çalışma sayısının yetersiz olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra, 

üniversite öğrencileri ile geleneksel helvaların bilinirlik düzeyi ve farkındalığı hakkında bilgi 

edinmek amacıyla yapılan bir çalışmada; Türk tatlı ve helvaları hakkında gençlerin bilgi 

düzeyinin oldukça düşük olduğu hatta turizm eğitimi alan öğrencilerin Türk mutfağında yer 

alan tatlıları bilmedikleri görülmüştür  (Şanlıer vd., 2008:1124). Farklı bir çalışmada da 

gençlerin Türk mutfağı içerisinde farklı yemeklerin ve pişirilme tekniklerinin bile birbiri ile 

karıştırıldığı, hatta aside ile helva arasındaki farklılığın bile bilinmediği ifade edilmiştir 

(Halıcı, 2009: 15).   Bu çalışmalar kapsamında literatürdeki eksikliğin giderilmesi ve yeni 

nesile Türk mutfağında önemli tatlı türleri arasında yeralan ve Anadolu topraklarında yapılan 

helva türlerinin anlatılması, coğrafi işaret ile tescillenmiş ve/veya başvuru sürecinde olan 

helva türlerinin belirlenmesi, yerel mutfak kültürleri üzerine etkilerinin değerlendirmesi, 

yapılan ritüellerin anlatarak ülke mutfağının bu alandaki zenginliğinin ortaya konması ve 

alanda yapılan çalışmalara katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

Literatür Taraması 

Coğrafi işaretleme 

Coğrafi işaret (CI) Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)’ne göre, bir CI'yi "belirli bir coğrafi 

kökene sahip olan ve o menşe yerinden kaynaklanan niteliklere veya itibara sahip mallar 

üzerinde kullanılan bir işaret" olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla üretim yeri, ürünün 

karakteristik özelliklerini belirlemektedir. Başka bir ifade ile ürünler ile orijinal olarak 

üretildikleri yer arasında bir "bağ" oluşmaktadır (Monten, 2006: 316-317). Coğrafi 

işaretlemenin milattan önceki yıllara dayandığı düşünülen 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde 

belirli bir bölgede üretilen tüm ürünlere uygulanmaya başladığı ve gastronomi ürünü olarak 

ilk kez 20. yy.’ın başlarında şaraplar için kullanıldığı bilinmektedir (Suratno, 2004: 89). 

Günümüzde ise üretim aşamaları dahil belirli bir bölgenin özelliklerini taşıyan tüm 

gastronomik ürünlere uygulanmaktadır  (Karakulak, 2016: 7). Türkiye’de coğrafi işaret 

kavramının günümüzde uygulanan formatın 1995 yılında yürürlüğe girmiş, tescil haklarıyla 

ilgili resmi kurumun “Türk Patent Enstitüsü” olduğu belirtilmiş, 2017 yılında yapılan 

düzenleme ile 6769 sayılı "Sınai Mülkiyet Kanunu" olarak yayınlanmıştır (Çelik, 2018: 5; 

Tekelioğlu, 2019, 52). Bu düzenlemeye göre Coğrafi İşaretler (Cİ), “mahreç işareti” veya 

“menşe adı” altında iki koruma sistemi ile tescil edilmektedir (Mevzuat, 2016). Ayrıca diğer 

bir tescilleme adı da geleneksel ürün adıdır. 

Menşe adı (PDO-Protected designation of origin); Bir ürünün üretildiği coğrafi sınırları 

belirlenmiş bir alandan (yöre, bölge ya da istisnai durumlarda ülke boyutunda) doğal ve beşeri 

faktörlere bağlı gelişen özelliklerinin tümünü ya da esas özelliklerini alması, üretimi-

işlenmesi ve hazırlanmasının tüm aşamalarının belirtilen coğrafi alan içerisinde 

gerçekleşmesi, farklı bir yerde aynı kalitede üretilemeyen ürünleri tanımlamak amacıyla 

kullanılan işaretlerdir. Menşe adı ile işaretli ürünler eşsiz ve tekil özellik taşıyan ürünlerdir. 

Sadece Ezine, Ayvalık ve Bayramiç ilçelerinin doğal bitki örtüsünden beslenen hayvanların 

sütlerinden elde edilen Ezine peyniri, Kastamonu Siyez buğdayı, Aydın inciri menşe adı ile 

işaretli ürünle arasında yer almaktadır (Çelik, 2018: 5; Tekelioğlu, 2019, 52; Türk Patent 

Portalı, 2022).  

Mahreç işareti (Protected Geographical Indication, PGI); Belirlenmiş coğrafi alan (yöre, bölge 

ya da ülke) içerisinde, ürünlerin belirgin bir nitelik, itibar ya da üretim, işlenme ve diğer 

işlemlerden en az birinin gerçekleşmesi ile tanımlanan işarettir. Bu adı taşıyan ürünler 
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genellikle, bilgi, beceri veya ustalık ve maharete yönelik gıda ve el sanatları ürünleri olarak 

tanımlanmaktadır (Aslaner, 2019: 231; Tekelioğlu, 2019, 52; Türk Patent Portalı, 2022, 

Türkiye Kültür Portalı, 2022). Divriği Alatlı Pilavı, Mersin cezeryesi gibi ürünlerin bazı 

malzemeleri farklı bölgelerden getirtilmesine karşın her iki üründe uzmanlık ve ustalık 

gerektirdiği için ismini aldıkları bölgede üretilmektedirler (Tekelioğlu, 2019, 52; Türk Patent 

Portalı, 2022).  

Coğrafi işaret tescillemenin, yerel üreticilerin hakları koruduğu ve bölge ya da yöre adı ile 

tescillenmiş ürünün tüketiciler tarafından diğer ürünlere oranla daha öncelikli tercih edildiği 

ifade edilmektedir. Bu düşünceyi destekler nitelikte yapılan bir çalışma kapsamında, 

Avrupa’da tüketicilerin %43’lük bir bölümünün coğrafi işaretli ürünlere %10 daha fazla 

ödeme yapmayı kabul ettikleri açıklanmaktadır (European Commıssıon, 2021: 43). Bu veri 

insanların coğrafi işaretle tescillenmiş ürünlere karşı olan güvenini yansıtmaktadır. Ayrıca, 

yöreye ait coğrafi işaretli ürünlerin Türkiye’de büyük bir bölümünü dar gelirli kırsal yerel 

kesim halk için kalkınmasında önemli rol oynayabileceği düşünülmektedir (Şahin, 2011: 9). 

Ayrıca coğrafi işaretle tescillenme ülkede veya yörede varolan diğer ürünlerle karıştırılması 

engellenmekte (Karakulak, 2016: 7), tescilli ürünlerin ulusal ve uluslararası platformlarda 

tanınmasına olanak sunulmaktadır. Destinasyon tanıtımı ve reklamı kırsal alan çekiciliğini 

sağlayarak bu bölgelerde turizm hareketlerinin canlanarak artmasına yardımcı olmaktadır 

(Gölovalı, 2007: 149; Özkaya vd., 2013: 17; Saputra, 2020: 112). CI ile tescillenmesi, bu 

özgün ürünlere talebi artırılabilecek, ürünlerin taklit edilmesini engelleyerek haksız rekabet ve 

kazancı engelleyebilecek ve en önemli kazanımlardan biri de, yöreye ait ürünlerin 

gelenekselliklerini koruyarak gelecek nesillere tanıtılması ve aktarılmasını 

garantileyebilecektir (Şahin, 2011: 9; Kan ve Gülçubuk, 2019: 61-62; Karakulak, 2016: 7).     

Anadolu Mutfak Kültürünün Tarihsel Süreçlerinde Tatlıların Yeri ve Önemi 

Türk topluluklarında hayat, tatlı ile başlamakta ve bitmektedir. Çoğunlukla geleneksel kültür 

yapısının temelinde yer alan, doğum, sünnet, nişan, evlilik ve ölüm ile ilgili tüm yemeklerin 

ilk sembolik yiyeceği, tatlıdır.  Dini bayramlarda şeker ve tatlı ikram edilmesinin de yine eş 

dost ve akraba arasındaki tatlılığın devam etmesini sağlamak anlamını taşıdığı ifade 

edilmektedir (Özdemir, 2005: 188-189). Bu bağlamda inancın yemek kültürünün bir parçası 

olan tatlı ile olan yakın bağı, köklü ve çok yönlü bir kültüre sahip Türk mutfağında öne 

çıkmaktadır (Oturakçı Orbay, 2018: 397). 

Dönemsel olarak Anadolu mutfak kültürü incelendiğinde, Orta Asya’ya uzanan bu kültürde 

yapılan tatlılar arasında Çin kültüründen gelen pirincin içerisine şeker atılarak pişirildiği ve 

buz eklenerek günümüzdeki sütlaca benzer bir tatlı türünün tüketildiği belirtilmektedir (Genç, 

1981: 62; Sevimli, 2019: 249). Yapılan araştırmalara göre diğer mutfaklardan farklı olarak 

Orta Asya mutfağında tatlı tüketiminin alışılagelmiş olmadığı, günümüzdeki tatlılara benzer 

(baklava, pasta, katmer, helva vb.) ürünlerin çok fazla olmadığı, bununla birlikte İslamiyet ile 

göç olgusunun etkisiyle diğer uygarlıkların mutfaklarından etkilenildiği ve tatlı olarak 

genellikle meyvelerin tüketildiği bildirilmiştir (Sevimli, 2019: 249).  

Selçuklu mutfağı, geleneksel Türk mutfağının devamı niteliği taşımasına karşın, bu mutfak 

kültüründe farklılıkların oluşmasında yerleşik hayata geçiş, İslamiyet’in etkisi ve Arap 

mutfağının etkisi görülmektedir (Güler, 2010: 25; Seçim, 2018: 125). Selçuklu dönemi Türk 

mutfak kültüründe sofralarda zarafetin göstergesi olarak şerbetler ve mutfağın vazgeçilmez 

bir öneme sahip tatlılar ön plana çıkan diğer unsurlardır (Taşpınar ve Demirkol, 2019: 91). 

Dikkat çeken tatlılar arasında; helva, pelte (paluze), höşmerim, baklava, kadayıf, zerde ve 

gülbeşeker olduğu açıklanmıştır. Bu dönemde şekerin lüks olması nedeniyle pekmez, bal ve 

meyveler tatlı yapımında kullanılmıştır (Turan, 2008: 361). Tatlıların yapımında genellikle 
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un, pirinç ve süt kullanılmıştır. (Şahin, 2008: 49; Uzunağaç, 2014: 97; İlbay vd., 2021: 278). 

Ayrıca, pekmez, bal veya şeker ile tatlandırılmış ve çeşitli kuruyemişler ilave edilerek yapılan 

tatlıların misafir ağırlamada kullanıldığı ve yemek kadar önemli olduğu, hatta vakfiyelerde 

çalışacak aşçıların çeşitli yemekleri yapabilmesinin yanında tatlı konusunda da usta olması 

şartı arandığı bildirilmektedir (Şahin, 2008, s. 49-52). Hz. Mevlana tarafından gelen 

misafirlere Hz. Ali’nin adetlerine istinaden tatlı olarak süzme bal ikram edildiği de ifade 

edildiği açıklanmaktadır (Eflaki, 2006: 233).  

Selçuklu döneminden sonra tatlı ve şekerleme kültürünün zenginliği açısından da Osmanlı 

İmparatorluğu dönemi rakipsiz olarak değerlendirilebilmektedir. Bunda toplumun her kesimi 

için tatlının manevi bir anlam taşıması, bu gelişmenin temel etkenlerindendir. Saray mutfağı 

içerisinde helvahane olarak adlandırılan bir bölümün sadece helva, şekerleme, tatlı, reçel ve 

şerbetlerinin yapılması için ayrılması Osmanlı mutfak kültüründe tatlıların önemini ortaya 

koymaktadır (Bilgin, 2016: 33; Gürsoy, 2018: 119; Işın, 2019:13). Osmanlı mutfağında 

tatlandırıcı olarak bal ve pekmezin kullanıldığı, şekerin ise geç dönemde bu mutfakta yer 

aldığı bilinmektedir. Helvahanede tatlıların; hamurdan yapılan tatlılar, sütlü tatlılar, tahılların 

kullanıldığı tatlılar ve meyveli tatlılar olmak üzere gruplara ayrıldığı, bunlar arasında aşure, 

helva, zerde, kadayıf, güllaç, baklava, akide, pelte, lokum gibi tatlılar, şekerlemeler, macunlar 

ve şerbetlerin yapıldığı ve dağıtıldığı (Işın, 2019: 104-172; Bilgin, 2004:  87; Gürsoy, 2004: 

98-100) bildirilmektedir. Yapılan tatlı sayısı ve çeşidi bazı özel törenlerde çok yüksek 

boyutlara ulaştığı da verilen bilgiler arasındadır. (Tez, 2012: 69; Yerasimos, 2005: 238-279). 

Alafranga Osmanlı mutfağında ise tatlı olarak; meyve kızartmaları, elma, erik, kayısı gibi 

meyvelerden yapılan börekler, badem ve mereng pastası gibi tatlılar yapıldığı bildirilmiştir 

(Işın, 2019:  126). 

Cumhuriyetin ilanından sonra, batılılaşma, eğitim seviyesinin yükselmesi, küreselleşme, 

kentleşme, nüfus artışı ile birlikte kadının çalışma yaşamına girmesi, kitle iletişim 

araçlarındaki gelişme, dünya mutfakları ile ilişkili yayımlanmış olan kitap ve dergileri takip 

etme, gıda sektöründeki gelişme, fast food akımı ve turizm gibi unsurlar beslenme kültürünün 

değişimine ve buna bağlı olarak Türk mutfak kültürünün değişimine ve Türkiye’nin her 

bölgesinde farklı özellikler sergileyen bir niteliğe kavuşmasına yol açmaktadır (Önçel, 2015: 

38-40). Mutfak kültüründeki bu değişim, yeme-içme kültürün bir parçası olan tatlıları da 

etkilemekte, tatlıların gerek hazırlanışı gerek sunuluşu gerek sayısı gerekse 

adlandırılmalarında zamanla değişiklikler yaşanmaktadır. Mutfaklarda helva, lokma, 

kazandibi, kadayıf, zerde, baklava, güllaç, muhallebi gibi geleneksel sütlü ve şerbetli Türk 

tatlılarının yanı sıra, Avrupa kökenli pasta türleri yer almaya başlamıştır. Ayrıca, Amerika ve 

Avrupa’dan getirilen yeni gıda maddeleri ve mutfak araç-gereçleriyle, gıda üretim 

biçimlerinde de yenilikler olmuştur (Bilgin, 2011: 241; Samancı, 2016: 92). Daha eski 

yıllarda aile bireyleri tarafından evlerde yapılan tatlılar zamanla teknolojinin gelişmesi ile 

birlikte yerini hazır yapılan tatlılara bırakmıştır (Abdikoğlu 

vd., 2018: 2). Günümüzde ise tatlıların yine özel günlerde sıklıkla tüketildiği bildirilmektedir; 

Muharrem ayında aşure, Ramazan’da güllaç, kandillerde lokma, düğünlerde baklava ve 

cenazelerde helva, tüketilmesi örnek gösterilebilmektedir (Solmaz ve Dülger Altıner, 2018: 

117; Sevimli, 2019: 253). 

Helva ve Anadolu Mutfak Kültürü  

Dünyada 1800'lü yılların sonlarında çikolata şekerleme patlamasından önce, dünyanın en 

popüler şekerlemesinin farklı dillerde tanımlanan “halva” (İngilizce), halava (Sanskritçe 

çevirisi), halvah (İbranice), halawi (Arapça), helva (Türkçe) veya halva (Hintçe) olduğu 

öngörülmektedir. Tannahill (1988) ve Davidson (2002), "helva" adının Arapça "tatlı" 

anlamına gelen "hulv" (ya da çoğulu “hulviyyat” olan) kelimesinden geldiğini ve Arapça 
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kökenli olduğunu bildirmesine karşın 2006 yılında yapılan bir çalışmada Davidson helvanın 

Hint temelli bir kelime olabileceğine dikkat çekerek Hindistan'ın kuzey kesiminde 

şekerlemeciler kastına "halvalar" adının verilmiş olduğunu açıklamıştır. Aynı yazar, 7. 

yüzyılda Arabistan'da helvanın "sütle yoğrulmuş hurma ezmesi" anlamına geldiğini, 9. 

yüzyılda ise helvanın az ya da çok kızarmış veya kızartılmış irmik veya buğday unundan 

şeker şurubu, hurma şurubu, üzüm şurubu veya bal gibi bir tatlandırıcı madde ile birlikte 

sıcakta hafifçe karıştırılarak hazırlanan sert bir hamur olduğunu da kaydetmiştir (Davidson, 

2002; Davidson, 2006). Bilinen ilk yazılı helva tarifi, 13. yüzyılın başlarında Arapça Kitab al-

Tabikh'te ortaya çıkmıştır ve bu kitapta helvanın yedi farklı versiyonunun bulunduğu bilgisine 

ulaşılmaktadır. Helva, çok çeşitli içerik, yöntem ve aromalarla üretilerek dünya çapında 

yayılmıştır. Orta Doğu'da klasik helva türü irmik bazlı helvadır ve fındık, kuru meyve, 

hindistancevizi, yoğurt, bal ve baharatların eklenmesiyle helva içeriği değiştirilmekte ve 

zenginleştirilmektedir. Türkiye ve Yunanistan’da ise, tahılsız helva türlerinin yapıldığı ve bu 

helvaların dokularının pişmiş yumurta ve katılaştırılmış şurup kombinasyonundan (şerbet) 

aldığı açıklanmaktadır. Daha sonraki dönemlerde yağ, un, safran gibi malzemelerin helva 

yapımında kullanıldığı bilgisi yer almaktadır (Davidson, 2006; Samancı, 2018). Avrupa ve 

Kuzey Amerika'da bilinen en iyi helva, tahılsız bir tür olan susam helvasıdır (Davidson, 

2006). Helvanın ilk olarak nerede yapıldığını ayırt etmek imkânsız olmasına karşın, 

Balkanlardan Orta Doğu ülkelerini kapsayacak şekilde Yahudi, Arap ve Türk toplumlarının 

bulundukları bölgelerde ağırlıklı olarak helva türlerinin görüldüğü bildirilmiştir (Mureşan vd., 

2013: 652; Sevimli ve Sönmezdağ, 2017: 22). 

Arapçadan dilimize geçtiği belirtilen helva kelimesi Türk Dil Kurumuna göre; yağ, şeker, un 

veya irmik karıştırılarak yapılan tatlıyı tanımlanmaktadır (TDK, 2022). Evliya 

Çelebi Seyahatnamesi ve Osmanlı mutfak kültürünü aktaran kaynaklara bakıldığında “her 

çeşit unlu/nişastalı, yağlı, ballı ya da şekerli tatlı” için “helva” kelimesinin kullanıldığı 

görülmektedir (Yerasimos, 2011: 56). Türk topluluklarında geleneksel bir tatlı olma 

özelliğinin dışında, doğum ve ölüm gibi ritüellerde yapılıp paylaşılan ve simgesel anlamlar 

yüklenen bir yiyecek olarak görülmektedir. Anadolu mutfağında İslamiyet’in kabulü ile 

birlikte Selçuklular döneminden itibaren daha fazla bilindiği ve dikkate değer bir öneme sahip 

olduğu, (Kaymaz, 2020: 29; Kolektif, 2021: 194), İslam kültüründe fütüvvet geleneğine 

dayanan esnaf lonca sistemine göre yapılan geçiş törenlerinde kullanıldığı da ifade 

edilmektedir (Samancı, 2018). Ayrıca günümüze kadar gelen ölünün arkasından helva yapma 

âdetinin de, Selçuklular zamana dayandığı bilinmektedir (Akkor, 2013: 32). Bu bağlamda, 

Ortaçağ Arap mutfak kültürünün yanı sıra Orta Asya Türk geleneklerinin yansıdığı simgesel 

bir yiyecek olarak görülmektedir. Eski Türklerin helva kavurmasının yanı sıra, Göktürklerin 

mezar ziyaretlerinde helva götürdükleri (Kalafat, 2012: 149); bitkisel malzemelerle tatlı 

ürettiklerini ve “kavut” adını verilen bir tür helvayı unu yağda kavurarak üzerine pekmez 

ve/veya bal ekleyerekyapıp tükettikleri belirtilmiştir (Kılıç ve Albayrak, 2012: 714). Eski 

dönem Türk inancına göre; ölünün arkasından yakılan yağ gibi helva yapımında yağda unun 

yavaş yavaş kavrulması ile çıkan kokusunun da ölünün ruhuna gittiği, helvanın ise geri 

kalanları besleyen öz olduğu ifade edilmektedir (Samancı, 2018). İçerik olarak helvanın yağ, 

fıstık, şeker, bal ya da pekmezden yapıldığı, lüks olarak değerlendirildiği için genellikle 

şehirlerde evlerde pişirilmesinin dışında dükkânlarda ve seyyar satıcılar tarafından sokaklarda 

yapılarak satıldığı, helva yapıp satanlarında helva-ger olarak adlandırıldığı bildirilmektedir. 

Ayrıca kervansaray ve zaviyelerde her Cuma akşamı veya gecesi bal helvası yapıldığı ve 

ikram edildiği o döneme ait bilgiler arasında yer almaktadır (Merçil, 2000: 54; Sevimli, 2019: 

250). Selçuklu döneminde yapılan helvalar arasında; bal helvası, türkmek helvası, nişasta 

helvası, fıstıklı helva, un helvası, memnuniye, ceviz helvası, badem helvası vb. yer almaktadır 

(Seçim, 2018: 126). 
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Helva, Osmanlı imparatorluğunun tüm toplumsal kesimlerinin ve tüm zamanlarının tatlısı 

olarak adlandırılmaktadır ve birçok farklı türü yapılıp tüketilmiştir (Yerasimos, 2005: 248). 

