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Kavramsal Makale 

 COVID-19 ETKİSİNDE YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMELERİNDE DEĞİŞİM: QR MENÜLER  

Elif Cemre BOZAGCI1, Görkem TEYİN2, Ece EDİL AKMAN3, Özgür KIZILDEMİR4  

ÖZ 

Covid-19 pandemisi Türkiye’de tüm dünyada olduğu gibi etkisini göstermiş, birçok sektörü derinden etkilemiş ve “yeni normal” 
olarak adlandırılan yeni bir düzene adapte olma gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu sektörlerden biri de insan hareketliliğinin 
üst düzeyde olduğu hizmet sektörüdür. Yiyecek ve içecek işletmelerinin Covid-19 salgını sebebiyle yaşanan olumsuz etkileri en 
az zararla atlatabilmek adına yeni arayışlara girdikleri görülmektedir. Bir yiyecek ve içecek işletmesinin müşterileri ile 
doğrudan iletişimi menü kanalıyla gerçekleşmektedir. Yiyecek ve içecek işletmeleri için oldukça önemli bir kavram olan menü, 
aynı zamanda müşterilerin bir işletmede en çok temas halinde olduğu araçlardan biridir. İşletmelerin müşterilerinin ve 
çalışanlarının sağlığını korumak ve işletme içerisindeki fiziksel teması minimuma indirmek adına bazı önlemler aldıkları 
görülmektedir. Bu önlemlerden biri de basılı menü kartlarının kaldırılıp yerine gelişen teknoloji ile birlikte gündelik hayata 
dahil olan QR (Quick Response) menülerin tercih edilmesidir. QR menülerin yiyecek ve içecek işletmeleri ve müşteriler 
açısından avantaj ya da dezavantajlarının değerlendirilmesi amacıyla kavramsal tarama modeli ile hazırlanan bu çalışma 
sonucunda QR menülerin teması ortadan kaldırmak, hızlı bir biçimde işletmenin menüsüne ulaşmayı sağlamak gibi 
avantajlarının yanı sıra mobil cihazın şarjı olmaması, internet erişiminin sağlanamaması, QR menünün yazılımsal mali boyutu 
gibi birçok dezavantajın da ortaya çıktığı anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Menü, Dijital menü, QR menü, Covid-19, Yiyecek içecek işletmeleri. 

CHANGE IN FOOD AND BEVERAGE BUSINESS UNDER THE EFFECT OF COVID-19: QR MENUS 

ABSTRACT 

Covid-19 showed the effect in Turkey as it is pandemic throughout the world, it has deeply affected many sectors, and the "new 
normal" has revealed the need to adapt to a new order called. One of these sectors is the service sectors, where human mobility 
is at a high level. It is seen that food and beverage businesses are looking for new ways to overcome the adverse effects caused 
by the Covid-19 outbreak with minimal damage. The direct communication of a food and beverage business with its customers 
takes place through the menu channel. Menu, which is a critical concept for food and beverage businesses, is also one of the 
tools that customers are most in contact within. It is seen that business take some precautions to protect their customers anf 
employees’ health and minimize physical contact within the business. One of these measures is removing printed menu cards 
and the choice of QR (Quick Response) menus, which are included in daily life with the developing technology. As a result of this 
study, which was prepared with a conceptual scanning model to evaluate the advantages or disadvantages of QR menus for food 
and beverage businesses and customers, QR menus have benefits such as eliminating contact and quickly accessing the menu 
of the business, as well as the lack of charge of the mobile device, the inability to provide internet access, QR It has been 
understood that there are many disadvantages such as the software financial dimension of the menu. 

Keywords: Menu, Digital menu, QR menu, Covid-19, Food and beverage businesses. 
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GİRİŞ  