Osmanlı döneminde “halva” tatlılar anlamını taşıdığı için Osmanlı saray mutfaklarında reçel, 

şurup, macun gibi tatlı çeşitlerinin hazırlandığı mutfak bölümünün “helvahane olarak 

adlandırıldığı (Şavkay, 2000: 24-27) ve burada saray tatlıcı aşçıları için “Helvaciyan-ı hassa” 

tabirinin kullanıldığı açıklanmıştır (Samancı, 2018; Kolektif, 2021: 194). Yapılan helva 

türleri, unsuz helvalar, Un, nişasta ya da irmik içeren helvalar, malzeme ve yapılışı hakkında 

çok az bilgi sahibi olunan helvalar ve görünüş olarak helvaya benzetildiği halde bir kısmı 

yenmeyen ürünler ile doğadan toplanan bazı tatlı maddeler şeklinde bir sınıflandırma 

yapılmıştır (Işın, 2010; Yılmaz ve Akman; 2019: 464). Günümüzde un helvası olarak 

adlandırılan helva türü Osmanlı İmparatorluğunda efruşe veya afruşe olarak ifade 

edilmektedir (Işkın, 2019). Osmanlı mutfağında, un, pirinç unu, nişasta, sadeyağ, şeker, bal, 

pekmez, badem, fıstık, gülsuyu, süt veya şerbetle hazırlanan helvalar farklı 

isimlerle anılmıştır (Kolektif, 2021: 194). Osmanlı döneminde 15-19. yüzyıla kadar geçen 

süreçte Osmanlı evraklarında rastlanan bazı helvaların adları şunlardır: helva-yı hakani, helva-

i halkaçini, bal helvası, pekmez helvası, kepçe helvası, ak helva, badem helvası, şeker helvası, 

helva-yı sabuni ve diğer türleri, helva-yı levzine, helva-yı kâfi, helva-yı müşkife, helva-yı 

pişmeni, yengen duymasın helvası, fıstık helvası, asude helvası, reşidiyye helvası, gaziler 

helvası, helva-yı güllabiye, özbek helvası, pirinç unu helvasıdır tel helvası (keten helva), 

irmik helvası, helva-yı ıshâkiye’dir (Şavkay, 2000: 241-245; Türkoğlu, 2022; Admin, 2022). 

Gaziler helvası, savaşlarda şehit olan askerlerin ruhu için un, nişasta ya da irmikle yapılan ve 

tane tane dökülen un helvası türüdür (Yılmaz ve Akman; 2019: 464). Ayrıca devrin özel 

helvaları arasında yeralan Zülbiye veya Zülabiye helvaları, bayram ve ziyafetlerde (sünnet 

düğünü gibi) ikram edilen süt ve pirinç unu ile yapılan “memnnuniye” (Işın, 2019; ), 

Hakanların helvası olarak adlandırılan helva-yı hakani ise, çok yapılıp tüketilen helva türü 

olmuştur. Bu zengin lezzetin, kağıt helva, koz helvası ve pamuk helvası gibi türleri ile sokak 

lezzetleri arasında deneyimlenebilmesi mümkündür.  

Saray sofralarından halk mutfağına sokak lezzetlerine kadar, doğumdan ölüme neredeyse 

hayatın her döneminde; çocuğun okula başlaması ve okulu bitirmesinde, erkek çocukların 

sünnet olması, askere uğurlanmasında ve teskere dönüşünde, söz kesmeye gidildiğinde, hacca 

gidiş ve dönüşlerde, kuzuların sütten kesilmesi ya da yağmur duasında, Cuma geceleri hayır 

yapılması istendiğinde, kandillerde, bayramlarda, bir konuyu, durumu eşe dosta arkadaşa 

iletme, mutluluğu ve ölüm sonrası hüznü paylaşmak, dilekler tutma ritüelleri düzenlemek 

amacıyla Anadolu’da helvalar yapılmakta ve birlik beraberlik içerisinde tüketilmektedir. Bu 

ritüellerde yapılan helva türleri yöreden yöreye farklılıklar gösterebilmektedir  (T.C. Milli 

Eğitim Bakanlığı, 2011; Sevimli ve Sönmezdağ, 2017: 22). Ayrıca helvanın, “helva 

sohbetleri” adı altında yapılan toplantıların da simgesel rolünü üstlendiği ifade edilmektedir  

(Yerasimos, 2005: 248).  

Helva ve coğrafi işaret kavramları birlikte araştırıldığında, literatürde genellikle il bazında 

coğrafi işaretli ürünlerin genel değerlendirilmesinin yapıldığı çalışmalarda yöreye özgü helva 

türlerinin de değerlendirildiği görülmüştür. Ayrıca Yılmaz ve Akman (2019) tarafından 

yapılan bir çalışmada da, Osmanlı döneminden günümüz gelen helvalar hakkında bilgi 

vererek gaziler helvasının gastronomik değerini irdelenmiştir (Yılmaz ve Akman, 2019: 465-

467). Bunun yanı sıra, 2020 yılında yapılan çalışmada Türkiyede coğrafi işaretli helvaları 

konu alan çalışmada 10 tescilli helva farklı yönlerden irdelenmiştir (Badem, 2020). Bunun 

yanı sıra Kaymaz (2020) tarafından günümüzde Türk mutfak kültürü kapsamında helvanın 

yeri ve önemini etkileyen faktörlerin değerlendirildiği ve Türk mutfağında yeralan helvaların 

gastronomi turizmi açısından önemini değerlendiren (Esen, 2022: 286-289) sadece iki çalışma 

daha belirlenmiştir. Yapılan tarama sonucu literatürde helva ve coğrafi işaret kavramlarını 
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konu alan çalışma sayısının oldukça kısıtlı olduğu görülmüştür. Ayrıca yeni neslin Anadolu 

mutfak kültüründe yeralan geleneksel helva türlerini çok fazla bilmediği ve günümüz 

şartlarında popüler tatlılara oranla tercih edilmemesine bağlı bu kültürel değerlerin yok olma 

tehlikesi hızla artmaktadır. Coğrafi işaret ile tescillenme yöresel birçok ürün gibi geleneksel 

helva türlerinin unutulmasını engelleyen önemli bir unsurdur. Bu iki kavramın çeşitli 

açılardan irdelendiği ve öneminin vurgulandığı çalışmaların birçok bilimsel ve kültürel 

platformlarda sunulması Anadolu’da çeşitli ritüellerle birlikte yapılan helva türlerinin yeniden 

hatırlanmasını, yeni nesillere tanıtılarak aktarılmasını ve beraberinde hem yöresel mutfak 

kültürlerinin hem de bu mutfakların bileşkesi olan Anadolu mutfak kültürünün devamlılığını 

sağlayacak, bu alandaki literatüre de katkı sağlayacaktır. 

Metodoloji 

Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında “Helva, Türk 

Mutfağı” anahtar kelimeleri ile tüm yazılı metinler “doküman analizi” yöntemi ile taranarak 

ikincil veri kaynakları incelenmiştir. Betimsel analiz yöntemi ile veriler incelenerek, elde 

edilen bulgular yorumlanmıştır. Betimsel analiz, nitel araştırma yöntemlerinden biri olarak 

farklı veri toplama yöntemleri kullanılarak elde edilmiş verilerin daha önce belirlenmiş 

temalara göre özetlenmesi ve yorumlanmasına dayalı bir analiz türü olarak açıklanmaktadır. 

Bu analiz ile elde edilen bulgular okuyuculara özetlenmiş ve yorumlanmış şekilde 

sunulmaktadır (Özdemir, 2010: 336). Bu doğrultuda 01.09.2022 tarihi itibari ile Türk Patent 

ve Marka Kurumu’nun “coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı ile elde edilen istatistikler 

değerlendirilmiş ve il envanterleri taranarak verilere ulaşılmıştır.  Elde edilen bulgular bir 

araya getirilerek yorumlanmış ve özetlenmiştir.   

Bulgular 

Genel bir tarama sonucunda yapılan çalışmalar ve il kültür envanterleri ve kültür portalı 

tarandığında tescillenmemiş, çok sayıda benzer helva türünün olduğu belirlenmiştir. Bölgesel 

olarak değerlendirildiğinde elde edilen bulgular Tablo 1’de sunulmuştur. Üretiminde 

kullanılan malzeme açısından benzer isimler almasına karşın (un helvası, irmik helvası, tahin 

helvası gibi) yapılma tekniği, şekli ve kullanılan malzemenin yöreye özgü olması açısından 

farklılıklar olduğu, hatta bazı helva türlerinin yapıldığı tören ve ritüellerin bölgesel farklılıklar 

gösterdiği belirlenmiştir (Sevimli ve Sönmezdağ, 2017: 22; Yılmaz ve Akman; 2019: 464; 

Kaymaz, 2020: 51-54; Esen; 2022: 290; Türkiye Kültür Portalı, 2022).  

Tablo 1. Türkiye’de bölgelere göre belirlenmiş helva çeşitleri (Kaymaz, 2020: 51-54; Esen, 2022: 

290; Türkiye Kültür Portalı, 2022) 

 Şehir Helva Türü 

M
ar

m
ar

a 
B

ö
lg

es
i 

Balıkesir Kara helva, tez pişti helvası, nişan helvası, tel helva  

Bilecik Köpük helvası, kıtırcı helvası, karacaoğlu helvası, un helvası  

Bursa Asude helvası, düğün helvası, asmakabağı helvası, cumalıkızık ramazan helvası, 
çöven helvası  

Çanakkale Peynir helvası, bayramiç helvası, yumurta helvası, basma helva  

Edirne Pekmezli helva, un (kaşık) helvası, yumurta helvası, irmik helvası, peynir helvası, 
gaziler helvası, ballı badem helvası  

İstanbul Sâbûnî helva, irmik helvası  

Kırklareli Gaziler helvası, irmik helvası, pekmezli helva, un (kaşık) helvası, yumurta helvası 

Kocaeli Pişmaniye  

Sakarya İrmik helvası, un helvası, yağ helvası, kara helvası, köpük helva  
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Tekirdağ Keten helvası, un helvası, kar helvası, peynir helvası, gaziler helvası, irmik helvası, 
pekmezli helva, yumurta helvası  

Eg
e 

B
ö

lg
e

si
 

Afyonkarahisar Un helvası, İrmik helvası, tel helvası  

Aydın İrmik helvası  

Denizli Çıtır helva, telem helvası, pekmezli un helvası  

İzmir Un helvası, kırma helva  

Kütahya Çekme helva, un helvası, bitli helva (husamlı helva). 

Manisa Şaşta Helva  

Muğla Çitirmek (susam helvası)  

Uşak Köpük helvası  

A
kd

en
iz

 B
ö

lg
e

si
 

Adana Un helvası, peynirli irmik helvası, irmik helvası  

Antalya 
Aside, gaziler helvası, kaşık helvası, göç helvası, çiğirdik helvası (susam helvası), 
küllük helvası, peynir helvası, öküz helvası, kaymak helvası, cillincop (tahinli un 
helvası) 

Burdur Kenevir helvası, kabak helvası, haşhaş helvası, ceviz helvası, nişasta helvası, un 
helvası  Hatay Menengiç helvası, peynirli irmik helvası, irmik 
helvası, küncülü helva, nişeli helva, peynir helvası  Isparta Çakal helvası, kaymaklı un helvası, ceviz helvası, irmik 
helvası, un helvası, nişasta helvası, köpük helvası, ovma helvası, haşhaş helvası, 
güveçte tahin helvası 

Kahramanmaraş Aside, irmik helvası, peynir helvası, çerkez helvası, nahço helva  

Mersin İrmik helvası  

Osmaniye Un helvası  

B
at

ı K
ar

ad
en

iz
 B

ö
lg

e
si

 

Bartın Nişasta helvası, un helvası (kaşık helvası)  

Bolu 
Kara toprak helvası, keten helvası, nişastalı helva, tosmana kara helvası, kaymak 
helvası, kara helva (un helvası), depme helva, köpük helvası, saray helvası, irmik 
helvası, çubuk helvası, nişasta helvası, şakşak helvası, Mudurnu helvası  

Düzce Fındıklı tahin helvası  

Karabük Ceviz helvası, tel helva, un helvası, susam helvası, yaprak helva, telli helva, un 
helvası, pekmez helvası, nişasta helvası  

Kastamonu Çekme helva (Kola vd., 2008: 414), cide ceviz helvası, kaşık helva  

Sinop Tatkat helvası  

Zonguldak Kestaneli un helvası  

O
rt

a 
K

ar
ad

en
iz

 

B
ö

lg
e

si
 

Amasya Teltel  

Çorum Karaçuval helvası, irmik helvası, un helvası  

Giresun Kar helvası, aside helvası  

Tokat Un helvası  

Samsun Peynir helvası, mısır unu helvası  

D
o

ğu
 K

ar
ad

en
iz

 

B
ö

lg
e

si
 

Artvin Koz helvası, un helvası  

Bayburt Bal helvası, un helvası  

Gümüşhane Kara helva, tel helvası, un helvası, pekmezli un helvası  

Ordu Un helvası, cevizli helva, pekmezli mısır helvası, kaşık helvası  

Rize Hemşin helvası, asude, pekmez helva  

Trabzon Un helvası  

İç
 A

n
ad

o
lu

 B
ö

lg
es

i 

Ankara Batak helvası, cevizli un helvası, haside, kar helvası, pişmaniye, süt helvası, un 
helvası, tiltil helvası  Çankırı Zerdeçal helvası, çekme helvası, un helvası, çatlak helva  

Eskişehir Met helvası, nuga helvası, kürek helvası 

Karaman Tahinli un helvası  

Kayseri Un helvası, pekmez helvası, teltelli (pişmaniye) helvası  

Kırıkkale Un helvası  

Kırşehir Haside ahi helvası  
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Konya Yumurtalı un helvası, pekmez helvası, kenevir helvası, un helvası, nişasta helvası, 
irmik helvası  

Nevşehir Pekmez helvası, öküz helvası (un helvası)  

Niğde Köy helvası  

Sivas Uğut (Fadime Hanım'ın helvası), can helvası, kar helvası, tel helvası, un helvası, 
peynirli helva  

Yozgat Ahilik helvası  

D
o

ğu
 A

n
ad

o
lu

 B
ö

lg
es

i 

Ardahan Ardahan helvası, un helvası  

Bitlis Pekmez helvası, un helvası, şeker helvası  

Erzincan Mucur (peynir) helvası, un helvası, irmik helvası  

Erzurum Peynir helvası, tatlı helva, un helvası  

Elâzığ Erik helvası, irmik helvası, peynir helvası, vişne helvası, nişe helvası, pekmez helvası, 
bağ pekmezi ile helva, un helvası, kayısı helvası  

Hakkâri Aside helvası  

Iğdır Uğut  

Kars Umaç helvası, pekmezli helva  

Malatya Haside, kar helvası, Kürt helvası, pekmez helvası, peynir helvası, un helvası, gelin kız 
helvası  

Muş Teter helvası  

Tunceli Un helvası, pekmez helvası  

Van Asude  

G
ü

n
ey

d
o

ğu
 A

n
ad

o
lu

 

B
ö

lg
e

si
 

Adıyaman Peynirli irmik helvası, peynirli helva, tene helvası, top helva, irmik 
helvası, nişe bulamacı, kara toprak helvası  Batman Pekmezli un helvası  

Diyarbakır İrmik helvası, kazma helvası  

Gaziantep Haç helvası, nişe helvası, peynirli irmik helvası, peynir helvası  

Kilis Peynirli irmik helvası, miyoma helvası  

Mardin Pestil helvası, pekmezli helva, peynirli helva  

Siirt Peynir helvası, aside, kar helvası  

Şanlıurfa Nişe helvası, pendırlı helva, tel helvası, küncülü helva  

 

Geleneksel ve yörelere özgü helva türleri değerlendirildiğinde, ürünlerin 31 âdetinin mahreç 

işaretle tescillendiği ve 11 ili kapsadığı belirlenmiştir (Şekil 1). Bu iller arasında; Edirne, 

Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Eskişehir, Kütahya, Konya, Karaman, 

Kastamonu, Ordu, Erzurum, Uşak, Afyonkarahisar, Aydın, Aksaray, Adıyaman, Gaziantep, 

Şanlıurfa’nın yer aldığı görülmüştür. 

 

 

Şekil 1. Coğrafi işaretli helvaların sayıları ve ait oldukları illerin Türkiye idari haritasında gösterimi 

(Türkiye coğrafi işaret portalı, 2022).  
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Mahreç işaret ile tescillenmiş helva türleri il bazında incelendiğinde  (Tablo 2 ve Şekil 2) 

Konya ili;  Badem Helvası, Haside Tatlısı ya da Konya Kara Helvası, Kenevir Helvası ve 

İrmik Helvası olmak üzere 4 ürünle ilk sırada, Kütahya ili; Bitli Helvası, Köpük Helvası ve 

Paşa Helvası olmak üzere 3 ürünle ikinci sırada yeralmaktadır. Bu iki ili 2 ürün ile Uşak, 

Bolu, Ordu, Kastamonu ve Erzurum illeri izlemektedir. Tescilli ürünlerin dışında başvuru 

aşamasında olan 10 adet helva türü olduğu da belirlenmiştir. 

Coğrafi işaret alan ürünler arasında ilk tescillemenin 2010 yılında Eskişehir met helvası 

olduğu, daha sonraki tescillemenin 2017 yılında gerçekleştiği, 2018 yılında 3, 2019 ve 2020 

yıllarında ise sadece 1 tescillemenin yapıldığı görülmüştür. 2019-2020 yıllarında pandemi 

sürecinin tescillenen ürün sayısında ki azalmada etkin olduğu düşünülmüştür. 2021 yılından 

sonra yapılan tescilleme ve başvuru sayısı düşünüldüğünde konu üzerinde farkındalığın arttığı 

izlenimi uyandırmaktadır. Ayrıca gastronomi turizmin ülke çapında ivme kazanması, kültürel 

tanıtım ve ekonomik girdi oluşturma bilinci ile birlikte coğrafi işaret kavramı, geleneksel ve 

yöresel ürün kavramları üzerinde odaklanması gerekliliğini doğurduğu düşünülmektedir.  

Tablo 2: Coğrafi İşaret ile Tescillenmiş ve Başvuru Aşamasında Olan Helvalar, Tescillendiği il ve 

Tescil Tarihleri (Türkiye Coğrafi İşaret Portalı, 2022 ) 

Ürün Adı Tescil Tarihi İl Durumu 

Aksaray Köpük Helva 16.09.2021 Aksaray Tescilli 

Antep Peynirli İrmik Helvası/ Gaziantep Peynirli İrmik 
Helvası 

10.02.2022  Gaziantep  Tescilli 

Bayramiç Tahin Helvası 09.08.2021  Çanakkale  Tescilli 

Bilecik Pazaryeri Helvası 27.12.2017  Bilecik  Tescilli 

Bursa Süt Helvası 04.10.2021  Bursa Tescilli 

Cide Cevizli Helva  27.09.2018  Kastamonu Tescilli 

Deva-i Misk Helvası 06.01.2021  Edirne Tescilli 

Düzce Fındıklı Tahin Helvası  10.02.2022  Düzce Tescilli 

Ermenek Helvası 14.09.2022  Karaman Tescilli 

Erzurum Peynir Helvası 16.07.2021  Erzurum Tescilli 

Erzurum Tel Helvası 26.09.2022  Erzurum Tescilli 

Eskişehir Met Helvası  12.05.2010  Eskişehir Tescilli 

Gerede Şakşak Helvası 06.11.2019  Bolu Tescilli 

Kabataş Helvası 18.12.2017  Ordu Tescilli 

Kahta Bademli İrmik Helvası 24.03.2021  Adıyaman Tescilli 

Kastamonu Çekme Helvası  17.10.2018  Kastamonu Tescilli 

Konya Badem Helvası  25.08.2022  Konya Tescilli 

Konya Haside Tatlısı/Konya Kara Helvası 20.08.2021 Konya Tescilli 

Konya Kenevir Helvası 05,11.2021  Konya Tescilli 
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Konya İrmik Helvası 13.09.2021  Konya Tescilli 

Kütahya Bitli Helvası 03.02.2021  Kütahya Tescilli 

Kütahya Köpük Helvası 20.11.2020  Kütahya Tescilli 

Paşa Helvası 05.01.2021  Kütahya Tescilli 

Mudurnu Basma Helva 23.12.2020  Bolu Tescilli 

Nazilli Kar Helvası 31.05.2018  Aydın Tescilli 

Ordu Perşembe Ceviz Helvası 18.12.2017  Ordu Tescilli 

Sandıklı Kürek Helvası 20.01.2021  Afyonkarahisar Tescilli 

Tekirdağ Peynir Helvası 09.09.2020  Tekirdağ Tescilli 

Uşak Gelin Helvası/Uşak Gelin Tatlısı 14.04.2022  Uşak Tescilli 

Uşak Helvası 20.04.2022  Uşak Tescilli 

Şanlıurfa Pendirli Helvası/Şanlıurfa Peynirli Helvası  08.09.2022  Şanlıurfa Tescilli 

Ahırlı Köpük Helvası  Konya Başvuru 

Burdur Haşhaş Helvası  Burdur Başvuru 

Burdur Kabak Helvası  Burdur Başvuru 

Ermenek Toros Geleneksel PekmekHelvası  Karaman Başvuru 

Kırşehir Ahi Helvası  Kırşehir Başvuru 

Marmaris Bayır Kaşık Helvası  Muğla Başvuru 

Soma Helvası  Manisa Başvuru 

Tosman Helvası  Bursa Başvuru 

Yağlılar Basma Helvası  Balıkesir Başvuru 

Şabanözü Dondurma Helvası  Çankırı Başvuru 

 

Elde edilen bulgular arasında tescillenmiş helvaların başvurulan ürün grubunun genellikle  

“fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar” olduğu, “çikolata, şekerleme ve 

türevi ürünler” grubunda sadece Sandıklı kürek helvası ve Kütahya bitli helvanın olduğu, 

bunun yanı sıra farklı olarak “dondurmalar ve yenilebilir buzlar” grubunda Nazilli kar helvası 

için tescilleme yapıldığı belirlenmiştir (Tablo 2).  Farklı olarak Konya badem helvası ise 

“Yemekler ve çorbalar” grubunda tescil almıştır. Başvuru aşamasında olan helva türlerinin ilk 

dönemlerin aksine “çikolata, şekerleme ve türevi ürünler” grubunda olduğu görülmektedir. 