İnsanlık tarihi, geçmişten bugüne kadar ki süreç 
içerisinde yaşamı tehlikeye sokan ve ölümle 
sonuçlanan birçok salgın hastalık ile karşı karşıya 
kalmıştır. Uzak geçmişte karşılaşılan Kara Veba ve 
İspanyol gribi salgını, yakın geçmişte yaşadığımız 
SARS, ebola, kuş gribi ve domuz gribi salgınları bu 
salgınların en bilinenleri arasında sayabilmek 
mümkündür (Alaeddinoğlu ve Rol, 2020). Tüm bu 
salgınların ardından 2019 yılının sonlarına doğru 
hastalarda yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük 
semptomları şeklinde bulgulara sebebiyet veren yeni 
bir hastalığın ortaya çıktığı bilinmektedir. 13 Ocak 
2020 tarihinde bu bulgular neticesinde oluşan yeni tip 
koronavirüs (Covid-19 hastalığı) Dünya Sağlık 
Örgütü’nün de raporlarıyla birlikte artık onaylanmış 
bir hastalık olarak kabul edilmiştir (Sağlık Bakanlığı, 
2020). Maruz kalınan bu küresel salgın neticesinde 
tüm dünyanın bazı olumsuz etkiler ile karşı karşıya 
kaldığı bilinmektedir. Bu etkiler yalnızca sağlık 
alanıyla sınırlı kalmayıp sosyal, ekonomik ve politik 
alanlarda da olumsuz etkileri beraberinde getirmiştir 
(Korkut, Eker, Zeren ve Altunışık, 2020). 

Tüm dünyayı ve tüm sektörleri sarsan Covid-19 
virüsu sebebiyle yaşanan salgın ve salgının ardından 
süregelen gelişmeler, açıkça tüm dünyanın değişime 
uğradığını ve çoğu zaman ‘yeni normal’ olarak 
adlandırılan yeni bir dünya düzenine hem yaşam 
biçimlerimizin hem de endüstri dünyasının adapte 
olması gerekliliğini ortaya çıkardığı görülmektedir 
(Budak ve Korkmaz, 2020). Covid-19’un yarattığı bu 
küresel salgın durumundan en çok hasar alan 
endüstrilerin başında da turizm endüstrisi ve bu 
endüstrinin en önemli bileşenlerinden biri olan 
yiyecek ve içecek işletmeleri gelmektedir. Turizm 
endüstrisinin insan temelli olması sebebiyle turizm 
faaliyetlerinde yer alan kişilerin güvenlik ve sağlık 
faktörlerinin ön planda tutulması oldukça önemli bir 
noktadır. Turizm endüstrisinin ülke ekonomisine ve 
istihdama yaptığı katkılar da göz önüne alındığında 
karşılaşılan küresel salgın süreci, hem ekonomik 
kayıplara sebep olmuş hem de istihdamın olumsuz 
etkilenmesi gibi konuları beraberinde getirmiştir 
(Akyol, 2020; Işık-Erol, 2020). 

İnsanlar yiyecek ve içecek işletmelerinde yalnızca 
fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak için değil, duygusal, 
sosyal statü, imaj gibi unsurlar neticesinde de 
bulunabilmektedir. Bunların yanında bireylerin 
yiyecek ve içecek işletmelerini tercih etme 
eylemlerindeki temel sebepler ise zaman, gelir, statü 
durumu vb. etmenler şeklinde açıklanabilmektedir 
(Sökmen, 2008). Yiyecek ve içecek işletmesi 
seçiminde ise müşterilerin demografik ve sosyo-
kültürel özelliklerinin yanı sıra, işletme özellikleri 

(mutfak türü, yemek çeşitleri, bölge, fiyat, ambiyans 
vb.) de oldukça etkili bir faktördür. Bir işletmenin tüm 
özelliklerini müşterilerine aktarabileceği en etkili araç 
ise menüdür (Arıer, 2012). Çünkü menü bir yiyecek 
işletmesinin amaçlarını, planlama sürecini, yönetim 
şeklini, hedef müşteri kitlesini, işletmede sunulacak 
yiyecek ve içecekleri belirlediği gibi işletmenin 
personel, araç-gereç, ekipman gibi ihtiyaçlarını da 
belirlemektedir (Sezgin, Zerenler ve Karaman, 2008). 

Menü genel tanımıyla işletmede sunulacak tüm 
yiyecek ve içeceklerin listesi anlamına gelmektedir. 
Menü kartı ise bir işletmede sunulacak yiyecek 
içecekleri müşterilere duyurmak için kullanılan araç 
olarak tanımlanmaktadır (Baysal ve Küçükaslan, 
2007). Ayrıca menü kartları müşterilerin akıllarında 
kalacak bir imaj yaratmada en etkili unsurlardan 
biridir. Yaratılmak istenen imaj işletmede sunulan 
yiyecek içecekler, servis, fiyat, atmosfer, yerleşim yeri, 
hedef müşteri kitlesi, işletmenin yönetim şekli ve 
politikasının menü kartına yansıtılmasıyla 
sağlanmaktadır (Bekar ve Demirci, 2015). 