 Bölgesel bazda değerlendirildiğinde, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege bölgelerinin 

Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine göre tescilli helva sayısının daha 

fazla olduğu, başvuru aşamasında olan ürünler değerlendirildiğinde de Akdeniz bölgesinde 

dikkate değer sayısal olarak artış olduğu görülmüştür. Bu veri, bölge ve şehir bazında coğrafi 

işaretin geleneksel ve yöresel ürünlerin korunması konusunda diğer bölgelerden etkilenmenin 

olduğu, konu hakkında farkındalık oluştuğu ve bilinç düzeyinin arttığının göstergesi olduğunu 

düşündürmüştür.  

https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/7249
https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/4167
https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/6602
https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/6602
https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/7588
https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/7588
https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/7588
https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/7588
https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/7588
https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/7425
https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/7425
https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/7388
https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/7388
https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/4675
https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/4675
https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/6167
https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/6167
https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/6167
https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/5402
https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/5402
https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/6108
https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/6108


 

571 

 

ITCC'22 

I. INTERNATIONAL TOURISM AND CULINARY CONFERENCE 

27-28 OCTOBER 2022 

AMASYA-TÜRKİYE 

 

Aksaray Köpük Helva Antep Peynirli İrmik Helvası / 
Gaziantep Peynirli İrmik Helvası 

Bayramiç Tahin Helvası Bilecik Pazaryeri Helvası 

    

Bursa Süt Helvası Cide Cevizli Helva Deva-İ Misk Helvası Ermenek Helvası 

    

Erzurum Peynir Helvası Erzurum Tel Helvası Eskişehir Met Helvası Gerede Şakşak Helvası 

    

Kabataş Helvası Kahta Bademli İrmik Helvası Kastamonu Çekme Helvası Konya Badem Helvası 

    

Konya Haside Tatlısı/ Konya 
Kara Helvası 

Konya Kenevir Helvası Konya İrmik Helvası Kütahya Bitli Helvası 

    

Kütahya Köpük Helvası Paşa Helvası Mudurnu Basma Helva Ordu Perşembe Ceviz Helvası 

    

Nazilli Kar Helvası Sandıklı Kürek Helvası Tekirdağ Peynir Helvası Uşak Gelin helvası/ Uşak 
Gelin Tatlısı 
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Uşak Helvası Şanlıurfa Pendirli Helvası/ 
Şanlıurfa Peynirli Helvası 

  

  

  

Şekil 2: Coğrafi İşaret Tescilli Helvaların Görsel Sunumları 

 

Sonuç ve Öneriler 

Elde edilen verilere göre 31 tescil edilmiş helva ürünü olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Buna ek 

olarak başvuru süreci devam eden 10 adet helva ürünü olduğu görülmektedir. Elde edilen 

sonuçlar son yıllarda coğrafi işaretli ürün kavramının bilinirliğini arttığının bir göstergesi 

olabileceği düşünülmüştür. Ancak tanıtım faaliyetlerinin arttırılması, coğrafi işaret kavramı 

hakkında yöre halkına bilinç kazandırılması ve öneminin vurgulanması, gastronomi 

festivalleri gibi etkinliklerle ürünlerin tanıtımının yapılması ve ulusal ve uluslararası turistik 

faaliyetlere katkı sağlanması bu ürünlerin geleceği konusunda daha etkili olacaktır.  

Coğrafi işaret kavramı ve önemini, helvanın Anadolu mutfağı ve bölge mutfaklarındaki 

önemini, kültürel değerini anlatan çalışmalar ve tanıtım programları ile bu sayınsın daha fazla 

artacağı düşünülmektedir. Bu tanıtımlar yeni neslin soyut kültürel değerlerini öğrenmesi 

açısında da büyük önem taşımaktadır. Ayrıca farklı kültürlerin mutfaklarını deneyimlemek 

isteyen turistler için destinasyonları çekici kılan unsurlar arasında köklü kültürel değerler yer 

almaktadır. Geleneksel helvalar, soylu ve kudretli tarihsel geçmişimizi, sosyal, kültürel ve 

dini ritüellerin bileşkesini sofralara yansıtan ve ülke ve bölge mutfak kültürünü tanıtabilecek 

değerlerimizden biridir. Hak ettiği değerin verilmesi kültürel zenginliğin korunmasının 

yanında ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlanmasına da etki edecektir. Bu çalışma ile 

Anadolu mutfağının vazgeçilmez tatlıları arasında yeralan helvanın önemine tekrar dikkat 

çekilerek hatırlatılması, yeni nesilere tanıtılması ve literatüre katkı sağlaması öngörülmüştür. 

Henüz il bazında tescillenmemiş birçok helva türü olduğu, buna karşın tescilli ürün sayısının 

oldukça düşük olduğu gözler önüne serilerek ilgi oluşturulmaya çalışılmıştır.  Bu ürünlerin 

gastronomik etkileri araştırılarak bölge turizmine ve ekonomisine katkıları anlatılarak yerel 

yönetimlerin desteği sağlanabilir. Ayrıca coğrafi işaret uygulaması ile ürünlerin bilinirliğinin 

artışına yönelik program ve etkinlikler düzenlenebilir.  
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Abstract 

In this ever so growing world of bussiness, one yearns to travel for leisure and, it is oftentimes 

a necessity due to business requisitions too. Tourism as a component helps world economies 

to flourish. It also helps in bringing different world communities together, preserving yet 

commercializing art, culture, heritage and so on. Tourism is an exercise of itinerant for 

recreational or leisure purpose, become a popular global leisure activity where short term and 

temporary movement of people is involved. It runs as source of revenue for the nation. There 

are various types of tourism in India; some of them are religious and spiritual tourism, cultural 

tourism, rural tourism, adventure tourism, wildlife tourism, business tourism, medical tourism 

etc. When it comes to religious tourism, one would most likely travel due to their spiritual 

believes, faith or even for leisure. In India, religious and spiritual tourism is a developing 

industry, with travel companies and hotel chains commencement to identify its massive 

potential and opportunities. The Kumbh Mela, which is considered the largest gathering of 

religious pilgrims, witnesses millions in attendance, they successfully attract international and 

domestic tourists. There are, however, many lesser-known towns and cities in the country that 

are surpassed by these popular religious destinations due to their poor user-friendliness, lack 

of infrastructure, ineffective marketing, lack of innovations and smart technology. Many 

places in India remain unexplored. Having said that, the renewed focus of the central 

government on tourism in general and religious and spiritual tourism in specific, is promising. 

Funds have been assigned for the improvement of five religious and spiritual tourist circuits 

and the Pilgrimage Rejuvenation and Spirituality Augmentation Drive. In addition to that, the 

Incredible India 2.0 campaign showcases India as a wellness, religious and spiritual 

destination, promoting places such as Lahaul Spiti, famed for its monasteries, and Ayodhya, 

the scenery of the epic Ramayana, apart from smaller cities like Mathura-

Vrindavan, Govardhan, Kanyakumari, Rishikesh, Agra, Guwahati and Kurukshetra. While the 

campaign is certainly likely to enhance travel to these places significantly, but also it brings 

us to another challenge; with so many tourists, is there adequate and quality accommodation, 

food, transport, events and activities, right information, safety and security, and other facilities 

available to stay in? Having asked that, one would get motivated to go for pilgrimages and the 

like if there is an application of information and communication technology in the process, 

perhaps a segment of smart tourism involved, hence ease in travel and accommodation. Our 

objective in this study is to find out the numerous smart technological advancements that help 

umpteen number of pilgrims and tourists travelling to religious and spiritual places within the 

country. In this research paper researcher will make an attempt to find the role of smart 

technologies in boosting the various crowded religious tourist places of India to attract tourists 

making their visit comfortable and organized. To find out the impact of the smart technology 

on the religious tourism in India, researcher will use convenient/deliberate sample of tourist of 

a certain age group which will be critically examined and analysed as to the number of 

pilgrims who visited the destination in last one year. 

Key Words: Religious Tourism, Spiritual Tourism, Smart Technologies, Inclusiveness 
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Introduction 

Over the past 70 years, religious tourism has grown dramatically as leisure time and paid 

holidays have expanded. People today are not interested in merely passing through 

monuments and places. More openness and opportunities for shared intimate and spiritual 

encounters with this heritage are requested by visitors. Information and communication 

technologies (ICTs) can help tourists learn more in-depth and intensely about religious and 

spiritual heritage, as well as tangible and intangible heritage, in this context, bringing them 

closer to the host community's values as they engage in educational activities.  

Any technological advancement that makes it easier for people to acquire information while 

making a purchase decision has an effect on how tourists behave. Visitors, locals, and 

especially people with accessibility issues (i.e., mental and physical disabilities) who want to 

learn about religious heritage require specialised innovations in order to provide novel 

experiences and feelings. Augmented reality (AR), which integrates user-centred 

functionalities, is one option. AR is based on places, virtual communities, and intelligent 

human-computer interfaces. These technologies can improve the spiritual and personal 

experiences of visitors, locals, and religious communities while helping to preserve historical 

monuments when used in conjunction with a religious itinerary, such as pilgrimages or sacred 

routes. By decreasing visitor overcrowding, tourism and AR can offer alternate access points 

to vulnerable locations, reducing the negative effects of tourism. 

In this context, these enable the creation of services that portray each region's religious 

traditions, taking religious itineraries into consideration in novel ways that support the 

development of an upgraded version of religious tourist experiences. 

The structure of this religious tourism experience concept (RTEC), which includes all the 

technologies that help create smart environments and make it easier to develop and define the 

methodology required to build the technical architecture linked to the proposed religious 

tourism model, is presented in the following section. By developing technologically-based 

religious journeys that tell stories, cultivate and spread tourist knowledge about heritage 

through mobile technology, this technological architecture comprises of an actions and 

objectives applied to religious tourism. 

The final section makes research recommendations for the future and recommends ways to 

enhance the suggested technical model and technological architecture concludes with some 

recommendations. 

Background 

On the other hand, there are numerous instances in which digital technology can be very 

beneficial for religious activities. Examples include using a mobile device to check the 

internet for the times of religious services, adhering to daily readings and prayers, reading 

official documents, or watching the Pope's addresses; taking pictures of holy places and works 

of art; and sharing individual faith-related experiences on social media. 

The subject of where information and communication technologies (ICTs) cross over to 

become facilitators of experiences rather than impediments is one that is growing sensitive 

and critical given the broad and ubiquitous usage of ICTs in every aspect of life and type of 

activity. This is especially true in the religious and spiritual realm, where ICTs should serve as 

an external reinforcement of an inside experience. 

There is a wealth of literature examining the relationship between ICTs and religion, with the 

earliest investigations dating back to the early 1980s, when computer enthusiasts first 

explored how to use this brand-new form of communication to express their religious interest 
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by forming specific online groups (Campbell 2012). On the institutional level, religious 

institutions use the internet and the full range of ICTs for communication and pastoral care in 

more or less planned and strategic ways (for the Catholic Church's use of ICTs) (see: Arasa, 

Cantoni, and Ruiz 2010; Marchetti 2015; Cohen 2018). 

Opportunities for social and private religious-related objectives are constantly being created 

by social media and mobile applications. 

This article focuses on properties of a religious nature, particularly those sites that constitute 

well-known places to visit for their aesthetic, historical, and cultural characteristics, and seeks 

to understand whether and how ICTs might assistance the spiritual awakening at those sites, 

among the many and varied uses of ICTs in the religious context. According to research, "a 

visit to a religious site represents an intense, mostly informal learning opportunity, both for 

adherents, who can have a deeper and broader understanding of their faith, as well as for 

tourists motivated by external reasons than that of the religious one, who do have the chance 

to encounter cultures, lifestyle choices, and human communities with their peculiar customs 

and story" (De Ascaniis and Cantoni 2015, 2). 

Because it enables visitors to travel along a via pulchritudinis (way of beauty), which 

'beginning with the simple expertise of the marvel-arousing discussion with beauty, can open 

the path that leads for the search for God,' a location's aesthetic beauty and cultural richness 

may serve as a mediator of a spiritual experience (Pontifical Council for Culture 2006). 

Therefore, a place has the power to transform the interior and reveal the purpose, beginning, 

and conclusion of our terrestrial trip. 

An overview of research that looked into the use of ICTs to support tourist and religious 

experiences at religious and pilgrimage sites is presented after the article discusses the 

controversy surrounding ICTs as a burden or support to the explore experience according to 

contemporary literature. 

Context of the Study 

ICTs as a hindrance or aid to the travel/tourism experience 

Technology increasingly plays a prominent part during holidays and special occasions, 

whether it is perceived as enriching or detracting from the experience; societal conventions 

about technology are one of the most important variables in this direction. Depending on the 

sort of vacation or event, and even for the same person under various circumstances, different 

people may have varied intentions to utilise technology during those times. In other 

circumstances, such as family vacations, visitors may choose to consciously limit their use of 

technology (Kennedy-Eden, Gretzel, and Mistilis 2013). 

Smartphones are likely playing the biggest part in changing the travel experience, both in 

terms of how travel activities are planned before, during, and after the trip, as well as how 

they affect travellers' perceptions of tourism. Their impact is so profound that the trip 

experience must be "re-conceived" in light of mobile technologies (Wang and Fesenmaier 

2013). Because they are primarily used as communication methods to interact with others 

regarding relevant or insignificant issues to the trip and to stay updated about events in the 

workplace, smartphones are extending the consumption phase and nearly removing or at least 

shortening the pre- and post-consumption stages. 

However, if the need for virtual connectivity develops into an obsession, it may actually 

separate people from real offline social contacts and make it difficult to rest, appreciate 

stillness, and reflect—all of which are essential for a person's healthy growth. In other words, 

it can get in the way of having a genuine holiday. 
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Therefore, these dynamics may result in a kind of "always connected addiction," wherein 

disconnecting leads to anxiety (Paris et al. 2015). When information is not available as a 

backup in times of need, limits in ICTs may result in perceived missed chances, such as 

opportunities to meet people or visit places, and even a high lack of certainty, such as the 

feeling of being in a crisis, feeling disoriented, and even fear (Neuhofer, Buhalis, and Ladkin 

2015, 797). 

ICTs in religious and pilgrimage sites' tourism offerings 

To find scientific articles that address the topic of ICTs in the tourism experience at Christian 

religious and pilgrimage sites, a thorough search of the literature in the English language was 

done. Only a few studies are accessible, and there has only been one systematic study attempt, 

with the title "Information and Communication Technologies in Religious Tourism and 

Pilgrimage," which was published in 2016 in the International Journal of Religious Tourism 

and Pilgrimage. 

Recently, the use of ICTs by visitors to holy places, pilgrimage sites, or major religious 

gatherings has been viewed as a study of human mobility with a broader objective than the 

one attempted in this research. This is supported by J. K. Onnela and T. Khanna's studies on 

the dynamics of the Kumbh Mela's population (Barnett, Khanna, and Onnela 2016; Onnela 

and Khanna 2015). 

Onnela and Khanna used call detail records to look into population patterns during the 2013 

Kumbh Mela, a holy Hindu festival that has been performed for centuries and is regarded as 

the greatest gathering of people in history. In fact, it is now possible to look at a number of 

topics relating to human mobility thanks to the availability of tonnes of data (or "big data") 

from cell-phone communication. 

Conclusion 

There is currently a huge variety of ICT options available on the market, many of which are 

within the means of the majority of people. However, the novelty and the choice are not 

commodities in and of themselves because they do not improve or enhance conversation and 

exchange on their own. The dialectic between religious experience and tourism experience 

when it comes to seeing religiously significant heritage sites was taken into consideration as 

this essay explored the line between ICTs acting as impediments and ICTs acting as 

facilitators of experiences. On the one hand, it's true that one of the industries where ICTs are 

most prevalent is tourism, where there are extreme examples of travellers who are unable to 

fully enjoy their vacation because of an "always connected addiction." 

On the one hand, it's true that one of the industries where ICTs are most prevalent is tourism, 

where there are extreme examples of travellers who are unable to fully enjoy their vacation 

because of an "always connected addiction." The religious experience, on the other hand, is 

the most private of all human experiences, and ICTs should be used as external support. 

Trying to investigate the pressures of these two distinct types of experiences is thus made 

possible by examining the utilization and perspective of ICTs when visiting places of a 

religious nature. 
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Abstract 

The demand for rooms in India for this particular category has been high, and FHRAI-listed 

Hotels are expected to gain from the rise in price-conscious tourists. Human capital has been 

vital to managing this tremendous expansion. For the hotel to expand and remain competitive 

in the market, its human resources supply services to the customers. When it comes to 

thanking workers for their effort, human resource procedures are crucial. Enhancing 

workplace happiness and worker productivity requires effective HR strategies. A performance 

appraisal system ensures that employees have faith and confidence in the company. The 

FHRAI-listed hotels in Jharkhand are where the current research was done. The survey 

included both permanent and contract employees from all four major divisions. Responses 

from 232 employees in total were compiled. Data analysis was carried out using SPSS 

Version 20.0 and stratified random sampling. The findings showed that, especially for 

contractual staff, the performance assessment procedure fell short of expectations. The 

contractual staff did not experience any professional development or advancement. 

Key Words: FHRAI listed Hotels, Performance Appraisal, Job Satisfaction, Permanent 

Employees, Contractual Employees 

 

Introductıon 

The hotel business is recovering to its pre-covid levels as the sector expands. In these trying 

times, the staff has been crucial. Since they are essential to keeping clients returning to the 

hotels, employees have always been a vital element of the hospitality sector. Customer 

satisfaction is increased by the service given, which also increases an organization's sales. 

Both contractual and permanent employees make up the workforce, and it is up to them to 

provide the services that are necessary for the company to succeed. Keeping the temporary 

workers on staff contributes to reducing operating costs. They also do not benefit greatly from 

many of the advantages that permanent workers have. There must be a fair and open 

mechanism in place for assessing performance in the workplace. However, there appears to be 

a distinction between contractual and permanent personnel. The goal of the current study is to 

solve this problem and create a workplace where employees feel driven because they are 

aware that their work will be objectively assessed. The study was carried out at Jharkhand 

FHRAI-listed hotels, where 156 staff from 8 sample hotels participated in the survey. The 

findings showed that both contractual and permanent employees' opinions of the performance 

assessment procedure differed significantly. The purpose of the study was to learn how the 

employees in the chosen hotels felt about the performance appraisal system. 
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Revıew of Lıterature 

According to (Armstrong, 2012), a performance appraisal is a formal review, rating, and 

assessment of employees by their immediate managers. Performance evaluation is described 

as "rating people's job performance for attaining the personnel choices" (Robbins, 2000). 

Numerous academics have compiled a list of the numerous performance evaluation methods 

and approaches (Jiang, 2001; Chang, 2006; Deb, 2006; Randhawa, 2007; Jafari, 2009). 

(Aggarwal, 2013). They are the Graphical Rating Scale, Checklist Method, Force Choice 

Methods, Critical Incident Method, Field Review Method, Performance Test and Observation 

Method, Management by Objectives (MBO), and 360o Feedback. 

Employees are valuable assets to the company, and a performance management system allows 

us to assess how well they perform at work. High staff turnover is particularly problematic for 

the hotel business; thus, the human resources department must take full responsibility for 

finding solutions (Biswakarma, 2016). 

(Singh, 2016) stated that the performance assessment system is a more comprehensive idea 

and is essential to a strategic approach to human resources operations. The method helps with 

goal-setting, personnel evaluations, and feedback. The issues in this system, according to 

several research, originate from the disparity in how superior and subordinate are seen. 

(Mahachi, 2014) found in their study that operational workers (permanent and contract) were 

motivated if their bosses acknowledged their efforts at work. They also believed that open 

lines of communication between management and workers would increase the degree of 

commitment. There was a clear recommendation that rewards should be equitable and 

appropriate for all personnel levels. 

(Olaimat, 2018) explored how HR policies affected workers' job satisfaction in the setting of 

the Jordanian hospitality sector. Recruitment and selection, incentive systems, performance 

rating systems, employee involvement, and training and development activities were among 

the several HR practices used for the study. The findings made it abundantly evident that HR 

procedures had a substantial impact on raising work satisfaction levels. The research also said 

that a fair and open performance assessment method will provide participants with trust that 

their performance has been assessed fairly. They emphasized that it's important to carefully 

record and disclose the factors used to gauge an employee's success. 

(Muhammad Asad Khana, 2020) looked studied how performance reviews affected workers' 

job satisfaction. According to the study, a fair and precise performance management system 

was essential for improving performance. They mentioned that the performance evaluation 

method aids in providing appropriate feedback and aids in helping them to improve weak 

areas. 

(Saeed Rashid, 2013) observed that workers were inspired and had high levels of loyalty to 

their firm in their study titled "Impact of Performance Appraisals and Motivation on 

Employee's Outputs in Pakistan's Banking Sector." They emphasized that an effective system 

for performance reviews was a crucial component. 

Perception of Performance Appraisal and Workers is the title of the research by Festus (2013). 

the importance of having a fair and open method for performance evaluation. For deserving 

personnel, a key result of the performance review system should be the opportunity for 

promotion. They went on to say that the assessment system's input will assist workers to 

improve their areas of weakness. 
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Research Gap 

Many researchers have studied the topic, however, there is a gap because no one has looked at 

the FHRAI-listed Hotels Category. FHRAI listed Hotels have grown significantly during the 

past ten years, helping to meet visitor demand. Additionally, there have not been many studies 

that have attempted to assess and analyze the levels of satisfaction of contract workers and 

permanent employees. 