Son yıllarda dünyada yaşanan teknolojik gelişmeler, 
akıllı telefonların kullanım alanlarının yaygınlaşması 
ve küresel salgın, birçok alanda olduğu gibi yiyecek ve 
içecek işletmelerinin menü tercihlerinde de 
değişikliğe sebep olmuştur. Temassız hizmetin 
günümüz dünyasında müşteriler için büyük önem arz 
etmeye başlamasıyla birlikte yenilikçi bir sistem 
olarak karşılaşılan QR (Quick Response) menülerin, 
bugünlerde restoranlarda müşterilerin tercih ettiği 
yeni bir sistem haline geldiği bilinmektedir (Sanal ve 
Öztürkoğlu, 2017). Restoranlarda uygulanan 
yenilikler müşteriler tarafından pratikte var olan bir 
aşama olarak düşünülmektedir ve bu aşama içinde 
bulunan yeni fikirler, kullanılan yeni teknolojiler 
olarak tanımlanmaktadır. Özellikle yiyecek ve içecek 
sektöründe hizmet veren işletmelerin yenilikçi 
fikirlere karşı tutum ve düşüncelerini geliştirerek ve 
kapasitelerini arttırarak müşterilerine katma değer 
yaratmaları büyük önem teşkil etmektedir (Opazo, 
2012).  

QR menülerin işletmeye kazandırdığı iyi imaj, zaman, 
kâr ve müşteri memnuniyeti gibi özellikler işletmeler 
bazında tercih edilme sebebi olurken sağladığı hijyen, 
kullanım kolaylığı ve rahatlığı ile de müşteriler 
tarafından aranılan bir ürün olmasına sebep 
olmaktadır. Bu bağlamda QR Menüler içinde 
bulunduğumuz küresel salgın durumuna olumlu katkı 
sağlamakta ve gün geçtikçe daha çok işletme 
tarafından tercih edilmektedir (Bonanni, Lee ve 
Selker, 2005). 

Bu çalışmada menü konusu kavramsal olarak ele 
alınmış olup, kavramsal tarama modeli ile 
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hazırlanmıştır. Çalışmada alan yazın taraması desteği 
ile Covid-19 küresel salgınıyla beraber yiyecek ve 
içecek işletmelerinde artan hijyen uygulamalarının 
bir yansıması olan QR kodlu menülerin gelişimi ve 
bugün geldiği noktalar ile ilgili değerlendirmelerde 
bulunulmuştur.  Covid-19 küresel salgınının yiyecek 
ve içecek işletmeleri üzerindeki etkileri temel alınarak 
hazırlanan çalışmada, salgının getirdiği koşulların 
geleneksel menü kavramı üzerinde yarattığı değişim 
durumu ele alınmıştır. Bu doğrultuda çalışmanın 
temel amacı menü kavramı, QR menüler ve Covid-19 
salgınıyla gelişim gösteren QR menülerin gelişimi 
konuları hakkında bilgi vermektir. Çalışmanın menü 
ve QR menü kavramlarının açıklandığı kısımlar için 
alan alan yazında yer alan yerli ve yabancı kaynaklar 
üzerinden doküman taraması yapılmıştır. QR 
menülerin sektörde kullanımına yönelik bilgilerin 
edinilmesinde ise dijital kaynaklar ve internet 
sitelerinden faydalanılmıştır. Covid-19’un yarattığı 
küresel salgın durumunu ve günlük yaşantımız 
üzerinde yarattığı etkilerin incelenmesi için güncel 
çalışmalar incelenmiş, sonuç olarak Covid-19’un 
yiyecek ve içecek işletmelerinde kullanılan geleneksel 
menü kavramı üzerindeki etkisi QR menüler 
üzerinden, alan yazın çerçevesinde irdelenmiştir. 
Çalışmanın güncel bir konu üzerine 
modellendirilmesinin ve araştırma konusu itibarıyla 
özgün bir çalışma olmasının alan yazına önemli bir 
katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 

YIYECEK VE İÇECEK İŞLETMELERİNDE MENÜ 
KAVRAMI 

Menü kelimesi etimolojik köken olarak Latince’de 
“küçük-az” anlamına gelen “Minutes” sözcüğüne 
dayanmaktadır. Fransızcada da bir süre bu anlamda 
kullanılan menü sözcüğü, yiyecek ve içecek 
sektörünün de gelişmesiyle “bir öğün için kullanılan, 
bir sıra dahilinde servisi yapılan, birbiriyle uyumlu 
yemekler grubu” veya “ayrıntılı yiyecek-içecek listesi” 
olarak benimsenip dilimizde de bu anlamıyla 
kullanılmaya başlanmıştır (Altınel, 2017: 19). Alan 
yazın incelendiğinde bazı kaynaklarda “mönü” olarak 
yazıldığına rastlansa da Türk Dil Kurumu sözlüğünde 
“menü” olarak tanımlandığı görülmektedir (Uzun, 
2019). Günümüzde hâlâ tek bir tanımla ifade 
edilemeyen menü, “yenecek yemeklerin listelenmiş 
hali” (Türkan, 2009: 73), “yiyecek-içecek 
işletmelerinin sunduğu ürünlerin sınıflandırılması ile 
müşterilerin seçimlerine yardımcı olması istenen bir 
araç” (Akay ve Sarıışık, 2015: 212), “yemek listesi, 
sofraya çıkarılacak yemeklerin tümü” (TDK, 2020), 
“yiyecek ve içecek işletmelerinde yemek isimleri ve 
fiyatlarının yer aldığı stratejik bir pazarlama aracı” 
(Özer ve Ağan, 2019: 403) “işletmelerin hazırladığı 
ürünlerin misafirlerin yiyecek ve içecek seçimlerini 

kolaylaştıran kılavuz görevindeki listeler” (Sarıtaş ve 
Sormaz, 2020: 137) gibi farklı ifadelerle 
tanımlanmaktadır. Bu tanımların dışında menü 
kelimesi bir öğünde sunulan yiyeceklerin ayrıntılı 
olarak listelendiği kartları ifade etmektedir (İyitoğlu, 
2016). Menü kartı, yiyecek ve içeceklerin fiyatlarını, 
içeriklerini, besin değerlerine ek olarak işletmenin 
promosyonlarını misafirlere duyurma görevi de 
görmektedir (Bekar ve Demirci, 2015). 

Menü kavramına tarihsel açıdan bakıldığında, oldukça 
eski zamanlara dayandığı bilinmektedir. İlk 
zamanlarda belli bir düzene tabi olmayan ve yiyecek-
içeceklerin rastgele konumlandırıldığı menüler XIX. 
yüzyıl itibariyla düzenli bir hale gelmiştir. Bilinen ilk 
düzenli menü Ranhofer’ın hazırladığı 9 kısımdan 
oluşan menüdür. Daha sonra Fransa’da ortaya çıkan, 
14 kısımdan oluşan klasik menü uzun süre soyluların 
sofralarında servis edilmiştir. İlerleyen zamanlarda 
ekonomik gelişmeler, malzeme sıkıntıları ve zaman 
faktörü gibi etkenler nedeniyle klasik menü genellikle 
3-4 kısımdan oluşan günümüz menüsüne 
dönüşmüştür (Türkan, 2009). 