Research Methodology 

The current research study area was Jharkhand. The investigation used FHRAI-listed Hotels. 

Twelve of the 45 available low-cost hotels were chosen for the research. Respondents 

included those who worked for the chosen hotels' employers and workers. To gather data, 185 

workers were chosen. Both respondents were given questionnaires to complete, and the 

information was then revised, verified, and entered into MS Excel before being transferred 

into SPSS Version 20.0 for analysis. The results of the reliability assessment demonstrated the 

excellent validity of the research instrument. 

Data Analysis 

The variable has been assigned VA to VH to measure the perception of performance appraisal 

in the elected category of hotels. The statement against the variables is as under 

The following table presents the descriptive statistics and shows the means of the responses 

collected from the employees working in the FHRAI-listed Hotels which was measured using 

5 points Likert Scale.  

Where 1= Strongly disagree, 2= disagree, 3= neutral, 4= agree and 5= Strongly agree. 

Responses obtained have been analysed and illustrated in the form of tables showing the 

frequencies, percentages, and mean values.  

VA: Performance rating is based on objective 

VA  Frequency Percent 

Valid Strongly Disagree 13 7.0 

Disagree 20 10.8 

Agree 40 21.6 

Agree 66 35.7 

Strongly Agree 46 24.9 

Total 185 100.0 

 

VB: There are set standards for my job 

VB  Frequency Percent 

Valid Strongly Disagree 12 6.5 

Disagree 20 10.8 

Neutral 61 33.0 
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Agree 59 31.9 

Strongly Agree 33 17.8 

Total 185 100.0 

 

VC: Performance is Continuous Monitored throughout the Appraisal Cycle 

VC  Frequency Percent 

Valid Strongly Disagree 25 13.5 

Disagree 21 11.4 

Neutral 42 22.7 

Agree 55 29.7 

Strongly Agree 42 22.7 

Total 185 100.0 

 

VD: The performance appraisal system is used to set my performance goals 

VD  Frequency Valid Percent 

Valid Strongly Disagree 12 6.5 

Disagree 20 10.8 

Neutral 68 36.8 

Agree 59 31.9 

Strongly Agree 26 14.1 

Total 185 100.0 

 

VE: Modern methods are used to evaluate the employees 

VE  Frequency Valid Percent 

Valid Strongly Disagree 12 6.5 

Disagree 71 38.4 

Neutral 81 43.8 

Agree 21 11.4 

Total 185 100.0 
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VF: Performance appraisal process encourages co-operation 

VF  Frequency Percent 

Valid Strongly Disagree 4 2.2 

Disagree 3 1.6 

Neutral 18 9.7 

Agree 88 47.6 

Strongly Agree 72 38.9 

Total 185 100.0 

 

VG: I clearly understand the purpose of the performance appraisal process 

VG  Frequency Percent 

Valid Strongly Disagree 4 2.2 

Disagree 4 2.2 

Neutral 24 13.0 

Agree 62 33.5 

Strongly Agree 91 49.2 

Total 185 100.0 

 

VH: I am Satisfied with the Appraisal systems 

VH  Frequency Percent 

Valid Strongly Disagree 16 8.6 

Disagree 33 17.8 

Neutral 84 45.4 

Agree 46 24.9 

Strongly Agree 6 3.2 

Total 185 100.0 
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Hıstogram 

VA: Performance rating is based on objective 

 

VB: There are set standards for my job 

 

VC: Performance is Continuous Monitored throughout the Appraisal Cycle 
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VD: The performance appraisal system is used to set my performance goals 

 

VE: Modern methods are used to evaluate the employees 

 

VF: Performance appraisal process encourages co-operation 
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VG: I clearly understand the purpose of the performance appraisal process 

 

VH: I am Satisfied with the Appraisal systems 

 

Table 4.1: Descriptive Statistics- Responses of Employees 

Variable Statement  Mean SD 

VA Performance rating is based on objective 3.60 1.1753 

VB There are set standards for my job 3.43 1.1022 

VC Performance is Continuous Monitored throughout the 

Appraisal Cycle 

3.37 1.3167 

VD The performance appraisal system is used to set my 

performance goals 

3.36 1.0599 

VE Modern methods are used to evaluate the employees 2.60 0.77460 

VF The performance appraisal process encourages co-

operation 

4.19 0.84376 

VG I clearly understand the purpose of the performance 

appraisal process 

4.25 0.91799 

VH I am Satisfied with the Appraisal systems 2.96 0.95193 
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According to the results, the mean value of the employees (permanent and contract) is 3.47. 

Employees have stated that they fully understand the goal of the performance assessment 

system (mean value of 4.25), and they all agree that the system promotes cooperation among 

co-workers (mean value of 4.19). However, they believe that modern evaluation techniques 

are not applied (mean value of 2.6), and they are also quite unsatisfied with the appraisal 

system (2.96). 

Table 4.2- Descriptive Statistics- Gap between the responses of Permanent and 

Contractual Employees 

Variables Mean Value 

of All 

Employees 

Mean Value 

Permanent 

Employees 

Mean Value 

Contractual 

Employees 

Performance rating is based on objective 3.6 4.3 2.9 

There are set standards for my job 3.43 4.13 2.73 

Performance is Continuous Monitored 

throughout the Appraisal Cycle 

3.37 3.44 3.34 

The performance appraisal system is used 

to set my performance goals 

3.36 3.38 3.34 

Modern methods are used to evaluate the 

employees 

2.6 2.7 2.5 

The performance appraisal process 

encourages co-operation 

4.19 4.2 4.17 

I clearly understand the purpose of the 

performance appraisal process 

4.25 4.28 4.22 

I am Satisfied with the Appraisal systems  2.96 3.3 2.66 

 

From the above table, we can see some significant differences in the responses for permanent 

and contractual employees. The areas where there is a significant difference are as follows: 

• Performance evaluations are based on objective criteria. In this case, the permanent workers 

strongly concur (mean value: 4.3), whereas the contract employees are ambivalent and just 

slightly disagree (mean value 2.9) 

• There are established standards for my job - Permanent employees point out that their 

position does have established criteria (mean value 4.13). The contractual workers stated that 

they lack such established standards and complete tasks that are typically necessary for 

accordance with requirements (mean value 2.73) 

• I am satisfied with the appraisal processes - The permanent employees are somewhat in 

agreement with this statement (mean value 3.3). Alarmingly low levels of satisfaction among 

temporary workers (mean value 2.66) 

Results, Conclusıon and Recommendatıons 

• In the hotels that were chosen, there was hardly any female personnel. The front office was 

the only division in the hotels with female personnel. 

• Permanent personnel dominated the highest level of positions (managerial level). 
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Contract personnel was only allowed to work at the operational level. The managerial position 

had a small number of people, nonetheless. 

• The study's hotels evaluated performance appraisals using the conventional methodology. 

The performance evaluation resembled more of a form that needed to be filled out. 

• Compliments following an evaluation. It was not made clear, nevertheless, how to solve the 

problem. 

• Contractual workers expressed less satisfaction with the performance evaluation procedure 

than did permanent workers. 

Recommendatıons   

• Fair and Transparent Performance Appraisal: All employees, regardless of rank, should get a 

fair and transparent performance evaluation. Performance and productivity will increase as a 

result. 

• Performance Assessment Format: Given that the majority of employees are contract 

workers, modern performance appraisal techniques should be implemented, and the format 

should be simple to grasp. 

• Giving corrective criticism: By letting employees know where they need to improve, 

corrective feedback helps to build their confidence at work. 

• Getting the Most Out of Training: The staff members should utilize the instruction provided 

by the hotels to improve their abilities. 

• Education Update: Employees should improve their credentials since doing so will 

guarantee that they advance in their careers. 
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Abstract 

With the emergence of tourism as one of the largest service industries, its different 

components were always focusing of researchers. The multifaceted research related to 

residents’ attitude in journals indexed by the Web of Science is the focus of this study. This 

study is intended to analyze the trend along with the pattern of discussion on residents’ 

attitude for tourism in the scientific documents. The objectives of the study include 1) 

analyzing the productivity and citation index of scientific documents, 2) investigating the 

definition and context for defining residents’ attitude in top cited thematic literature, and 3) to 

identify the future research directions for helping the other research scholars. Bibliometric 

analysis has been used to analyze and examine the information and details about the scientific 

documents on residents’ attitude in academia. The Web of Science database was chosen to list 

out high-quality scientific papers on rural tourism. In total 437 documents were identified by 

using suitable criteria. The results show the productivity of authors and citation index of 

scientific documents related to residents’ attitude, most preferable source journal, keyword 

trends, and scope of further research in the thematic area. This paper throws light on how 

residents’ attitude has been discussed in academic research. The study also lists out specific 

details and trends that would prove beneficial for future research.  

Keywords: Residents’ attitude, academic research, bibliometric analysis, Web of Science 

 

Introduction 

Why bibliometric analysis? 

Science in general is always cumulative. New researches are always build on preceding 

works, and therefore, extend knowledge in the particular field. The review consists of 

“identifying, obtaining and consulting the literature and other materials, which are useful for 

the purposes of our study” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2007). 

The past two decades have observed a good number of innovative practices in research. The 

scientific production has witnessed the growth and its collection in bibliographic databases. 

This phenomenon has led to the use of “bibliometric” tools as a useful resource to measure 

scientific activities based on the statistical analysis by scientific literature (Sancho, 1990). 

Pritchard (1969) was the first authors who have defined the term bibliometric, based on his 

scientific production- “application of statistical and mathematical methods set out to define 

the processes of written communication and the nature and development of scientific 

disciplines by using recounting techniques and analysis of such communication”. 

The term 'bibliometric analysis' is defined as a statistical evaluation of published journal 

papers, books, or other scientific articles, etc. and it is an effectual way to measure the 

influence of publications, scholars, or institutions in the scientific community.  
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Based on the bibliometric analysis and from the perspective of macro development, this paper 

systematically aims to: 

Summarize the latest research outcomes of industrial heritage in China and Western countries; 

Describe the development process of the industrial heritage discipline scientifically and 

quantitatively; 

Compare the outcomes and dynamic evolution laws of industrial heritage protection research 

in China and Western countries under two different development states horizontally, 

providing a valuable reference base for subsequent heritage conservation research. 

Bibliometric analysis is now being used to evaluate academic outcomes quantitatively, which 

is beginning to threaten practice-based research. The process of bibliometric analysis includes 

four modules: data acquisition, data preprocessing, statistical calculation, and application 

analysis. Data sources are divided into database data and web data, and the acquisition 

methods are divided into a manual acquisition and automatic acquisition. Data preprocessing 

is mainly format conversion, splitting and extraction, and filtering the data that does not meet 

the requirements. A statistical calculation can be divided into Top N statistics, singular value 

statistics, quantity distribution statistics, annual growth statistics, and other related statistics. 

Bibliometric analysis has become an important branch of information science and philology. 

At the same time, it also shows the important methodological value and becomes a special 

research method of information science. In the internal logical structure of information 

science, bibliometric analysis has gradually occupied the core position and is an academic 

link closely related to science communication and basic theory. 

Differences 

The literature review emphasizes the content, that is, what aspects of the existing research 

include and what are the deficiencies. In terms of the number of search papers and references 

that can be included, representative papers should be extracted from the existing literature and 

written according to a predetermined research context. 

Bibliometric is mainly to collect papers from different sources as far as possible in a general 

research direction. The number of search papers should be more than that of a literature 

review. It is not necessary to analyze the research content of each article in detail but to 

summarize the number of published papers, research hotspots, research methods, and 

distribution of authors. Most of the references cited are highly cited papers. We can use 

CiteSpace, histiocytes, and other professional software to analyze the data. 

Methodology 

About database 

For over 40 years, the databases Web of Science of Thomson Reuters (hereinafter WoS) was 

the only one that allowed this type of bibliometric studies. Its multidisciplinary character and 

availability of references, among other features, made it continue at the forefront for decades. 

Articles published in leading scientific journals are accepted as “certified knowledge” 

(Ramos-Rodrigues & Ruis-Navarro, 2004). Therefore, leading tourism journals were selected 

as a sample for this current study. Articles related to bibliometric studies were obtained from 

leading hospitality and tourism journals ranked by SSCI in 2014. In particular, nine 

hospitality and tourism journals with high impact factors were selected. Five of these nine 

journals were tourism-focused journals, and four of them were more hospitality-focused. 

These journals are also recognized as leading journals in bibliometric studies in the tourism 

field (Harrington & Ottenbacher, 2010; Ip et al., 2011; Koseoglu et al. 2015a; Koseoglu et al., 
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2015; Morasan et al., 2014; Racherla & Hu, 2010). The five leading tourism journals selected 

for this study were the Annals of Tourism Research (ATR), the Journal of Sustainable 

Tourism (JST), Tourism Management (TM), the Journal of Travel Research (JTR) and the 

International Journal of Tourism Research (IJTR). The four leading hospitality journals 

selected for this study were the International Journal of Hospitality Management (IJHM), 

Cornell Hospitality Quarterly (CHQ), the International Journal of Contemporary Hospitality 

Management (IJCHM) and the Journal of Hospitality and Tourism Research (JHTR). 

This part of the paper describes how the data was prepared for the bibliometric analysis. This 

paper identifies the papers based on the scientific literature on keyword phrased “residents 

attitudes” and “tourism”. The papers extracted were available in multidisciplinary databases 

of WOS. The following exact syntax was used to perform the search of papers: 

TOPIC (“residents attitudes” AND “tourism”) 

Refined by LANGUAGES (ENGLISH) 

Timespan 1992-2020. Indexes SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI. 

The syntax indicates, that only English language papers were downloaded. All the good 

indexes form the Web of Science was utilized for the purposes. 

The objective was to create a descriptive-quantitative analysis of the presence of the concept 

of residents’ attitude and the tourism related facilities, since last twenty-eight years, i.e. 1992-

2020. Web of Science is a platform based on Web technology created in 1960 and owned by 

Thomson Reuters. It has collected a wide range of bibliographic databases, citations and 

references of scientific publications in any discipline of knowledge; scientific, technological, 

humanistic and sociological since 1945 (refer table 1 for details).  

Table 1: Key details of extracted documents by WOS 

Description Results 

MAIN INFORMATION ABOUT DATA   

Timespan 1992:2020 

Sources (Journals, Books, etc) 162 

Documents 437 

Average years from publication 6.69 

Average citations per documents 25.84 

Average citations per year per doc 2.788 

References 15817 

DOCUMENT TYPES   

Article 363 

article; early access 19 

article; proceedings paper 3 

editorial material 2 

Letter 1 

proceedings paper 35 
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Review 13 

review; early access 1 

DOCUMENT CONTENTS   

Keywords Plus (ID) 659 

Author's Keywords (DE) 1241 

AUTHORS   

Authors 952 

Author Appearances 1215 

Authors of single-authored documents 48 

Authors of multi-authored documents 904 

AUTHORS COLLABORATION   

Single-authored documents 60 

Documents per Author 0.459 

Authors per Document 2.18 

Co-Authors per Documents 2.78 

Collaboration Index 2.4 

 

The important thing to note is the maximum number of documents are journal articles, i.e., 

363. However, the conferences proceedings are not available in good number, i.e. 38. In other 

themes. Learning one, the conferences need a good presentation from the paper on residents’ 

attitude and tourism related. The academic events are missing with this discussion.  

As per the records of WOS, extracted data, the total number of authors worked the theme are 

952. Single authored documents were 60, which is small number. Collaboration index is quite 

low on this research theme, i.e. 2.4. Learning two, if the authors collaborate on the theme 

probably more number of documents could be produced.  

Analysis 

Documents and Sources 

There have been considerable factors identified as influencing residents’ attitudes toward 

tourism. The demographic characteristic of the residents is one of the determinant factors that 

generally influence the attitude towards emerging impacts. Notable works in this direction 

include Iroegbu and Chen, 2001; Cavus and Tanrisevdi, 2003; Harrill and Potts, 2003; 

McGehee and Andereck, 2004; Andereck, et al., 2005; Petrzelka et al., 2005; Anthony, 2007; 

Rastegar, 2010; Snyman, 2014 who have examined the relationship between perceived impact 

of tourism development and demographical characteristics of local people. Bearing these 

issues in mind, the present study examines the influence of demographic factors of local 

residents on their perceived impacts of tourism development. 

The literature offers some research using bibliometric techniques in order to identify 

pioneering scholars and seminal works in tourism research, recent subject areas and citation 

patterns of tourism research, the quality of tourism journals , and to analyze special questions 

in tourism such as psychological research on tourism, trends in medical tourism research, 
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research on human resources developed in tourism and hospitality management literature, and 

literature about tourism and sustainability. Nevertheless, no bibliometric or visualization 

analyses about research on quality in tourism were found. However, despite the lack of 

bibliometric analyses of TQ, this analysis is useful and important both for authors and for 

practitioners. For authors it is essential in order to understand the situation of the problem, 

new trends, and emerging areas, as this study can offer an overview of the research about 

quality in tourism field and visualize the structure, development, and main trends and impacts 

of this research. This information is essential as it can offer key points to plan future research. 

For practitioners and policy makers it is also important, as they need to be more informed in 

order to lead their actions regarding the kind of tourism developments that are more likely to 

enhance the competitiveness of firms and destinations, the preservation of the environment 

and the patrimony for other generations, and also the enhancement of residents’ quality of 

economic and social life. Focusing on this last aspect, the analysis of quality in tourism, 

together with cooperation among all the actors that participate in the provision of quality 

products and services, is essential to exceed tourist expectations, which will further ensure 

sustainability and long term competitiveness of destinations and tourism firms. Due to the 

lack of bibliometric analysis of the literature about quality issues in tourism, and also due to 

its importance, this work intends to make an in depth bibliometric analysis of the evolution of 

TQ literature. The paper considers works, drawing on data from the Web of Science (WoS). 

In addition it uses VOSviewer software (version 1.6.9, Leiden University, Leide, The 

Netherlands) to graphically map the data 

During the initial years, the theme of Residents Attitude for Tourism was publishing 1-3 

articles every year. Since last five years, this number has significantly grown. All an average 

last five years the theme is witnessing more than ~50 papers each year. It is clearly evident 

that as the number of publications are increasing concurrently the number of citations are 

increasing. The reason may be that academia, now has a keen interest in social impact of 

tourism. The figure 1 helps in identifying that since last five years each year the academia is 

publishing a good and significant number of publications.  This is the natural result that 

should occur in most of the theme and should be faced by most of the journals too due to the 

huge growth of researchers and scientists worldwide (Merigo et al., 2015) 

 

Figure 1: Cumulative figure on annual number of documents on the theme 
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Most important journals 

It was a question that – which journals are publishing most of the papers? Which journals, the 

prospective authors, should target for their future publications? Therefore, the criteria were 

taken that the journal should have published minimum 10 number of articles (see figure 2 for 

details). In total there were 10 journals which have published more than ten documents, as 

minimum. Those are named as: 

Sources Articles 

TOURISM MANAGEMENT 42 

JOURNAL OF SUSTAINABLE TOURISM 25 

ANNALS OF TOURISM RESEARCH 24 

JOURNAL OF TRAVEL RESEARCH 24 

SUSTAINABILITY 22 

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

TOURISM RESEARCH 15 

JOURNAL OF TOURISM AND 

CULTURAL CHANGE 15 

CURRENT ISSUES IN TOURISM 14 

TOURISM PLANNING & 

DEVELOPMENT 12 

TOURISM GEOGRAPHIES 11 

Figure 2 

This is very interesting to note that out of top ten there three journals which are not published 

in English. This indicates that there is a good scope of non-native English speakers and writer 

too.  

Growth of sources/ journal 

It is evident that IJWBR has contributed more than enough, which mean most of the 

publications on the theme “residents’ attitude for tourism” are published by the IJWBR. The 

growth of top five sources was recorded and found that IJWBR has significantly published the 

papers and continuously publishing on the same theme. During 2008-2012 Tourism 

Management and PASOS were with the highest publications. Later, declined the publications 

on the themes on Residents Attitude for Tourism and related themes. Rest journals has 

contributed significant but their publications are far lesser then these top three sources (see 

Figure 3 for details).  
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Figure 3: Cumulative figure on the most relevant sources and the pattern in their growth, 

based on documents on the theme 

Most contributing authors to the domain 

After the sources the important discussion remains about the significant contributing authors 

on the theme “residents’ attitude for tourism”. This paper has set criteria that we will take 

only the authors who have produced more than five documents at least and the authors must 

carry the h-index more than three.  

h-index: The h-index is an author-level metric that attempts to measure both the productivity 

and citation impact of the publications of a scientist or scholar.  

The h-index is defined as the maximum value of h such that the given author/journal has 

published h papers that have each been cited at least h times. The index is designed to 

improve upon simpler measures such as the total number of citations or publications. The 

index works properly only for comparing scientists working in the same field; citation 

conventions differ widely among different fields (Bornmann & Daniel, 2007). 

 

g-index: The g-index is an author-level metric suggested in 2006 by Leo Egghe. The index is 

calculated based on the distribution of citations received by a given researcher's publications, 

such that given a set of articles ranked in decreasing order of the number of citations that they 

received, the g-index is the unique largest number such that the top g articles received 

together at least g2 citations. 

It can be equivalently defined as the largest number n of highly cited articles for which the 

average number of citations is at least n (Egghe, 2006). This is in fact a rewriting of the 

definition 
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m-index: ‘m-index’, is simply one’s h-index divided by the number of years one has been 

publishing. While this acts as a sort of age correction, it’s still unsatisfactory, essentially 

because it is noticed that it tends to penalize early career researchers in particular.  