Menü, yiyecek ve içecek işletmelerinin faaliyetlerini 
gerçekleştirmedeki temel basamaktır. Başka bir 
deyişle bir yiyecek ve içecek işletmesinin faaliyeti 
menü ile başlamaktadır. Çünkü menü işletmenin nasıl 
yönetileceğinden amaçlarına, iç dizaynından personel 
gerekliliğine kadar birçok konuda rehber niteliği 
taşımaktadır. Son şekli verilmiş bir menü genel 
itibariyle işletmenin temasını, işletme tipini, kuruluş 
yerini, üretim, servis ve sunumda kullanılacak her 
türlü araç-gereci, maliyet ve satış kontrol işlemlerini, 
işletmenin pazarlama planını, servis edilecek 
yiyeceklerin içeriğini ve servis yöntemini 
belirlemektedir (Altınel, 2017). İşletmelerde başta 
yönetim, planlama ve satış-pazarlama aracı olarak 
kullanılan menüler, müşterilerle iletişiminde en 
önemli rolü üstlenmekte ve işletmenin imajını 
yansıtmaktadır (Bowen ve Morris, 1995). Müşteriler 
menü sayesinde işletme ile ilgili tarz, kalite, fiyat gibi 
birçok konuda fikir sahibi olmaktadır. Doğru şekilde 
hazırlanan bir menü, müşterilerin gerek içerik 
gerekse şekil bakımından tatmin olmasını sağlayarak 
tekrar ziyaret etme niyeti oluşturmada da etkilidir. Bu 
niyetin oluşmasının işletmenin amaçlarına ulaşması 
ve sürdürülebilir olmasını sağlayacağı 
düşünüldüğünde menü yiyecek işletmeleri için daha 
da önemli bir hale gelmektedir (Şahin, 2019). 
Menülerin işletmeler açısından önemli 
fonksiyonlarından biri de rekabet ortamında üstünlük 
sağlama amacıyla kullanılmasıdır. Bu sebeple 
menünün işletmeye ve işletmenin hitap ettiği kitleye 
uygun bir biçimde hazırlanması gerekmektedir. Hedef 
kitleye hitap edebilen bir menü işletmenin varlığını 
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koruyabilmesini ve pazarda iyi bir konum elde 
etmesini sağlamaktadır. Hedef kitle ve işletmenin 
amaçlarına yönelik bir menü hazırlanması ise ancak 
sistemli bir menü planlama sistemi ile mümkün 
olmaktadır (Özkaya ve Sökmen, 2017). 

Menü ile ilgili literatürde yapılan çalışmalar 
incelendiğinde özellikle son dönemde menü planlama, 
menü fiyatlandırma, menüde maliyet analizi ve menü 
tasarımı gibi konuların öne çıktığı görülmektedir 
(Cankül, 2019). İşletmeye kâr sağlayacak, müşterileri 
memnun edecek, beslenme değerleri dengeli olan ve 
üretimi sağlanıp, pazarlanabilecek yiyecek-içecekleri 
belirleme süreci olan menü planlama sayesinde doğru 
şekilde hazırlanan bir menü oluşturulup hem müşteri 
memnuniyeti hem de işletmenin varlığını sağlıklı bir 
şekilde sürdürmesi sağlanacaktır (Kaçmaz, Şengül, 
Eren ve Özder, 2018). Bir yiyecek ve içecek 
işletmesinin kurulum aşamasında temel basamak 
olan, işletmenin yönetim ve işleyiş şeklini belirleyen 
menü, doğru hazırlanıp yönetildiği takdirde 
işletmenin varlığını sürdürmesinde en önemli rolü 
oynamaktadır. Doğru hazırlanmış bir menü 
işletmenin hedef müşteri kitlesine hitap ederek 
müşteri memnuniyeti sağlarken aynı zamanda 
işletmenin de hedeflediği kâra ulaşmasını 
sağlamaktadır. Menünün hazırlanmasında işletmenin 
tipi, teması, yiyecek-içeceklerin servis şekli ve 
birbiriyle uyumu, işletmenin varlığını sürdürebilmesi 
için hedeflediği kâr oranı gibi birçok parametre 
hesaba katılmalıdır. Ayrıca menünün misafirlere 
duyurulması için hazırlanan menü kartının boyutu, 
yazı tipi, yiyecek ve içeceklerin menü kartındaki 
yerleşim özellikleri hem müşteri memnuniyeti 
sağlayarak tekrar ziyaret etme niyeti oluşturmada 
hem de yiyecek ve içeceklerin satışında önemli bir 
etken olduğu bilinmektedir. 

QR Kodlu Menüler 

QR, 1994 yılında Japon Danso Wave isimli şirket 
tarafından Toyota şirketinin üretimde kullandıkları 
parçaları etiketlemek ve verimi artırmak amacıyla 
geliştirilmiştir (Üner, 1994). Bu sistem görsel veri 
şifreleme yöntemi olarak da açıklanabilmektedir. 
2010 yılında şirketin patent haklarının insanlığın 
kullanımına açmasıyla Kare kod teknolojisi ücretsiz 
olarak tüm insanlığın hizmetine sunulmuştur. 
Türkiye’de ise QR kod uygulamalarını ilk olarak gsm 
operatörlerinin mobil pazarlama alanında 
kullandıkları görülmektedir. Örneğin Turkcell 2009 
yılında mobil kod uygulamaları çalışmalarına 
başlayarak 2010 yılında ‘mobilkod’ ürününün 
tanıtımını gerçekleştirmiştir (Bozkurt ve Ergen, 
2012). Son dönemlerde akıllı telefon kullanımının 
artışı ile Kare kod uygulamasının da insanlar 
tarafından tercih edilirliği ve bilinirliğinde büyük 

oranda artış meydana gelmiştir. QR kodların her 
yerde taranabilir olması ve veriye ulaşmada sağladığı 
temassızlık bu tercihte büyük rol oynamaktadır 
(Özcan, 2013). 

Tüm dünyada meydana gelen değişimler ve 
teknolojiye duyulan ihtiyacın artması endüstri 
dünyasında devrimleri de beraberinde getirmiştir. 
XVIII. yüzyılın sonlarından bu yana dört kez kendini 
yenileyerek ve geliştirerek ortaya çıkan bu 
devrimlerin sonuncusu olan Endüstri 4.0 nesnelerin 
interneti, siber ve fiziksel sistemlerin üretime girişi 
olarak belirtilmektedir (EBSO, 2017). Endüstri 4.0 ile 
gelen yenilikler turizm endüstrisini de etkilemiş ve 
sektörün birçok yeni fırsat ile tanışması sağlamıştır. 
Turizm endüstrisinde kullanılan, geleceğe yüzünü 
dönmüş bu sistemler, Turizm 4.0 olarak 
tanımlanmaktadır (Mil ve Dirican, 2018; Bulut ve 
Akçacı, 2017). En temel turistik gereksinimlerden biri 
olan yeme-içme faaliyeti ile bu teknolojiler yiyecek ve 
içecek işletmelerinde kullanılmaya başlanmıştır. 
Dünyada yaşanan Covid-19 küresel salgınıyla birlikte 
yenilik, hız, uyum ve müşteri tatmini gibi konular 
yiyecek-içecek sektöründe belki de hiçbir dönemde 
olmadığı kadar önemli bir hâl almıştır. Özellikle 2020 
yılının ikinci yarısında yiyecek ve içecek sektöründe 
hijyene ve yenilikçiliğe önem veren restoranların 
hayata geçirdikleri yeniliklerle birlikte daha tercih 
edilir oldukları ve bunun da genel kârlılıklarına 
önemli ölçüde yansıdığı görülmektedir (Ottenbacher 
ve Gnoth, 2005; Çerkez ve Kızıldemir, 2020) 
İnovasyona ve QR Menüler gibi hijyen ve temassızlık 
sağlayan teknolojilere odaklanan işletmeler 
rakiplerine karşı avantaj ve rekabet üstünlüğü 
sağlamaktadır (Mahmoud, Hinson ve Anim, 2018). 
Turizm 4.0 çağında yiyecek ve içecek işletmelerinin de 
bu gelişimden en yüksek faydayı sağlayabilmek için 
dönüşüm içine girmiş olduğu bilinmektedir (Kurgun, 
2019). 

Covid-19, küresel boyuttaki yayılım potansiyeli ve 
şekli ile birçok sektörü olumsuz şekilde 
etkilemektedir. Bu sektörlerin başında da yiyecek ve 
içecek sektörü gelmektedir. Salgının önlenmesi sebebi 
ile alınan tedbirler ve sosyal mesafe kuralları, yiyecek 
ve içecek sektöründe de birçok değişikliğe sebep 
olmuştur. Bu değişim ve gelişim sürecinde 
tüketicilerin taleplerinde farklılaşmalar oluşmuş, bu 
farklılaşmalar ise işletmeleri yeni bir yapılanmaya 
zorlamıştır. Salgın dönemi restoranlarda müşterilerin 
oturma şeklinden masa düzenlerine kadar birçok yeni 
düzenlemeyi gerekli kılmıştır. Covid-19 virüsünün 
bulaşmasına sebep olacak her türlü araç-gereç ve 
ekipman ile müşterinin temasını minimuma indirmek 
bunların başında gelmektedir. Restoranlar bu 
düzenlemeleri yaparken yeni teknolojik imkanları 
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kullanarak müşterinin mekana karşı duyduğu güven 
hissini üst düzeye taşımaya çalışmaktadırlar (Deloitte, 
2020). 