Table 2: Most contributing authors and different index 

Author h_index g_index m_index TC NP PY_start 

WOOSNAM KM 9 21   441 24 2010 

NUNKOO R 13 14 1 1090 14 2009 

RAMKISSOON H 7 8 0.538 862 8 2009 

RIBEIRO MA 5 8   125 8 2013 

ERUL E 3 7   55 7 2016 

PAVLIC I 2 3 0.286 13 6 2015 

PUH B 2 3 0.286 13 6 2015 

GURSOY D 5 5 0.278 781 5 2004 

MARUYAMA NU 2 5 0.4 43 5 2017 

PORTOLAN A 2 3 0.286 13 5 2015 

Note: h_ind=H index, g_ind = G index, m_ind = M index, TC = total citations, PY_start = 

production year of 1st document 

The table 2 is visibly helping to understand that the Author ALONSO AD has got most of the 

papers. Whereas, even having less number of papers, Bruwer J has got the highest h-index, 

because this author has got large number of citations also. Table 3 supports in the endeavor 

and decipher that the top contributing author has got sixth rank, if local citations removed.  

Table 3: Most cited authors 

Author TC 

WOOSNAM KM 441 

NUNKOO R 1090 

RAMKISSOON H 862 

RIBEIRO MA 125 

ERUL E 55 
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PAVLIC I 13 

PUH B 13 

GURSOY D 781 

MARUYAMA NU 43 

PORTOLAN A 13 

Global citations = total citations – local citations 

Collaborations and country of authors 

Collaboration between countries was presented as percentage of single country publication 

(SCP) and percentage of multiple country publication (MCP). The SCP represents intra-

country collaboration while MCP represents inter country collaboration (Sweileh, Sawalha, 

Al-Jabi, et al., 2016).  

Table 4: countries and collaboration index 

Country Articles Freq SCP MCP MCP_Ratio 

USA 85 0.20047 57 28 0.3294 

CHINA 81 0.19104 51 30 0.3704 

SPAIN 28 0.06604 25 3 0.1071 

UNITED 

KINGDOM 22 0.05189 14 8 0.3636 

MALAYSIA 21 0.04953 14 7 0.3333 

AUSTRALIA 14 0.03302 6 8 0.5714 

CANADA 13 0.03066 8 5 0.3846 

CROATIA 13 0.03066 12 1 0.0769 

KOREA 13 0.03066 7 6 0.4615 

ITALY 10 0.02358 7 3 0.3 

mcp- multiple country publication; scp- single country publication 

 

The table 4 above draws much significant information hidden in it. USA is with 1st rank, 

whereas, Spain has got highest papers as single country papers. Figure and table 4 combined 
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indicates that Australia has got highest ratio of MCP/SCP 

Figure 4: Visual representation of countries and collaboration index 
In terms of frequency the countries have got the total number of papers in the following rank 

(see table 5 for details). It is interesting to note that USA and China have got a higher ratio of 

MCP. These countries work more collaboratively or maybe they have some good funding 

opportunities. To attract the papers and other research activity in collaborations.  

Table 5: countries and total production 

region Frequencies 

USA 187 

CHINA 154 

UK 61 

SPAIN 55 

MALAYSIA 43 

AUSTRALIA 38 

SOUTH 

KOREA 28 

SERBIA 23 

TURKEY 23 

SOUTH 

AFRICA 22 

Figure 5 is representing the country wise analysis. The darkest means highly productive and 

lightest means least productive. The Western side of the map is more found productive on the 
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theme “Residents Attitude and Tourism”. Western part seems to be more engaged in total 

production of research articles.  

 

Figure 5: Country scientific production 

Keywords analysis 

The keywords used to identify previous works in our area of study are very useful information 

when searching for documents in any database. This information also leads to understand the 

future researchers – to identify the over researched topics, under researched keywords, and 

trending keywords also. This study employs the authors’ keywords for the analysis. In this 

sense, Residents Attitude for Tourism is the most used term in the databases. Followed by far 

are tourism, tourism development and wine and others also. With the help of VOS Viewer, 

the keywords cluster analysis was done and seven clusters have been found (Figure 6). 

 
Figure 6: Visual display of clusters on keywords themed, Residents Attitude for Tourism 
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These segments propose very important and significant information for the future researchers. 

The table 6 and figure 6, indicates that there are seven clusters in all the keywords. In all 1142 

keywords have been identified through 472 papers. Minimum number of occurrence of a 

keywords was set as five and top 55 keywords were considered eligible for analysis. The map 

has shown some name of courtiers as keywords, those were removed and finally a table was 

prepared for the help of future researchers. 

In all the clusters - some ways “development” is the prominent word. Cluster 1 seeks to be 

related with market strategies. Cluster 2 is wine tourism specific; cluster 3 in inhabiting some 

sense of rurality and sustainability; Cluster 4 is including consumer behavior and their 

experience too. Cluster 5 is more inclined towards market and management; clutter 6 is 

indulged with gastronomy and motivations; cluster 7 is utilizing altogether different approach- 

based on ecotourism, heritage and vineyards. 

Table 6: Clusters of keywords on “Residents Attitude for Tourism” 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Cluster 6 Cluster 7 

Marketing strategy 

Tourism 

development 

Wine business 

culture 

impact 

Innovation 

Regional 

development 

Rural 

development 

Wine industry 

attitude 

Wine sector 

Sharing economy 

sustainability 

Culinary tourism 

Development 

Experience 

economy 

Rural areas 

Rural tourism 

Sustainability 

Sustainable 

development 

Territory 

Heritage 

Consumer 

behavior 

Destination image 

Loyalty 

Satisfaction 

Sustainable 

tourism 

Tourism 

experience 

festival 

local tourist 

Consumer 

perception 

Content 

analysis 

Market 

segmentation 

Survey 

research 

Tourism 

management 

 

Gastronomy 

Marketing 

Motivations 

Social 

impact 

rural 

 

Ecotourism 

Heritage 

Landscape 

Vineyards 

Resident 

attitude 

 

Discussions  

The purpose of this article was to analyze the importance of tourism and quality combines 

with the attitude of the residents’ for tourism. Hence, the paper studied and defined this issue 

theoretically, observing the relevance of quality on destinations, organizations, hosts, and also 

on tourists. Therefore, the paper analyzed the topic of tourism and quality, observing the 

diverse advances in the literature and considering it as a multidimensional area than 

encompass wellbeing (physical, material, ecological, social, or even emotional) of those 

destination and the diverse stakeholders involved in the production or consumption of tourism 

goods and services, and also the features of performance of the tourism product or service as 

it was expected perceived, or experienced by the tourist. The paper also concentrated on the 

search for previous analysis of the structure of the field of tourism and quality, focusing on 

the existence of previous bibliometric. Nevertheless, no bibliometric study or visualization 

analysis about research on quality in tourism was found. Observing this lack, and also the 

relevance of the bibliometric approach, our work developed a bibliometric and visualization 

analysis of the related documents. The results of our analysis examined the need to observe 

the field from an interdisciplinary perspective that could integrate, environmental, social, 

economic, and essentially managerial and marketing perspective dimensions of TQ. The 

research shows that after several conceptual and also methodological papers, essentially 

related to structural equation models, the question could be developed by focusing on other 
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perspectives and trends, by focusing on other methodological instruments, and more applied 

and empirical research to analyze diverse specific questions related to the topic. Research 

about tourism and quality has been developing regularly since 1989, however, it has 

experienced a huge growth recently, especially in the last decade, with almost 800 documents 

annually in the last two years, when till 2008 they not surpassed 100 published papers a year. 

However, the literature is still scarce, compared to other topics, this study being pioneering in 

analyzing the structure and trends in the research. The increasing importance of TQ combined 

with the residents’ attitude for tourism was reflected in the number of citations. Hence, the 

most cited paper in tourism field, the one by Buhalis, had almost 2500 citations in the WoS.  

Conclusions 

The main objective of this work was to perform a bibliometric analysis of the scientific 

literature published on wine tourism. The study is also having the aim of identifying which of 

the theme responds better to how much, who, what, where and how research in wine is carried 

out. In view of the results, and the extensive bibliography, the study is in a position to present 

the main conclusions: 

The article published in scientific journals is the type of document most used by authors to 

present the results of their research. It has been in the last five years when more than 60% of 

the present papers have been published in the databases.  

A majority of authors have only written one article with a low average productivity. The Co-

authorship analysis reveals that the articles are signed primarily by 2 or 3 authors, which 

makes the Co-authorship index 2.1. 

Almost 90% of the centers to which the authors are affiliated to the universities from 

Australia, USA, Spain, Italy and similar countries.  

The results are in complying with the Law of Bradford (1934), whereby a small number of 

journals publish most articles on a particular subject. 

The keywords that will most help us to locate previous existing papers in our research area in 

both WoS are Residents Attitude for Tourism followed, but by far; by tourism, tourism 

development and attitude. 

This study on the related documents indicated that this area was very broad and varied which 

should integrate and reconcile diverse perspectives. These perspectives essentially come from 

managerial, but also form environmental areas, observing sustainability issues core relevance. 

In this vein, the work indicated the different lines of research in TQ, their relative importance, 

and some interesting trends in the literature. These results are important for practitioners when 

considering different policies, and especially important to researchers, as the study observes 

connections and differences between the diverse areas studying TQ, and some topics that can 

open new areas of research. Focusing on policy makers and practitioners, the diverse 

perspectives cannot be avoided during the planning and management of organizations and 

destinations. In particular, there is a lack in fields such as physics, mathematics, biology, 

sociology, and geography. Secondly, new areas for research, expanding now in academia, 

were not observed in a relevant way in TQ, which offer new opportunities, especially in 

questions related to information technologies, engineering, social media, or open innovation 

(which are offering new relevant trends). This is a fact that can help researchers to focus on 

these questions (in this vein, TQ should evolve towards the most popular areas in general 

academia). This study could also add areas within management or marketing fields such as 

innovation or entrepreneurship or ethics. Thirdly, the analysis of the works with most 

influence or with most citations by the TQ papers, or the ones that receive more citations 

among our sample, or the more relevant keywords (or the keywords that are increasing) can 
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help researchers to see the most fashionable research questions, with more possibilities to be 

accepted by the diverse journals. Hence, the most cited papers could provoke the development 

of more papers on topics related to TQ that can be accepted as they can have more impact or 

citations in the future. In addition, of these three questions, the study has to add, especially, 

the need for more empirical and methodological articles, related to new indicators of TQ and 

more methodological papers that use new techniques especially apart from structural equation 

models. Apart from these conclusions, this article obviously has diverse limitations that can 

help to promote further research. In this respect, our methodology of using bibliometric and 

visualization analysis has limitations as it was based on the objective treatment of keywords 

that could provoke confusing results if they were not complemented with more qualitative and 

focused studies. We have to add the limitations of our sample, as it only considered the works 

used in the WoS Collection, and also only considered articles, reviews, letters, and notes. In 

this respect, the study did not include some works like proceedings, professional documents, 

or theses, nor documents from other databases (for instance in other languages apart from 

English, which although secondary in the “fashionable” worldwide literature, could offer us 

interesting and pioneering trends). Hence, the extent of this research to include these 

databases and documents can also offer further new interesting analyses. Future studies 

should also focus on some of the trends observed in the different analyses developed in this 

work. In addition, they could concentrate on some of them, by developing them with a deep 

focus. For instance, they could observe the evolution of the diverse keywords in the literature, 

or concentrate on a deep analysis of some of the clusters or themes of research detected in our 

studies. Moreover, new papers could also consider new methodologies (inside or outside 

bibliometric analyses) to structure and study the literature about TQ. Furthermore, they can 

use other software to study bibliometric, or develop other possibilities that the VOSviewer 

also permits (i.e., more bibliographic coupling, co-citations, or co-authorship analyses). All 

these works should extend, enrich, and complement the present work. 

Politics and future of bibliometric research  

Since bibliometric studies generate new research agendas and directions for disciplines and/or 

fields, researchers can identify gaps in literature and practice. The findings of the bibliometric 

analysis in tourism can highlight the relationship between tourism and other disciplines or 

fields. Thus, new politics may be developed to enrich these relationships. Additionally, these 

studies are useful for policy makers and senior administrators who work at universities, 

government agencies, and research funding organizations when making policy decisions and 

allocating resources. Therefore, bibliometric studies are always needed at any maturity level 

of fields or disciplines 

Limitations and future research  

Similar to other studies, this study has its own limitations. First, the sample of the paper 

included only certain leading tourism journals. It is possible that there may be more 

bibliometric studies published in other tourism related journals or in journals in other fields. It 

is suggested that future studies should include a larger sample of journals. Second, as Hall 

(2011) stated, bibliometric analysis can be applied to any bibliometric unit, and it is not 

limited to studies of journal citations. However, in this current study, the sample included 

only articles published in nine tourism journals. Future studies may consider conference 

proceedings, books, and doctoral dissertations. Finally, bias might appear when the review 

studies are classified, since some papers cover two or more groups. In future studies, multiple 

authors may collectively classify these studies. There are several other avenues for future 

studies. First, future studies can focus on a systematic review to identify contributors, such as 

authors, institutions, and countries. Second, the quality of bibliometric studies may be 

investigated by developing scales measuring the quality of research. Third, the performance 
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of the bibliometric studies by using citation and/or co-citation impacts can be measured to 

gain more understanding in the field. Fourth, collaboration and the social network in 

bibliometric studies should be mapped and/or visualized. Fifth, the growth of the studies and 

productivity of researchers working in these fields of studies should be discussed in relation to 

research morals, values, economics, well-being etc. Sixth, bibliometric analysis of 

bibliometric studies in tourism in developed and developing countries should be sought. 

Seventh, future studies should look at how methodological processes have been utilized in 

bibliometric studies. Finally, future studies may compare bibliometric studies in the tourism 

field with bibliometric studies in other fields or disciplines. 
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The impact of tourism promotion in tourist destinations 

 

Dr. Lázaro Florido-Benítez 

Department of Economics and Business Administration, Universidad de Malaga 

 

Abstract 

This study provides a new definition of tourism promotion, it is the efficient management of a 

destination’s resources and strategic plans by destination marketing organizations, to adapt 

the tourism supply to market trends and will empower tourists to visit such destination. This 

research revealed that tourist communication is an important factor to have a positive image 

about the tourist destination and the decision-making process of tourists. Indeed, digital 

marketing activities, infrastructure, branding, quality, accessibility, and information factors 

about a specific destination are mostly demanded by tourists, and these are considered as an 

important mean of promotion for the tourism industry. Tourism promotion topic is identifying 

what tourists would like to see and a variety of processes may be used to attract tourists. 

Potential tourists like to know in advance about the airport, airlines, museums, services, and 

facilities at the destination. Using various forms of promotional activities can lead tourist 

destinations and companies to carry out different promotional measures to provide the 

information and image to the potential tourists and influence them to visit the destination.  

Keywords: Tourism promotion; tourist destinations; DMOs; airports; bibliometric  
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Analyzing Thermal Analysis of Teflon-coated Cookwares in 

Preparing Malaysian Cuisines  
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Department of Food Service and Management, Faculty of Food Science & Technology, 

Universiti Putra Malaysia 

 

Abstract 

In modern times, different cookware is used than in the past due to the cost of production and 

availability of materials. Usually Malaysian dishes are cooked for a long time, i.e., one to six 

hours, depending on the type of dishes. But there are also negative perceptions about this non-

stick cookware, such as polymer fumes that can be generated in the working environment 

when temperatures exceed 260°C. In addition, the fumes can cause polymer fume fever in 

people exposed to them when the temperature reaches 350°C. Although PTFE is claimed to 

be biocompatible and inert, the question of whether it is safe to use remains unanswered, 

especially when food is cooked for long periods of time. Therefore, the purpose of this study 

is to measure the cooking temperature of three Malaysian cuisines, i.e. Rendang Ayam, Labu 

Masak Lemak, and Asam Pedas Ikan, which were prepared using two popular brands of 

Teflon-coated cookware. Temperature and cooking time of all dishes were observed, 

recorded, and compared. In brief, the findings show that the local brand cookware had a 

higher cooking temperature compared to the international brand cookware, even though they 

were used to cook similar dishes with the same cooking time. This explains the quality of 

material used in the cookware. This research findings are significant to help consumers make 

informed decisions about the safety issues of using Teflon-coated cookware.  

Keywords: Polytetrafluoroethylene (PTFE), Teflon-coated cookware, Malaysian cuisines, 

thermal analysis 
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Abstract 

This paper illustrates the Gastronomy tourism also known as culinary tourism of India. 

Gastronomy is becoming an important aspect in the competitiveness of tourism destinations. 

Tourists are increasingly choosing those travel destinations based on the gastronomic 

offerings. Almost 15% of tourists consider "gastronomy" as one of their key travel 

behaviours. As a corollary, "Gastronomic Tourism," a special segment of tourism, has 

emerged. The purpose of this paper is to explain the gastronomy tourism preferences of 

tourists visiting India's various tourist destinations. To describe the factors that influence 

tourist movements towards a gastronomically rich destination like India, this qualitative study 

evaluates prior research studies related to gastronomy tourism and critically reviews different 

journals, magazines, and other publications that are pertinent to this research area. This study 

revealed that gastronomy tourism allows tourists to experience the uniqueness of the area 

through its cuisine and cultural tradition. This study also explores the gastronomic preferences 

of tourists, which encompass food quality and taste, food preparation, localization of food and 

dining etiquette, tradition and nutrition of food, as well as the flavor and cleanliness of the 

food. The study's implications advantage numerous stakeholders by giving them a thorough 

understanding of the gastronomic preferences of foreign tourists, particularly in a restaurant 

setting. This study also aids industry participants create a suitable strategic framework to 

enhance tourist experience in the gastronomy tourism sector. 

Keywords: Gastronomy Tourism, Indian Cuisine, Tourists’ Preference, Uniqueness, India. 
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Abstract 

Tourism is one of the largest industries in the world, and it constitutes 7.4 percent of the 

World’s total export in 2019 according to the World Bank Data, and continues to grow 

increasingly. The political environment affects the tourism demand in the long term and this 

factor is an external environment factor completely independent of the preferences and tastes 

of the incoming tourists. Countries should prevent violence and terrorist incidents, especially 

in tourist areas, in order to increase the tourism demand and get a larger share of the world 

tourism market. Indeed, they need to have a management approach and a political conjuncture 

that can provide security in other regions and create a stable image in the international media. 

In addition to this, the bureaucratic procedures prepared and implemented should not contain 

practices that would complicate the travel of international tourists or should not be carried out 

with controls that restrict or complicate the movement of tourists. In this study, the 

importance of external factors in destination marketing is emphasized. The effect of political 

factors, which are thought to be critical among these factors, on destination marketing was 

investigated by the literature review method. In the first part, external factors affecting 

destination marketing are explained. The factors that are important in destination marketing 

are divided into internal and external factors. External factors include customer, competitive, 

economic, technological, social, legal, geophysical, and political environment. In the second 

part, there is a literature review on the effect of the political factor on destination marketing. 

Political factors include terrorism or violence, political regime, stability, and the political 

situation in the tourist's home country, also country tourists will visit, political relations 

between the two countries, and visa and other restrictive practices for foreign tourists. In the 

last part of the study, it has been determined that there is a positive relationship between 

political stability and the number of tourists in the long term based on the literature review. 

Keywords: Tourism, Destination Marketing, External Factors, Political Environment, 

Political Stability.  
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Abstract 

Tourism is a well-known and successfully adapted rural economic development tool in our 

country The study has taken into consideration the triple bottom line and its importance in 

tourism, with special reference to the Anchuruli ecotourism destination, which is located in 

India. This study tries to make an understanding of how the triple bottom line (TBL) approach 

can bring about successful outcomes in the current eco-tourism actions in the area on the key 

three points of TBL, which are environmental, economic, and social aspects. Primary and 

secondary data are used for data collection. The research is both explanatory and descriptive 

in nature. For this, the first stage consisted of finding out the construct and the relevant 

literature supporting the relation between those constructs by keeping the research objectives 

in focus. The findings from the exploratory stage were then used to create a structured 

questionnaire, and the descriptive design part of the research was conducted using a 

questionnaire to gather data from the selected sample. The results could reflect the need for 

tourism planning and implementation in an area, find out the drawbacks of the currently 

running activities, if any, and the scope for the next step of successful implementation in the 

eco-tourism and hydel project possibilities in the area.  

Keywords: Triple Bottom Line, Ecotourism, Environmental development, Tourist 
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Abstract  

Destination is a geographical area that primarily motivates and attracts visiting tourists. Thus 

a place rich in topographic and cultural resources need to be marketed and managed aptly. 

Traditionally, destinations were marketed by highlighting the culture, architecture, and 

landforms of the destination like mountains, lakes, beaches, and parks, without considering 

the social and environmental costs. These strategies might have provided profitability for 

tourism goods, services, and operations but have negatively affected the quality of life of 

residents at the destination level both in terms of social and environmental dimensions. 

Therefore, the incorporation of sustainable innovative techniques in the management of 

destinations is requisite to attract quality and responsible tourists which will ultimately help 

Destination Management Organisations (DMO) to manage destinations optimally. The 

primary purpose of this paper is to study the need and benefits of using sustainable innovative 

techniques in marketing and managing tourist destinations. The highly cited papers from 

reputed journals, reports, and articles were analysed for carrying out a comprehensive review 

of the literature. The exponential growth of the internet and social media technologies have 

transformed the consumption behaviour of tourists dramatically. This shift in consumer 

behaviour can act as a vital tool in making destinations more sustainable. This paper provides 

a guiding framework for planners to make destinations sustainable by way of adopting 

innovative techniques that are both appealing to visiting tourists and residents as well. This 

paper is qualitative in nature i.e., adds knowledge to the literature but cannot be generalized 

and hence needs more empirical studies to substantiate the results. This study will help 

destination marketing organizations (DMOs) to manage and promote the destination 

sustainably. The recommendations will further assist planners to brand Kashmir uniquely in 

terms of quality environmental and social resources.  

Keywords: Destination, Marketing, Innovative Techniques, Tourism, Sustainability, DMO. 
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Abstract 

As one of the stakeholders, residents’ support is regarded as a significant precondition for a 

destination’s development. However, residents’ support for tourism activities is impacted by a 

range of constraints that impacts their pro-tourism behavior. Therefore, to extend our 

knowledge in this new research field, the study aims to identify the various barriers that 

inhibit residents’ pro-tourism behaviour. Through a qualitative investigation, a conceptual 

model was developed after which the researcher conducted 35 semi-structured interviews to 

understand the factors that inhibit residents’ pro-tourism behaviour. Different themes of 

constraints were qualitatively identified using thematic analysis whereby lack of 

Infrastructure and inadequate government support came out to be the most potent barriers 

affecting. Further factors like self-efficacy, and lack of time also came out to be significant 

barriers. Interestingly, lack of money and low self interest had less impact on residents’ pro-

tourism behaviour. The findings of the study have theoretical as well as practical implications. 

Theoretically, this study adds to the limited literature on pro tourism behaviour and 

constraints from the residents’ perspective. Practically, understanding constraints impacting 

residents’ support for tourism will enable the policy makers to develop comprehensive 

programs in a holistic way so that they can enhance residents’ pro-tourism behaviour.  

Keywords: pro-tourism behaviour, residents, barriers, tourism, support 
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Abstract 

Culinary travel is one of the first to expand in Yogyakarta. The tourist is very important 

because it spends most of the tourist expenses on the culinary. Among the traditional 

Yogyakarta foods that have a rich popularity among people is gudeg. Both local and foreign 

tourists must be familiar with this food, since it can be consumed daily and readily available 

along the streets of Yogyakarta. In all types of gudeg either dry or wet or red gudeg and white 

sugar sugar are usually added as sweeteners. This sweetness is the typical flavor of the gudeg. 

The study aims to explain the history of gudeg, how it goes about processing foods typical to 

gudeg, and analyzing gudeg as an attraction for culinary travel in Yogyakarta. The kind of 

research used is qualitative, using methods of interview for five-foot merchants of gudeg at 

Yogyakarta, observation, documentation and a library study. Data retrieval techniques using 

impressive sampling by criteria 1) researchers can see through processing processes 2) gudeg 

processing still uses the traditional 3) owners or administrators can explain the origins of 

gudeg. Data analysis is conducted with a swot analysis to get an overview of internal and 

external factors affecting gudeg as a tourist attraction. These studies reflect a history of 

gudeg's early inventions, gudeg production, and the traditional gudeg food conservation of 

Yogyakarta foods that have survived to the present day.  

Key words: Tourist Attraction, Culinary Tour, Traditional Food, Gudeg 
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Abstract 

The tourism industry in 2022 has experienced a shift in many fields, from service models, 

books menu  and food products offered at a restaurant. The development of services related to 

food delivery is increasingly massive with online food delivery, digitally developed menu lists 

to the increasingly diverse food products offered during the pandemic era. In Indonesia, 

especially Bali, the variety of food menus offered is increasingly varied in order to increase 

sales during the pandemic with various problems and challenges. Typical food, such as lawar, 

is one of the menus that requires special treatment, especially during a pandemic. This study 

will examine the variety of food menus developed during the pandemic on the island of Bali, 

which are mostly Hindu. The variety of cultures, religions and customs that are owned are 

unique, such as food ingredients that are allowed and not to be consumed. This study uses 

qualitative methods and direct observations in the field, both related to food sales in 

restaurants and at home, which turned out to have increased quite positively during the 

pandemic (Widyaningrum et al., 2021). The results obtained in this study are expected to be 

able to analyze the types of food products that are developing during the pandemic. It is 

expected to be able to provide alternatives and characteristics of food menus that can develop 

for the people of Indonesia in general and Bali in particular. 

Keywords: food menus, food product, characteristic 
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Abstract 

Servicescape has long been studied as a variable in service industries that entails the physical 

evidence of the operations. Bitner (1992) realized that environmental stimuli can be 

manipulated so that certain behaviors manifest among the customers of service businesses. 

Several studies and literature focused on measuring the influence of the physical environment 

and ambience on driving internal and behavioral responses. These include hospitals (Dijstra, 

Pieterese and Pruyn, 2008), banks (Mari and Pogessi, 2013), hotels (Kim and Moon, 2015) 

and convention centres (Rosenbaum & Massiah, 2015). In 2012, Voon applied the concept of 

servicescape as an operational strategy to improve customer satisfaction on the quality of 

tangible service provided to restaurant guests and patrons. This framework is composed of 

ambient condition (temperature, air, sound / music and odor), space / function (lay-out, 

equipment and furnishings) and signs, symbols and artifacts (signage, decors and labels). Both 

Bitner (1992) and Voon (2012) focused on presenting servicescape as a holistic framework 

that combines all elements which may not be relevant to the resource scarcity principle that 

may be in play when the business is experiencing financial constraints (Castrogiovanni, James 

and Justis, 2015). As COVID-19 pandemic brought changes to food service restaurants, 

several protocols were implemented to maintain health and sanitation standards available to 

customers (Khan and Hashim, 2020). The Inter-Agency Task Force provided strict guidelines 

on maintaining health and sanitation standards among dining restaurants (DTI, 2020). Food 

service establishments still maintained the value of servicescape as a predictor to customer 

satisfaction along with their compliance to safety and health protocols during the time of 

pandemic (Hanks & Line, 2018; Madeira, Palrao & Mendes, 2021). However, since 

restaurants face resource scarcity and still attempt to tap diverse requirements of the 

customers, understanding their priorities and needs would contribute in developing the 

servicescape model of the restaurants during the time of the pandemic (Taylor, 2020). This 

research will bridge the gap in the dearth of a servicescape framework that describes the 

customer requirements prioritization on the elements of the servicescape model. The 

originality value of the study is on determining customer priorities leading to their satisfaction 

on ambient conditions, space or function, and signs, symbols and artifacts considering the 

compliance of the food establishment to health and sanitation protocols set by the IATF from 

the lens of the deductive research approach. Moreover, a comparative model may be 

presented to ensure that the restaurant aligns its servicescape model to the specific 

requirements of different customer groups. To identify the priorities and needs of the 

customers on servicescape elements, Kano analysis will be implemented. Researchers will 

gather the data through a Kano questionnaire which aims to identify the servicescape 

dimensions that may be considered as must-haves, delighters or linear satisfiers through the 

voice-of-customers (VOC) data gathering process (Ullah & Tamaki, 2016). Descriptive 

analysis through the use of the Kano table will serve as the basis for the development of the 

servicescape model that is suitable in meeting the requirements of various restaurant market 

segments. 

Keywords: servicescape, kano analysis, customer prioritization 
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Abstract 

Gastronomy education has experienced remarkable growth in North Cyprus, as well as 

globally in the past decade. All the institutions in North Cyprus are either offering, or getting 

ready to offer related programs with the aim of preparing graduates of culinary professionals. 

Despite this unprecedented growth, many argue that a short-term opportunistic business 

mentality prevails. The profession’s celebrity status has also had a large impact in the demand 

to train and educate in culinary.  However, there does appear to be a risk of downgrading 

quality, since the delivery of culinary related education is expensive.  With good chefs often 

receiving higher salaries in industry and the expenses of ingredients, costs are quite high, and 

may often be a problem for leaders in education institutions that must work with a budget.  

The research has adopted a quantitative methodology, the study set out to investigate industry 

professionals’, educators’ and graduates from the field in finding the general perceptions of 

the quality and overall satisfaction with the current culinary education offerings. The findings 

inform and provide practical recommendations for those striving to improve the nature, 

identity, scope, and value of gastronomy education. 

Keywords: Culinary, Gastronomy, Education, Satisfaction, North Cyprus. 
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Abstract 

Undoubtedly, gastronomy tourism has developed into one of the most dynamic and creative 

sectors of international tourism. Gastronomy tourism is based on the interrelationship between 

food, agriculture and tourism. The connection of tourism with the local food networks 

supports the local producers and boosts the local economies, while local products are an 

integral part of the cultural heritage of tourist destinations. In this context, the aim of this 

paper is focusing on the island of Naxos as a case study, to explore the contribution of local 

agricultural products to the formation of a culinary identity that can contribute to the 

enrichment of the offered tourist product, to the acquisition of a competitive advantage and to 

differentiation from other mass tourism destinations with similar characteristics. Secondarily, 

the research examines the prospects of developing culinary tourism on the island. Naxos is an 

island in the Cyclades, Greece, well-known for its quality products and unique local cuisine. 

In order to meet this aim, a qualitative research approach was adopted, using semi-structured 

in-depth interviews with fourteen key informants, which took place during March and April 

2021. The results of the survey confirmed the importance of local primary and secondary 

production in the branding of Naxos as a gastronomic destination, placing particular emphasis 

on the products of Protected Designation of Origin (PDO) and the products of Protected 

Geographical Indication (PGI) produced on the island. Further, specific strengths and 

weaknesses are recognized in the effort to develop culinary tourism, which according to the 

participants is in the early stages of its development. Findings and discussion of this study are 

useful to Destination Marketing Organizations, industry practitioners and academic 

researchers interested in culinary tourism. 

Keywords: local products, gastronomy, culinary tourism, branding, tourist destinations 
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Abstract 

Reputation as concept is applicable at individual, corporate and at nation’s or place level. 

Reputation of a destination is critical for a tourist place as it gives it a competitive advantage. 

It influences tourist to choose a destination which has a good reputation over the one with 

negative reputation. Besides, reputation of a place helps to showcase its product and services 

and gives them an edge over the others available in the international market. This study 

attempts to assess mediating role of Destination Reputation (DR) in Travel Motivation (TM) 

and visit intention (VI) among Indian millennial. Further, this study measures whether 

Intrinsic Motivation (IM) or Extrinsic Motivation (EM) for Indian Millennial is more 

effective with regards to visit intention. Survey method is being used to collect data from 

employees working in corporate sector in different metropolitan cities to check their 

perception about Jammu and Kashmir. Statistical tools like EFA, CFA, SEM and ANOVA 

will be used to analyze the data. This is a working paper and the data collection is in process. 

This study is a first attempt that explores the relationship between Destination Reputation, 

Travel Motivation and Tourist visit intention. This study will help in assessing the importance 

of reputation of a destination for the largest market that comprises 34 percent of the total 

population of India. This study will also guide in devising the marketing strategy campaigns 

for the destination that focus on improving the reputation. 

Keywords: Destination Reputation, Travel Motivation, Visit Intention, Intrinsic Motivation, 

Extrinsic Motivation. 
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Abstract 

Gastronomy is valued as a tourist resource not only for its own sake, but also for its ability to 

stimulate the community development. Gastronomic tourism contributes to increased local 

community’s revenue sources, income levels, and local labour employment. Therefore, this 

study requires a holistic approach to explore & interpret the phenomenon. The current study 

deals with the impacts on gastronomic tourism on local community at Sikkim, India. The 

richness of Sikkimese cuisine and diversity are inextricably linked to its history of migrations 

and settlement of peoples, cultures, and ways of life over time. These cultural journeys have 

brought with them distinct food cultures, which have enhanced Sikkim's culinary landscape 

overall.  To answer the research question of whether gastronomic tourism is a game changer 

for community development, a narrative analysis was conducted. Narratives from 10 local 

food vendors were collected and analyzed with the use of categorical-content approach. The 

categories used are the positive & negative impacts of gastronomic tourism for community 

development including employment opportunities, quality of life, recognition of indigenous 

food, and product diversification. However, it has been found from the narratives that local 

food vendors do believe that gastronomic tourism can act as a catalyst for community 

development since the sustainable development of gastronomic tourism using traditional 

foods as alternative sources of revenue generation can bring many positive benefits to them. 

In the narratives, other aspects of gastronomic tourism have been discovered which can bring 

negative consequences. Promotional strategies and planned for sustainable development have 

been proposed. Local community involvement in this regard is utmost important thing in the 

endorsement of gastronomic tourism.  

Keywords: Gastronomic Tourism, Community Development, Sikkim, Sustainable 

Development, Game Changer, Narrative Analysis 
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Abstract  

Community changes can be evaluated with the help of the community capital framework 

(CCF). The CCF framework provides a guideline to implement strategies and projects using 

various variables, which include natural, cultural, human, social, political, financial, and built 

capital. Through evaluating these variables, balanced and sustainable development is possible. 

Therefore, this research aims to discover the role of the development of tourism using the 

community capital framework (CCF). with special reference to the Aruvikkuzhi tourism 

destination in Kerala, India. The study will assist both developing and developed countries in 

making adequate development in rural areas and in tourism sectors for business units facing 

challenges in making sustainable development for society. The study is descriptive and 

analytical in nature. The study was conducted through the survey method, using 

questionnaires. The required data for the study was collected from a sample of 25 in 

Chakkuppallam Panchayath of Idukki district, Kerala, India. The samples are selected using 

convenience sampling method. For the purpose of the study, both primary and secondary data 

are used. Primary data was collected by using a questionnaire. Secondary data was collected 

from research journals, magazines, books, and websites. The study is surely based on primary 

data, which will be collected from the respondents with the help of a structured questionnaire. 

The study gives equal priority to the seven community capital framework variables for 

analyzing the effect of tourism on the destination.  

Keywords: Community Capital Framework (CCF), Tourist Destination, Sustainable 

Development. 
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Abstract 

Food has become a huge part in tourism, and culinary tourism has become one of the major 

trends in tourism. Perceiving the important role of food in tourism and its charm that attracts 

tourists to the country of the food, many countries such as Taiwan, Malaysia, Thailand and 

South Korea have been promoting their national foods abroad (Jang and Kim, 2015). 

However, the COVID-19 outbreak has changed the world rapidly. The unknown virus was 

first detected in Wuhan, China, then it was reported to the World Health Organization 

(WHO). About 3 months after the first reported break, COVID 19 outbreak was declared as a 

global pandemic (WHO 2020) . Among all major economic sectors, tourism industry was one 

of the worst affected major sectors (UNWTO, 2020). In response to the COVID-19 pandemic, 

tourism was temporarily closed in many countries as they decided to close the border in order 

to avoid rapid spread of the virus. Borders have started to open again, but there are some 

restrictions left, such as higher travel cost, vaccination and/or Covid-19 test requirement. 

During the pandemic when the borders were closed, as well as during the time when there are 

still restrictions for travel abroad, how do people pursue culinary tourism? Participant 

observation including interviews was conducted in the USA, and some insights have been 

gained. As ethnic restaurants provide cultural experiences regarding food, people use ethnic 

restaurants in their home country as a substitute for culinary tourism abroad. This study is 

exploratory in nature.  

Keywords: Culinary Tourism, Covid-19, Tourism at home, Ethnic restaurants, Ethnic food 
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Abstract 

Family vacation decision-making has become a crucial area of study for tourism academics in 

recent years since it aids practitioners in creating tailored marketing plans for their target 

market. Understanding the function of various family members during the various stages of 

the decision-making process for a family vacation, however, has not received much attention. 

In light of this, this study investigates how young adults contribute to the three main stages of 

the vacation decision-making process (idea initiation, information collection, and final 

decision) and how their employment status affects their ultimate choices. The authors 

eventually used a convenience sampling approach to poll a sample (n=335) of young adults in 

Jammu and Kashmir. The empirical findings showed that while the young adults and mothers 

are primarily responsible for information gathering, the majority of respondents believed that 

their father and mother were equally important in influencing the idea of taking a vacation. 

The findings also showed that the majority of young adults attribute the ultimate holiday 

destination to their fathers. Findings also revealed that for employed young adults newspapers 

and websites are an important source of information as compared to unemployed young 

adults. The results of this study will help destination marketers effectively adjust their 

marketing efforts. 

Keywords: Family Vacation, Family Vacation Decision Making, Young Adults, Idea 

Initiation, Information Collection, Final Decision, Employment 
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Abstract 

Heritage Tourism includes elements of living culture and natural history of places that 

communicates value and steward for the future. The elements are very specific to a 

community or region and can contribute pride, stability growth and economic development. 

Heritage is what we value as a people and choose to pass on to future generation. Heritage has 

shaped the past and present, will influence future development of heritage tourism. Heritage 

tourism is a new combination of words to look at tourism planning more comprehensively. It 

affirms that we have identified significant elements of our places as important enough to 

preserve and to pass on to future generations. Apropos to above statement, Kashmir has 

several architectural attractions which reflect the rich history and culture. Various sites gave 

glimpses of the different periods of history and their synergetic contribution towards the 

growth and development of heritage tourism ecosystem of Kashmir province. In this context 

the present study has been executed; (1) to study the potential and architectural tourism 

ecosystem of Kashmir province in compass to archeological accounts, finally to suggest some 

measures for the promotion, protection and preservation of these resources. The study is a 

conceptual in nature depending mostly on the secondary data from the various historical and 

other narrative sources although the field study is also part and parcel of the study. 
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Abstract 

The aim of this paper is to explore the level of wine tourism development in Georgia, and 

secondarily, the impact of the COVID-19 pandemic on the country’s wineries. Georgia has a 

long tradition on producing wine, and wine is entwined with the country’s national identity. In 

order to meet this aim, survey was conducted via an online questionnaire in a sample of 41 

wineries from different wine-producing regions in Georgia. More specifically, this research 

examines the motivation for (or not) engaging in wine tourism, the annual volume of visitors, 

the services offered to visitors, the ways of promoting wineries, the critical factors for the 

further development of wine tourism in Georgia, the impact of the COVID-19 pandemic on 

wineries and the strategies they followed to cope with it, the wineries’ investments in the 

post-COVID-19 era, but also the support measures they want to recover from the impact of 

the pandemic. Results indicate that most of the wineries have been actively involved in wine 

tourism, providing a variety of activities to their visitors, as winemakers recognize both the 

potential of wine tourism as an economic activity, as well as specific benefits for their 

wineries. However, winemakers admit that wine tourism in Georgia has not yet developed as 

much as it could, proposing specific measures for its further development. In addition, the 

majority of winemakers reported that the pandemic has heavily affected their wine tourism 

activity, forcing them to take multiple measures to cope with these effects and adapt to the 

‘new normality’. Findings and discussions of this study are useful both to wine industry 

practitioners and to academic researchers interested in wine tourism. 
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Abstract 

The use of immersive technologies in the tourism sector is increasing day by day. This study 

reveals the role and importance of virtual reality technologies in destination marketing with 

the literature review method. In the first part, the relationship between virtual tourism and 

marketing strategies will be examined and emphasized virtual tourism marketing approaches. 

As a result of the literature review, it is concluded that the use of Virtual Reality (VR), 

Augmented Reality (AR), and Mixed Reality (MR) technologies improve customer relations 

in the marketing of tourist destinations. It is expected that the use of VR not only has an 

impact on travel intentions but also impacts the experience of travel on-site. It is seen from the 

literature that it is aimed to create a particular image for a tourist destination and transfer it all 

over the world with virtual reality applications. Also, these applications appear as a 

determining factor in developing future scenarios in the sector. In final, the literature review 

showed that there is a significant lack of empirical research on the use of immersive 

technologies for businesses as well as for destinations. 

Key Words: Tourism, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR), 

Destination Marketing. 
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Abstract 

The paper proposes a tourism and sustainable development goal model (TOURSDEN-Model) 

to explain the connection between the two constructs in respect of Nigeria. The study adopted 

a literature review approach to present an hypothetical model of tourism as independent 

variable that influences six dimensions of sustainable development goals. The argument in 

this study opined that tourism have the capability to enhance the realisation of no poverty, 

zero hunger, good health / wellbeing, quality education, clean water / sanitation, and peace / 

justice in Nigeria if given due attention. The model is useful for analysis in academic and 

tourism business research, including impact studies. The framework has potential applications 

in sustainable tourism development in respect of Nigeria. It can as well serve as a guide for 

tourist’s mobility planning and assessing government policies on tourism development issues. 

The limitations of this study stem from the nature of the study itself. As a theoretical model, it 

aims to integrate the goals identified in the existing literature. Thus, future research must try 

to examine the existing relationships among the aforementioned factors. In particular, it must 

analyse the weight of each goals and the relative importance of each for the factor it belongs 

to. Since, there are few studies that reported the association between tourism and sustainable 

development goals in Nigeria from an integrated point of view, this paper contributes to 

bridging this gap. Thus, contributing to tourism and sustainable development goals literature 

in an emerging economy. 

Keywords: Tourism, Sustainable Development, Hunger, Poverty, Sanitation, Peace. 
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Abstract 

Indonesia is an archipelagic country with a variety of cultural artifacts, such as traditional 

ceremonies, weapons of war, traditional clothing, a variety of arts and culinary arts. 

Indonesian cuisine is becoming known by foreigners because of its rich taste and unique and 

attractive appearance. However, in contrast to its extraordinary potential, the Indonesian 

people themselves do not know much about the types of authentic Indonesian cuisine and 

consume more foreign food as their daily food. Traditional snacks are one of Indonesia's 

culinary assets that are close to the community because, usually, the traders sell their wares on 

the highway or close to their homes. However, the presence of this traditional snack is 

increasing, and its popularity is decreasing. This study aims to find out what traditional snacks 

exist in Indonesia using a qualitative approach, namely in-depth analysis and observation of 

traditional snacks in Indonesia. This research was conducted with a survey method using the 

Google form online questionnaire to 50 respondens. Consumers of traditional snacks, both 

men and women, came from various ages and groups. The most popular and most consumed 

traditional snacks included Onde-onde, Klepon, Risol, Putu Snacks, and Lemper. As many as 

28% of consumers from various age groups preferred Klepon as traditional snacks because of 

its delicious and unique taste, affordable prices, natural ingredients, no preservatives, and 

preserving culture. As many as 20% of consumers more likely to consumed Putu Snacks. As 

many as 20% consumers preferred Lemper as traditional snacks due to the simplicity, 

variations, easiness to get, attractiveness, and hygienic.  

Keywords: Traditional Snacks, Indonesian Culture, Indonesian cuisine 
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Abstract 

Kerala is famous for its natural elegance, variety of flora and fauna and rich human and 

natural resources which gained in the title of ‘Gods Own Country’. The climatic condition of 

the state was the most favourable one in the Indian motherland which attracted the attention of 

not only the fellow states of India but also different parts of the world. Climatic conditions 

and natural elegance attracted the attention of the world and the tourists from different 

countries flowed to the nooks and corners of the state to explore the possibilities of mental 

and manual emancipation. But the possibilities of backwater tourism revolve around some 

spots in Kerala like Alappuzha and ignore the possibilities of the other backwaters which is 

scattered around the different regions of the state. Since Kerala is replenished with abundance 

of rainfall the lower regions will be full of water for about six months. Especially the 

cultivable lands in the lower region of Malabar will be filled with water from the month of 

June to November. These are called Punja paddy fields and these backwaters have the benefit 

of less danger as these backwaters are surrounded by natural habitat and dwelling people.  

The possibility of tourism in these backwaters with the cooperation of the local people and 

authorities will bring new arena of tourism development along with income for the people 

around these water bodies. Abundance of freshwater fish and the peculiarities of water bodies 

will enhance the possibilities of tourism in these water bodies. The rich Malabar culinary 

realm will also supplement the possibilities of the new avenue of tourism. This paper tries to 

analyse and explore possibilities of backwater tourism in the Malabar region of Kerala. 

Keywords: Malabar Cuisines, Backwater Tourism,Kerala 
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Abstract 

Tourism today has been a major factor in the economic development of a nation and the trend 

is increasing. People travel around the world for various reasons. Local cuisine is currently 

one of the attractions for domestic tourists as well as foreign tourists during their travel to a 

destination or to a country. Travel and culinary is a series that cannot be separated from each 

other in the tourism ecosystem. Even if cuisine is not the primary motivation for choosing a 

destination, but it always remain to be in the second or third position. Gastronomy is an 

important issue for current researches and it has always been for an Indian traveler. The local 

cuisine has become an essential element to be considered with the culture and lifestyle of the 

host population as it integrates the values associated with tradition and authenticity of the 

region. Today, Gastronomy has become an important element of the tourism product and 

many destinations have started using food as one of the sources of attraction in their tourism 

marketing issues as well as a way to differentiate themselves from others in the competition 

and widen their market base in tourism perspective. West Bengal is always known for its rich 

cultural heritage and food. Bengali cuisine is divided into the cuisines of Ghotis and Bangals 

and is known for use of various kinds of flavours and is one of the traditional cuisines from 

India where the foods are not served at once instead they are served course by course. From 

starters to desserts the unique amalgamation of flavours is totally a different experience for 

food enthusiasts. The research study explores the delicacy of the local cuisine of Bengal and 

its influence on the inflow of tourist and the expansion of tourism business. 

Keywords: Tourism, Gastronomy, Food, Culture, Economy 
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Abstract 

The COVID-19 pandemic, which is affecting economies, livelihoods and utilities on every 

continent, is particularly damaging to the tourism industry. But there is also an opportunity for 

change as the tourism industry recovers. Some travel destinations are attempting to compete 

in the intensely competitive global tourism market by developing attraction strategies. 

Nowadays it is important to differentiate yourself by developing a positive image for each 

travel destination. The combination of two images, the desired image and the perceived 

image, creates the image of a travel destination. These two representations must work in 

harmony and convey the same vision. The tourism industry needs to position itself and stand 

out from the competition in the face of current health issues and growing competition. The 

goal of this article is to identify the best marketing strategies to promote a destination's 

culinary identity and to position a destination as a culinary destination worldwide. Through 

our research, we will attempt to understand all customers' perceptions of travel and their 

travel motives. Our goal is to identify and analyze the existing differences between the 

perceived and desired image of the destination as well as the expectations for traveling to 

Morocco under Covid-19 conditions. Considering the impact of Covid-19, we try to link 

Morocco's competitive position to the gourmet tourism sector. In order to apply marketing 

strategies to position the tourism brand in the global tourism market in this challenging 

environment, our goal is to study the evolution of demand and perception in the outbound 

tourism markets.  

Keywords: competitive positioning, Covid 19, gastronomy tourism, perception, Consumer 

behavior 
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Abstract 

Tourism is one of the world’s major economic sectors. The present COVID 19 pandemic has 

resulted in global challenges, economic, healthcare crises and impacts especially on tourism 

and travel sector. This sector has faced the impacts hardest-hit and among the most damaged 

global sector worldwide. For example in US this sector indicated a steep decline amounting to 

2.86 trillion US dollars, which quantified more than 50% revenue losses. This paperwork is a 

conceptual paper which studies about tourist safety and security during COVID 19 pandemic, 

its effects on global travel and tourism sector and the steps and efforts taken by some 

countries to recover this sector. 

Keywords: COVID 19, Safety, Security, Tourism, Steps 
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Abstract  

Dangke is a kind of cheese made from cow’s milk coagulated with papaya sap. This is 

traditional cheese from Kabupaten Enrekang, South Sulawesi. The texture it self similar to a 

tofu, chewy with yellowish white color and wrap with banana leaves. Dangke product is the 

result of clumping milk protein enzymatically using a crude enzyme bromelain extracting 

from the pineapple stems. The purpose of this study was to determine the effect of 

temperature and concentration of bromelain enzyme extract from pineapple stems to produce 

dangke product. The process began with heating milk at the initial temperature according to 

the treatment and then added with the crude enzyme bromelain extract each based on the 

treatment, then heating until boil, stirred, filtered to separate between curd and whey then in 

molded. The historical study of dangke is the name "dangke" itself comes from the Dutch 

language. When the Dutch officers patrolled the village of Curio they were treated to dangke, 

as a guest of honor.The clotting process occurs when the addition of enzyme extracts until 

enzyme inactivation is achieved. The treatment consisted of two factors: heating temperature 

(50 0C, 60 0C, 70 0C) and bromelain crude enzyme extract (1%, 1.5%, 2%). Dangke is not 

only an ethnic identity of the people of Enrekang district but has cultural values of local 

wisdom in it, namely abstinence from redundant nature, open to knowledge and closed from 

bad influences and as a symbol of respect and appreciation.  

Keywords: Dangke, Kabupaten Enrekang, The process began,The Treatment consisted, 

Ethnic identity 
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Abstract 

This study explores the potential of rural gastronomic capital as a tourism product in the 

Shimla district of Western Indian Himalayas keeping in view the sustainable community-

based approach. A bottom-up community-driven approach is essential for sustainable tourism 

development and the state under study accounts for 89% of the rural population. Gastronomic 

tradition is one such approach involving a large number of populations bringing them direct 

benefits. In this study, a mixed research design was adopted to identify themes and lately look 

for scope in a broader area. For getting the initial idea 16 interviews were conducted. Upon 

analyzing the responses from this pilot interview study, one gastronomic tradition was 

identified as a popular festival celebrated with the potential of attracting tourists. In this 

festival, a lamb is butchered at the household level in 8 of 16 tehsils and various delicacies are 

prepared of the lamb meat including naturally dried mutton, sausages, and several more 

dishes, particularly during the winters. A questionnaire was thereafter developed to further 

conduct the study with a household sample each from 293 villages to analyze the future 

potential and acceptability of non-vegetarian gastronomic traditions as a tourism product and 

to identify prospects of current transition in this gastronomic tradition. 

Keywords: Gastronomy; rural capital; rural tourism; traditions; cultural tourism 
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Abstract 

Interaction between diverse cultures often lead to beneficial results.  This includes adaptations 

in culinary methodology as seen in the development of the concept of "British Curry" in the 

United Kingdom (UK). Starting from about 70 years ago, British Bangladeshis adapted and 

developed their traditional cuisine to suit the palate of the British. Early pioneers from the 

Bangladeshi community were highly creative and innovative people who produced curries 

that maintained the key ingredients needed to produce a traditional curry but adapted the 

quantities of different spices to make dishes suitable for the tastes of the British people. They 

were the true founding fathers of “British curry" and the culinary methodology they 

developed are still in use today. They developed "curry culture" which has made significant 

impact on the lives of the British population. Curry became part of British culture, literature 

and even films. Visiting Bangladeshi owned restaurants came to be known as "going out for a 

curry" or "going out for an Indian". Between 80-90% of the restaurants serving curries are 

owned by British Bangladeshis and they contribute about $5.17bn to the UK economy. Brick 

Lane in London is often called the "curry capital" of the UK and "Europe's curry 

capital".  This is due to the fact this area had the highest concentration of Bangladeshis, many 

of whom started opening restaurants serving curry.  Tourists from around the world visit 

Brick Lane to eat curry in Bangladeshi owned restaurants.  Through their sweat and tears, 

British Bangladeshis innovated "British Curry" and served the British public for many 

decades, making a profound impact on the cultural and culinary habits of the British 

population.  Furthermore, their establishment of the curry industry benefited other countries 

economically and culturally. This includes Bangladesh and Pakistan but especially India 

which exports majority of the spices necessary for making curries. 

Key Words: Curry, Bangladeshis, British Curry, Culinary Tourism 
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Abstract 

Indonesia is a country that has a variety of culinary tastes and flavors from various regions. 

The rapid development of modernization has also penetrated the food industry sector in 

Indonesia food which generally consists of natural ingredients, such as vegetables. For this 

reason a new innovation is needed in the presentation of traditional foods are liked by the 

community, especially children and adolescents. We will discuss about regional specialties, 

namely gado-gado. Gado-gado is one of the traditional Indonesia dishes originating from 

Betawi in the 800s as a result of cultural acculturation in Batavia. Gado gado itself has various 

versions that can be found in almost all regions in Indonesia and because if its popularity, 

gado-gado is included in 30 or even 5 culinary icons from Indonesia. Gado-gado is a snack 

made from various kinds of vegetables such as cucumber, carrot, and bean sprouts. The 

manufacturing process is done naturally without adding artificial preservatives. Gado-gado 

contains sufficient nutrients that can make consumers feel hungry. This product is an 

innovation in the presentation of healthy and inexpensive Indonesian snack food products so 

that it can be accepted by all circles, besides that it can increase public interest and awareness 

of natural-based foods. 

Keywords : Gado-gado, Indonesian food, Culinery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

643 

 

ITCC'22 

I. INTERNATIONAL TOURISM AND CULINARY CONFERENCE 

27-28 OCTOBER 2022 

AMASYA-TÜRKİYE 

 

The local community of Calamba City, Philippines and its 

perspective towards hotel stay amidst the COVID-19 pandemic 

recovery stage 
 

Mark Gabriel Wagan Aguilar
1
, Rizza Nahil Fonazier

2
 

1
Emilio Aguinaldo College, (markgabrielaguilar@gmail.com) 

2
Saint Benilde International School, (ysayfonacier@gmail.com) 

 

 

Abstract 

 

The COVID-19 pandemic has undoubtedly had an influence on the tourism and hospitality 

industry being an industry that totally relies on the movement of people, especially in nations 

where tourism is seen as an important aspect of development, such as the Philippines. 

Nonetheless, after more than two years, the Philippine Government begins to open up its 

economy, and businesses, including hotels, are now attempting to recoup what they have lost, 

alongside the significant increase in the number of vaccinated and decisions to eliminate the 

policy requiring face masks and shields in public spaces, indicating that the country is now in 

the pandemic recovery stage. As the hospitality sector, particularly hotels, tries to bounce 

back, it is critical to understand people's attitudes toward going out, traveling, and staying in 

these establishments. It is critical that people gain confidence in traveling and have the 

impression that staying in hotels is now safe, because only in this way can hotels be fully 

successful in recovering. For this reason, the researchers through this study that follows a 

descriptive research design and quantitative research approach, aims to determine what people 

think about staying in a hotel, particularly in terms of safety and security, price, location, and 

service quality, in the time of COVID-19 pandemic recovery stage, focused on the local 

community of Calamba City, Laguna, Philippines, being one of richest cities in the country 

and the place where the researchers reside. Moreover, a comparative analysis of the 

perspective of the respondents will be performed in terms of their age, sex, and educational 

attainment, identifying which age, sex and educational attainment groups have more positive 

or negative point of view, and a higher or lower level of hotel stay intention than other groups. 

Being the first study that has assessed the tourism market particularly in terms of their 

perspective on hotel stay as the hospitality industry attempts to recover from the impact of the 

pandemic, this could provide a clear picture of the need for management of hotels to 

continuously work on marketing efforts highlighting the information that it is now safe to 

practice tourism and stay in their establishments, hence, serving as a guide in coming up with 

promotional strategies and an action plan, as well as a motivation for researchers who wish to 

determine the same in their locality or country.  

Keywords:  
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Özet 

Türkiye’de son yıllarda yükseköğretimde sayısı en hızlı artan bölümlerden bir tanesi 

gastronomi ve mutfak sanatları bölümüdür. İlk kez 2003 yılında bir vakıf üniversitesinde 

kurulan gastronomi ve mutfak sanatları bölümü 2022 yılı itibariyle toplam 121 üniversitede 

aktif eğitim-öğretim faaliyeti sürdürülen bir bölüm haline gelmiştir. Bu araştırmada 

Gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerindeki bu niceliksel artışın nitelik açısından aynı 

hızla ilerleyip ilerlemediği nitel araştırma yöntemlerinden yatay yaklaşım ile irdelenmektedir. 

Araştırmanın evrenini UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda yer alan şehirlerdeki gastronomi 

ve mutfak sanatları yükseköğretim kurumları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda yer alan ve “Capital of Gastronomy” unvanlı Lyon ile 

Türkiye’den bu ağa dahil olan ilk şehir olma özelliğine sahip Gaziantep oluşturmaktadır. Bu 

bağlamda bu iki şehirde gastronomi ve mutfak sanatları alanında yükseköğretim faaliyeti 

gerçekleştiren tüm üniversiteler çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma kapsamında Lyon’da 

yükseköğretim seviyesinde gastronomi ve mutfak sanatları eğitimi veren 1 yükseköğretim 

kurumu ile Gaziantep’te 3 yükseköğretim kurumu araştırma kapsamında incelenmiştir. Bu iki 

şehirdeki yükseköğretim kurumlarındaki gastronomi ve mutfak sanatları eğitiminde izlenen 

prosedürler doküman analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Bu kurumların geçmişlerine ilişkin 

bilgiler, giriş koşulları, fiziksel imkanları, verilen teorik ve pratik dersler, kalite uygulamaları, 

eğitim seviyelerine göre karşılaştırmaları, akademisyen sayıları, akademisyenlerin uzmanlık 

alanları ile akademik çalışmalarına ilişkin sayısal veriler yatay yaklaşım ışığında 

karşılaştırmalı yöntem kullanılarak çözümlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Gastronomi, Gastronomi Eğitimi, Mutfak Sanatları, Yükseköğretim, 

Yatay Karşılaştırma 

 

Gastronomy Education at Higher Education Level: Comparison 

of Gastronomy Cities Lyon and Gaziantep with Horizontal 

Approach 
Abstract 

The department of gastronomy and culinary arts is one of the departments in Turkey that has 

grown the fastest in recent years. As of 2022, the gastronomy and culinary arts department, 

which was established for the first time in a foundation university in 2003, has expanded to 

include active education activities in 121 universities. In this research, whether this 

quantitative increase in Gastronomy and culinary arts departments progresses at the same 

pace in terms of quality is examined with the horizontal approach, one of the qualitative 

research methods. The research universe consists of gastronomy and culinary arts higher 

education institutions in cities that are part of the UNESCO Creative Cities Network. The 

sample of the research is Lyon, which is included in the UNESCO Creative Cities Network 
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and has the title of "Capital of Gastronomy", and Gaziantep, which is the first city from 

Turkey to be included in this network. In this context, the study included all universities in 

these two cities that provide higher education in the fields of gastronomy and culinary arts. 

Within the scope of the study, 1 higher education institution in Lyon providing gastronomy 

and culinary arts education at the higher education level and 3 higher education institutions in 

Gaziantep were investigated. The document analysis method was used to examine the 

procedures used in gastronomy and culinary arts education in higher education institutions in 

these two cities. Information on the history of these institutions, entry conditions, physical 

facilities, theoretical and practical courses offered, quality applications, comparisons based on 

education levels, number of academicians, fields of expertise, and academic studies of 

academicians were analyzed using a comparative method in light of the horizontal approach. 

Key Words: Gastronomy, Gastronomy Education, Culinary Arts, Higher Education, 

Horizontal Approach 
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Mutfak Şeflerinin Coğrafi İşaretli Ürün Kullanımına Yönelik 

Tutum Ve Algıları: Malatya İli Örneği 

Nalan Işık
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2
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Özet    

Coğrafi işarete sahip ürünler destinasyonların tanıtım ve markalaşmasına büyük oranda katkı 

sağlamaktadır. Coğrafi işaretlerin amacı; özellikleri bir yöreden, bilgi ve beceriden gelen bir 

coğrafi adı sahte ve taklitlerine karşı koruyarak tarımsal üretimde çeşitliliği teşvik etmek, öz 

varlığı korumak, özgün ürünler geliştirmek, tüketicileri ürünlerin kökeni ile ilgili 

bilgilendirmektir.  Diğer bir tanımla coğrafi işaret, belli bir yöreye ait ve kaynağını yine o 

yörenin kültüründen almış ürün ya da ürünlerin yasal olarak nitelendirildiğini belgeleyen bir 

niteliktir. Malatya ilinin Türk Patent ve Marka kurumu tarafından 19 tane tescillenmiş coğrafi 

işaretli gastronomi ürünü bulunmaktadır. Bu araştırma ile Malatya ilinin coğrafi işaret almış 

gastronomi ürünlerinin mutfak şefleri tarafından kullanımına yönelik algı ve tutumlarını 

ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu kapsamda yiyecek içecek işletmelerinde görev yapan 

mutfak şefleri ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşme esnasında yarı 

yapılandırılmış soru formu ile mutfak şeflerinin tutum ve algıları incelenmiştir. Araştırma 

verilerinin analizi için nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi tekniği kullanılmıştır. 

Yapılan görüşmeler sonucunda; coğrafi işaretli ürün kullanımı ve farkındalığının nasıl 

arttırılabileceğine yönelik öneriler ve stratejiler ortaya konulmuştur. Ayrıca coğrafi işaret 

kapsamında değerlendirilebilecek diğer gastronomik ürünler hakkında da önerilerde 

bulunulmuştur. Bu kapsamda değerlendirildiğinde, araştırmanın literatürdeki eksikliğe de 

katkı sağlayacağı öngörülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Gastronomi, Coğrafi işaret, Malatya. 

 

Attitudes and Perceptions of Kitchen Chefs Too Use of 

Geographical Marked Products: The Case of Malatya 

Abstract  

Products with geographical indications greatly contribute to the promotion and branding of 

destinations. The purpose of geographical indications; To encourage diversity in agricultural 

production by protecting a geographical name, the characteristics of which come from a 

region, knowledge and skill, against fakes and imitations, to protect the self-existence, to 

develop original products, and to inform consumers about the origin of the products. In other 

words, a geographical indication is a quality that certifies that the product or products 

belonging to a certain region and originating from the culture of that region are legally 

qualified. Malatya province has 19 registered geographically indicated gastronomy products 

by the Turkish Patent and Trademark institution. With this research, it is aimed to reveal the 

perceptions and attitudes of the province of Malatya towards the use of gastronomy products 

with geographical indications by the kitchen chefs. In this context, face-to-face interviews 

were held with kitchen chefs working in food and beverage businesses. During the interview, 
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the attitudes and perceptions of the kitchen chefs were examined with a semi-structured 

questionnaire. Content analysis technique, one of the qualitative research methods, was used 

for the analysis of the research data. As a result of the negotiations; Suggestions and strategies 

have been put forward on how to increase the use and awareness of geographically indicated 

products. In addition, suggestions were made about other gastronomic products that can be 

evaluated within the scope of geographical indication. When evaluated in this context, it is 

predicted that the research will contribute to the deficiency in the literature. 

Keywords: Gastronomy, Geographical indication, Malatya.                       
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Gastronomik Bir Değer: Maraş Dondurması 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Polat 

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği 

polat.m@outlook.com 

 

Özet 

Maraş dondurması dünya çapında üne sahip yerel bir besindir. İçeriğinde, sadece Maraş 

dağlarının eteklerinde beslenen keçilerden elde edilen süt, aynı bölgede yetişen salep (yabani 

orkide) ve pancar şekeri bulunmaktadır. Maraş dondurması ilgili malzemelerin belirli 

oranlarda bir araya getirilmesinden sonra dövülerek kendine has sakızımsı ve uzayan kıvama 

getirilmektedir. Bu özelliği ile diğer dondurma türlerinden ayrılmaktadır. Sahip olduğu 

benzersiz tadı ile öncelikle yerel tüketiciler arasında benimsenmiş daha sonra ulusal düzeyde 

ilgi görmüştür. Sektörün gelişmesi, teknolojik yenilikler ve talep artışı nedeniyle Maraş 

dondurması üretimi her geçen yıl artmaya devam etmektedir. Dondurma üretici sayılarının ve 

pazarlama çalışmalarının artması ile Maraş dondurması ihraç edilen önemli bir ürün haline 

dönüşmüştür. 2021 yılı itibari ile Maraş dondurması 35 ülkeye ihraç edilmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında hem yerel hem de ulusal düzeyde ekonomiye önemli bir katkısının olduğu 

söylenebilir. Son yıllarda yemek için seyahat eden turistlerin sayısının artması yerel gıdaların 

önemini artırmıştır. Özellikle yöresel gıdaları, ürünün yapıldığı yerde tatma arzusu turistleri 

motive ederek onların seyahat kararlarını etkilemektedir. Bu bakımdan destinasyonların öne 

çıkan yöresel gıdaları, turizmin çekicilik unsuru olarak kullanılabilir. Maraş dondurması sahip 

olduğu ünü sayesinde bu amaca hizmet edebilecek benzersiz bir yöresel gıda olarak ön plana 

çıkmaktadır. Gastronomik bir değer olarak uluslararası düzeyde bir ünü olmasına rağmen 

maraş dondurması için seyahat eden turist sayısının istenilen düzeyde olmadığı 

düşünülmektedir. Bu nedenle destinasyon yöneticilerinin Maraş dondurmasını gastronomi 

turizmi kapsamında yeniden değerlendirmesi ve onu bir çekim unsuru olarak pazarlaması 

gerekmektedir. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım çalışmaları, festivaller ve 

benzeri etkinlikler düzenlenmelidir. Kamu kurum ve kuruluşları sektör temsilcileri ve halk bu 

konuda bilgilendirilmeli ve paydaş katılımı desteklenmelidir. Bu sayede gastronomi alanında 

çok önemli bir değer olan Maraş dondurmasının turizme olan katkısı istenilen düzeye 

gelebilir. Bu çalışma kavramsal olarak ele alınmıştır. İkincil veri kaynaklarından toplanan 

veriler değerlendirilmiştir. Çalışmanın amacı Maraş dondurmasının gastronomi turizmi için 

önemli bir değer olduğunu vurgulamaktır. Bunun yanı sıra yöresel yiyeceklere olan ilginin 

giderek artmasının turizm yöneticileri için yeni fırsat alanları yaratacağına dikkat çekilmek 

istenmiştir. Bu bakımdan çalışmanın literatüre anlamlı bir katkı yapması beklenmektedir.    

Anahtar Kelimeler: Gastronomi, Maraş, Dondurma, Yöresel, Gıda.   

 

A Gastronomic Value: Maras Ice Cream 

 

Abstract 

Maras ice cream is a local food with a worldwide reputation. It contains milk obtained from 

goats fed only at the foothills of Maras mountains, salep (wild orchid) grown in the same 

region and beet sugar. After the related ingredients are brought together in certain proportions, 
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Maras ice cream is beaten and brought to its unique gum-like and elongated consistency. This 

feature distinguishes it from other types of ice cream. With its unique taste, it was first 

adopted by local consumers and then attracted national attention. Maras ice cream production 

continues to increase every year due to the development of the sector, technological 

innovations and increase in demand. With the increase in the number of ice cream producers 

and marketing efforts, Maras ice cream has become an important export product. As of 2021, 

Maras ice cream is exported to 35 countries. From this point of view, it can be said that it has 

an important contribution to the economy at both local and national level. The increase in the 

number of tourists traveling for food in recent years has increased the importance of local 

foods. In particular, the desire to taste local foods at the place where the product is made 

motivates tourists and affects their travel decisions. In this respect, the prominent local foods 

of the destinations can be used as an attractive element of tourism. Thanks to its reputation, 

Maras ice cream stands out as a unique local food that can serve this purpose. Although it has 

an international reputation as a gastronomic value, it is thought that the number of tourists 

traveling for Maras ice cream is not at the desired level. For this reason, destination managers 

need to re-evaluate Maras ice cream within the scope of gastronomic tourism and market it as 

an attraction. In this context, national and international promotional activities, festivals and 

similar events should be organized. Public institutions and organizations, sector 

representatives and the public should be informed about this issue and stakeholder 

participation should be supported. In this way, the contribution of Maras ice cream, which is a 

very important value in the field of gastronomy, to tourism can reach the desired level. This 

study has been conceptually discussed. Data collected from secondary data sources were 

evaluated. The aim of the study is to emphasize that Maras ice cream is an important value for 

gastronomic tourism. In addition, it is aimed to draw attention to the fact that the increasing 

interest in local foods will create new opportunities for tourism managers. In this respect, it is 

expected that the study will make a significant contribution to the literature. 

Keywords: Gastronomy, Maras, Ice Cream, Local, Food. 
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Özet 

Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte sosyal medya araçları 

işletmeler ve insanlar tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Yaygınlaşan sosyal 

medya araçlarını oteller de sıklıkla kullanmaktadır. Kullanılan sosyal medya araçlarının 

başında YouTube gelmektedir. Youtube 2,56 milyar kullanıcısı ile dünyanın en önemli sosyal 

medya araçları arasında yer almaktadır. Zaman kısıtlaması olmaması nedeniyle oteller tanıtım 

videolarında daha çok bu platformunu kullanmaktadır. Hazırlanan tanıtım videolarında 

oteller, fiziki imkanların yanında destinasyon ile ilgili görselleri de göstermektedir. Özellikle 

destinasyon çekiciliğinde önemli bir unsur olan turistik ürünlerin videolarda kullanılması 

konaklama işletmeleri için önemli bir pazarlama stratejisi olarak yer almaktadır. Buradan 

hareketle bu çalışma, Kapadokya bölgesinde yer alan turizm işletme belgeli otellerin tanıtım 

videolarında Peribacaları ve Balon ürünlerini hangi sıklıkla ve ne şekilde kullandıklarını 

ortaya çıkarmaktır. Yapılan çalışmada Kapadokya bölgesinde yer alan otellerin tanıtım 

videoları analize dahil edilmiş ve videoların analizi MAXQDA programı aracılığıyla 

incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda destinasyondaki işletmelerin 17’si 

peribacalarını, 11’i ise balon görselini tanıtım videolarında kullanmaktadır. Video 

analizlerinde, otellerin peri bacaları ve balonları görebilecek bir şekilde konumlandırmalarını 

yaptıkları ve tanıtım videolarında bu görsellere yer verdikleri görülmektedir. Ayrıca oteller, 

tanıtım videolarında peri bacalarını daha çok ilk saniyelerde, balon görsellerini ise videoların 

ortalarında veya sonlarında göstermektedir. Dolayısıyla görsel analiz bulgularına göre 

peribacaları görsellerinin, balon görsellerine oranla daha fazla gösterildiği ve otellerin 

tanıtımında peribacaları görseline fazla süreler yer verdiği görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Turizm, Otel İşletmeciliği, Turistik Ürün, Destinasyon Pazarlaması, 

Sosyal Medya 

 

Analysis of Fairy Chimneys and Balloon Themes in Promotional 

Films of Cappadocia Hotels 

Abstract 

Today, with the development and spread of technology, social media tools are widely used by 

businesses and people. Hotels also frequently use social media tools that have become 

widespread. YouTube is one of the most used social media tools. Youtube is one of the most 
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important social media tools in the world with 2.56 billion users. Since there is no time limit, 

hotels mostly use this platform in their promotional videos. In the promotional videos 

prepared, the hotels show the visuals of the destination as well as the physical facilities. The 

use of touristic products in videos, which is an important element in destination attractiveness, 

is an important marketing strategy for accommodation businesses. From this point of view, 

this study is to reveal how often and how they use Fairy Chimneys and Balloon products in 

the promotional videos of the hotels with tourism operation certificate in the Cappadocia 

region. In the study, promotional videos of the hotels in the Cappadocia region were included 

in the analysis and the analysis of the videos was examined through the MAXQDA program. 

As a result of the examinations, 17 of the businesses in the destination use fairy chimneys and 

11 use the balloon image in their promotional videos. In the video analysis, it is seen that the 

hotels position them so that they can see the fairy chimneys and balloons and include these 

images in their promotional videos. In addition, hotels show fairy chimneys in their 

promotional videos mostly in the first seconds, and balloon images in the middle or end of the 

videos. Therefore, according to the visual analysis findings, it is seen that the images of fairy 

chimneys are shown more than the images of balloons and that the images of fairy chimneys 

are displayed more often in the promotion of hotels. 

Keywords: Tourism, Hotel Management, Touristic Product, Destination Marketing, Social 

Media 
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Özet 

Çalışma rekreasyonel aktiviteler içerisinde yer alan ekstrem sporların doğaya ve kırsal turizm 

alanlarına etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Kırsal turizm insanların şehrin 

gürültüsünden kaçarak, kısa ve uzun süreli zaman geçirdikleri alternatif bir turizm türüdür. 

Kırsal turizm destinasyonlarında, rekreasyonel aktivitelere katılımlar olmaktadır. Bu 

aktiviteler yürüyüş, yeme – içme, yörenin kültürünü tanıma, kamp yapma ve ekstrem sporları 

vb. içerebilmektedir. Kırsal turizmin pek çok çeşidi olmasına rağmen bu çalışmada 

rekreasyonel aktiviteler içerisinde yer alan ekstrem sporlar ve bu sporların doğaya etkileri 

incelenmiştir. Literatür taranarak, rekreasyonel ekstrem spor aktiviteleri ve kırsal turizme 

etkileri araştırılmıştır. İnceleme sonucunda rekreasyonel aktivitelerin kırsal turizm 

destinasyonlarında ekonomik fayda sağladığı, istihdamı arttırdığı belirlenmiştir. Ekstrem spor 

yapanların doğa ile bütünleştiği, doğaya değer verdiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte 

kullanılan ekipmanların, geride bırakılan atıkların ve suya karışan sabun gibi kimyasalların 

kirliliğe neden olduğu görülmüştür. Çalışma betimsel olup, ikincil verilere 

dayandırılmaktadır. Türkiye’de yapılan rekreasyonel aktiviteler içerisinde yer alan ekstrem 

sporların, kırsal turizm destinasyonlarına etkisine dikkat çekmesi sebebiyle literatüre katkı 

sağlamaktadır. 

Anahtar kelimeler: Rekreasyon, kırsal turizm, ekstrem sporlar, çevresel etkiler, 

sürdürülebilir turizm 

The Effect of Recreational Activities on Rural Tourism 

Abstract 

The aim of this study is to research the effects of extreme sports as recreational activities in 

naturel and rural tourism areas. Rural tourism is an alternative tourism where visitors spend 

their leisure time to escape from the turmoil of the city. Visitors participate in recreational 

activities include trekking, feasting, camping, doing extreme sports, visiting the cultural 

heritages of the destinations and more in rural tourism destinations.  Although there are 

several varieties of rural tourism, in this study the effects of recreational activities that 

includes extreme sports are examined.  The effects of recreational activities and extreme 

sports were examined due through literature review. As a result of the research, it was 

determined that recreational activities provide economic benefits and increase employment in 

rural tourism destinations. It has been also determined that those who do extreme sports in the 

nature and in rural tourism areas care for it. However, it has been find out that some of the 

discarded equipment and rubbishes left over in nature and in rural tourism areas.  In addition 

to that, chemicals such as soap gets mixed in to the water and cause pollution. The study is 

descriptive and is based on secondary data. The study contributes to the literature as it draws 

attention to the effect of recreational activities such as extreme sports in rural tourism 

destinations in Turkey 

Keywords: Recreation, rural tourism, extreme sports, environmental effects, sustainable 

tourism 
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Özet 

Yerel yiyecek içecekleri deneyimlemek amacıyla seyahat eden turistler, yöre mutfağına özgü 

ürünlerin çeşitli standartlar çerçevesinde hazırlanıp servis yapıldığı mekânlarda hizmet almak 

isterler. Yiyeceklerin hazırlanmasından sunumuna kadar olan sürecin en temel öğesi olan 

mutfak şeflerinin yerel yiyecekler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmalarının yanında bu 

konuda profesyonelleşmeleri oldukça önemlidir. Bu çalışma yöreye özgü yemeklerin 

hazırlanması konusunda uzman olmanın önemini ortaya koyarak bu alanda çalışan mutfak 

şeflerinin nitelenmesini amaçlamaktadır. Kavramsal bir çalışma olan bu araştırma kapsamında 

doküman incelemesi ile mutfak çalışanlarının sınıflandırılmasını incelemenin ötesinde yöresel 

yemeklerin hazırlanmasında görevli personelin nitelendirilmesine odaklanılmaktadır. Alan 

yazında mutfak çalışanları sıcak mutfak aşçısı, soğuk mutfak aşçısı, pastane şefi gibi 

yaptıkları işe uygun olarak isimlendirilmelerine rağmen yöresel yemek yapan şefler için 

böylesi belirgin bir unvan bulunmamaktadır. Benzer şekilde destinasyon pazarlaması 

konusunda gastronomi ürünlerinin değerine, yöresel yemeklerin standartlaşmasına, coğrafi 

işaretli ürünlere yönelik bir çok çalışma olmasına rağmen bu yemekleri yapacak kişiler için 

herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada yöresel yemek aşçıları “destinasyon 

şefi” olarak isimlendirilmiştir. Bu anlamda ilgili kurum ve kuruluşlarca yöresel yemekler 

konusunda uzmanlaşmak isteyen şefler için meslek standardının belirlenmesi gerekmektedir. 

Yerel yönetimler yöreye has lezzetlerin özgün olarak standart bir reçete ile hazırlanması 

konusunda eğitim vererek denetimler yapmalıdır. Bu manada en önemli sorumluluk çalışma 

kapsamında “destinasyon şefi” olarak nitelenen ve yöresel yemekleri hazırlayan mutfak 

görevlilerindedir. Çalışma yasal düzenleyicilere destinasyon şefinin meslek standartlarının 

hazırlanması, yerel yönetimlere yöresel yemek aşçılarının yetiştirilmesi konusunda öneriler 

getirmektedir. Ayrıca akademisyenler tarafından destiyasyon şefi olarak çalışacak yöresel 

yemek aşçılarının bilgi ve beceri açısından sahip olması gereken özelliklerin ortaya konulması 

gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Gastronomi, yerel ürün, yöresel yemek, destinasyon, destinasyon şefi    

 

The Role of Chefs in The Preparation of Local Dishes: The 

Concept of Destination Chef 

Abstract 

Tourists who travel to experience local food and drinks want to receive service in places 

where local cuisine-specific products are prepared and served within the framework of 

various standards. Kitchen chefs are the most basic element of the process from the 

preparation of the food to the presentation. It is very important for them to have knowledge 

and experience about local foods and to become professional in this regard. This study aims to 

qualify the kitchen chefs working in this field by revealing the importance of being an expert 
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in the preparation of regional dishes. Within the scope of this research, which is a conceptual 

study, beyond examining the classification of kitchen workers with document review, it 

focuses on the characterization of the personnel in charge of the preparation of local dishes. 

Although kitchen employees are named in accordance with their work, such as main kitchen 

cook, cold kitchen cook, pastry chef, there is no such obvious title for chefs who cook local 

food. Although there are many studies in the literature on the value of gastronomic products, 

standardization of local dishes, and products with geographical indications on destination 

marketing, there is no study for the people who will cook these dishes. In this study, local 

food chefs were named as "destination chefs". In this sense, it is necessary to determine the 

occupational standard for the chefs who want to specialize in local dishes by the relevant 

institutions and organizations. Local governments should conduct inspections by providing 

training on the preparation of local delicacies with a standard recipe. In this sense, the most 

important responsibility lies with the kitchen staff, who are described as "destination chefs" 

and prepare local dishes within the scope of the work. The study brings suggestions to the 

legal regulators on the preparation of the occupational standards of the destination chef and 

the training of local food cooks for the local governments. In addition, it is necessary to reveal 

the characteristics that local food cooks who will work as a destination chef by academicians 

in terms of knowledge and skills should have. 

Keywords: Gastronomy, local product, local food, destination, destination chef  
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Özet 

Emniyet, kasıtsız insan hatası veya doğa olaylarından kaynaklanan tehlikelerden uzak olma 

durumudur. Güvenlik ise insanların zarar verme niyetiyle oluşturduğu tehditlerden uzak olma 

durumudur. Turizm öneminin yanında, emniyet ve güvenliğe aşırı duyarlılığı nedeniyle 

oldukça kırılgan bir sektördür. Yaşanabilecek herhangi bir emniyet ve güvenlik problemi 

turizmi olumsuz etkileyebilmektedir. Balon turizmi doğası gereği en hassas alternatif turizm 

türlerinden biridir. Sıcak hava balonculuğu dünyada giderek daha popüler hale gelmektedir. 

Balon turlarında oluşabilecek emniyet ve güvenlik sorunları bu sektörü durma noktasına 

getirebilmektedir. Bu araştırmanın amacı balon turlarında yaşanan ve yaşanabilecek emniyet 

ve güvenlik sorunlarını incelemek ve bu sorunlar için alınması gereken önlemleri ortaya 

koymaktır. Araştırma alanı Kapadokya’dır. Kapadokya, balon turizmi açısından Türkiye’nin 

en popüler destinasyonudur. Kapadokya’da 27 balon firması ve 165 sıcak hava balonu 

bulunmaktadır. Balon turlarına bir günde yaklaşık 3.300 turist katılabilmektedir. 2021 yılında 

Kapadokya’da sıcak hava balonu turlarına 388.833 turist katılmıştır. Bu araştırma nitel 

araştırma türündendir. Verilerin toplanmasında nitel araştırma tekniklerinden biri olan odak 

grup görüşmesi kullanılmıştır. Odak grup görüşmesine 6-8 kişinin katılması uygun 

görülmektedir. Bu araştırmada 2 balon firma sahibi, 2 pilot, 2 teknik personel ve 2 

akademisyen olmak üzere toplam 8 kişi odak grup görüşmesine katılmıştır. Grup ile yapılan 

görüşme 20 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 2 saat sürmüştür. Görüşme 

Göreme’de bir otelde yapılmıştır. Toplantıda, önceki yıllarda meydana gelen ve önümüzdeki 

yıllarda meydana gelebilecek emniyet ve güvenlik sorunları ele alınmıştır. Ayrıca toplantıda 

alınabilecek önlemler de görüşülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre meteorolojik sebeplerden 

kaynaklanan sert inişler (iniş anında rüzgâr hızında ani artış vb.), yangına dayanıklı olmayan 

ve havacılık kurallarına uygun olmayan aparatların kullanımı emniyet sorunları kapsamında 

sayılabilir. Güvenlik sorunları kapsamında ise balon kalkış alanlarındaki araçlardan hırsızlık 

ve balon düşürmeye yönelik terör eylemleri dile getirilebilir. Alınabilecek önlemler 

kapsamında, pilotların sivil havacılık prosedürü ve kötü hava koşullarında iniş konusunda 

eğitilmesi, güvenlik sorunlarının önüne geçilebilmesi için özel eğitimli turizm kolluk kuvveti 

görevlendirilmesi, bu kapsamda ATV ve at kullanan görünür turizm polisi/jandarması 

istihdam edilmesi ve yüksek yerlere konuşlandırılmış görünmeyen özel donanımlı 

polis/jandarma görevlendirilmesi önerilmektedir. Bu çalışma birçok açıdan literatüre katkı 

sağlamaktadır. En önemli katkısı olarak daha önce balon turlarının emniyet ve güvenliğine 

yönelik bir çalışmaya rastlanılmadığından literatürdeki önemli bir boşluğu dolduracağı 

umulmaktadır. Uygulayıcılara yönelik olarak ise araştırmanın bulguları doğrultusunda birçok 

öneri ortaya koyulmuştur. İleride yapılacak çalışmalarda Kapadokya ve Pamukkale’de tüm 

balon firmalarında görevli personel ile görüşme yapılarak derinlemesine bulgular elde 

edilebilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Emniyet, güvenlik, sıcak hava balon turu, odak grup görüşmesi, 

Kapadokya. 
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Safety and Security Issues in Balloon Tourism 
 

Abstract 

Safety is the state of being free from dangers caused by unintentional human error or natural 

events. Security is the state of being free from threats created by humans with the intention of 

causing harm. In addition to its importance, tourism is a very fragile sector due to its 

hypersensitivity to safety and security. Any safety and security problems that may be 

experienced may adversely affect tourism. Balloon tourism is one of the most sensitive 

alternative tourism types due to its nature. Hot air ballooning is becoming increasingly 

popular in the world. Safety and security problems that may occur in balloon tours can bring 

this industry to a standstill. The aim of this research is to examine the safety and security 

problems experienced and to be experienced in balloon tours and to reveal the measures to be 

taken for these problems. The research area is Cappadocia. Cappadocia is the most popular 

destination in Turkey in terms of balloon tourism. There are 27 balloon companies and 165 

hot air balloons in Cappadocia. Approximately 3,300 tourists can participate in balloon tours 

in one day. In 2021, 388,833 tourists participated in hot air balloon tours in Cappadocia. The 

type of this research is qualitative research. Focus group interview, one of the qualitative 

research techniques, was used to collect the data. It is appropriate for 6-8 people to participate 

in focus group interview. In this research, a total of 8 people, including 2 balloon company 

owners, 2 pilots, 2 technical personnel, and 2 academicians, participated in the focus group 

interview. The interview with the group was held on 20 July 2022 and lasted approximately 2 

hours. The interview was held in a hotel in Göreme. During the meeting, safety and security 

problems that occurred in previous years and that may occur in the coming years were 

discussed. In addition, the measures that can be taken were revealed during the meeting. 

According to the results of the research, hard landings caused by meteorological reasons 

(sudden increase in wind speed at the time of landing, etc.), the use of non-fire-resistant and 

non-aviation apparatuses can be counted within the scope of safety problems. Within the 

scope of security problems, theft from vehicles in the balloon take-off areas and terrorist acts 

aimed at dropping balloons were mentioned. Within the scope of measures that can be taken, 

it is recommended to train pilots on civil aviation procedure and landing in bad weather 

conditions. In order to prevent security problems, it has been suggested that a specially trained 

tourism law enforcement be appointed. It was suggested that visible tourism 

police/gendarmerie using ATVs and horses and specially equipped invisible 

police/gendarmerie stationed at high places should be deployed. This study contributes to the 

literature in many ways. As the most important contribution of the study, it is hoped that it 

will fill an important gap in the literature since there has been no study on the safety and 

security of balloon tours before. For practitioners, many suggestions were put forward in line 

with the findings of the study. In future studies, in-depth findings can be obtained by 

interviewing the personnel working in all balloon companies in Cappadocia and Pamukkale. 

Keywords: Safety, security, hot air balloon tour, focus group interview, Cappadocia. 

   