Covid-19 mücadelesi sırasında alınan önlemlerle 
birlikte müşteriler temizlik ve minimum temas 
konusunda güvenebilecekleri işletmeleri tercih 
etmeye başlamışlardır. En uzun süre temas edilen 
nesnenin restorana ait menü olduğu düşünüldüğünde 
müşterilerin menü ile temasını kesmek ve bulaş 
riskini azaltmak adına işletmelerin çeşitli yollara 
başvurdukları bilinmektedir. Restoranların tercih 
ettiği, menü ile müşteri arasındaki etkileşimi en aza 
indiren sistemlerden biri de QR menülerdir.  Bu tarz 
menüler QR Menü olarak adlandırılmaktadır. Kare 
kod menüler ile müşteriler temassız bir biçimde 
sadece restoran menüsüne değil restoran ile ilgili 
birçok bilgiye de ulaşılabilmektedir (Landman, 2011). 

Yiyecek ve içecek işletmeleri müşterilerine yeni 
deneyimler sunabilmek, rakipleri ile rekabet 
edebilmek için sürekli sundukları mal ve hizmetleri 
geliştirmek ve değiştirmek durumundadır (Aldebert, 
Dang ve Longhi, 2011). Bu gelişim ve değişimlerle 
birlikte teknolojik ürünlerin yiyecek ve içecek 
işletmelerinde kullanımının işletmelere büyük 
faydalar sağladığı görülmektedir (Çakıcı, Çalhan ve 
Karamustafa, 2016). Müşterilerin kişisel mobil 
cihazlarını kullanarak hijyen kuralları dahilinde 
sipariş verme sürecini tamamlamak, dolayısı ile 
restoranın hijyen ve insan sağlığına verdiği önemi ön 
plana çıkarmak son dönemlerde QR Menülerin öne 
çıkan en önemli faydalarındandır. Bunun yanında 
zengin görseller kullanarak müşterilerin daha kolay 
karar alabilmesine olanak sağlamak, müşteri dostu 
deneyimler sunmak, zamandan tasarruf ve iş akışında 
verimlilik sağlamak gibi yönler QR menülerin 
işletmelere sağladığı faydalar olarak 
değerlendirilmektedir (Bowen ve Morris, 1995; Aktaş, 
Çaycı ve Çaycı, 2017). Kullanım kolaylığı ve mobil 
cihazlarla olan uyumu sayesinde müşteri 
memnuniyetini arttırmak, öne çıkarılmak istenen 
ürünlerin fark edilir olmasına imkan vermek, restoran 
ziyaret edilmeden müşteri tarafından menüye ve 
restoranla ilgili diğer web sitesi gibi linklere 
ulaşabilmek, menüde yapılacak içeriksel ya da görsel 
değişikliklerde daha çabuk ve maliyetsiz işlem 
yapabilme faydası, her dilde menüye ulaşabilme 
imkanı ile yabancı müşterilere kolaylık sağlamak QR 
menülerin tercih edilme sebepleri arasında 
gösterilebilmektedir (Kreabaz, 2020). 

Yiyecek ve içecek işletmeleri dendiği zaman her ne 
kadar teknoloji ilk akla gelen kelime olmasa da Covid-
19 küresel salgının günlük hayata dahil olmasıyla 
birlikte çeşitli sebeplerle restoranlarda aranan bir 
özellik olmaya başlamıştır. Sağladığı kolaylıklar ve 

temassız hizmetler müşteriler tarafından tercih 
edilme sebebi olmakla birlikte hijyenik açıdan büyük 
avantajlar ve salgın sürecine olumlu yönde katkılar 
sağlamaktadır. Son dönemde QR menülerin de bahsi 
geçen avantajları doğrultusunda işletmeler tarafından 
aranan bir ürün olduğu ve içinde bulunulan küresel 
salgın sürecine hijyenik açıdan katkılar sağladığı 
görülmektedir. 

Menülerde Covid-19 Etkisi 

Günümüz dünyasında yaşanan teknolojik gelişmeler, 
bireylerin bilgi edinme, yaşama, hizmet ve ürün elde 
etme biçimlerini de yakından etkilediği bilinmektedir. 
Bilgi toplumu olarak adlandırılan günümüz 
toplumlarını içerisinde barındıran ülkeler, en son 
gelişmeleri takip edebilmek ve çağa ayak 
uydurabilmek adına bazı bilgi ve iletişim 
teknolojilerini kullanmaktadır (Buluk ve Eşitti, 2020). 
Yıllık ortalama 50 milyonun üzerinde turiste ev 
sahipliği yapan Türkiye, teknoloji kullanımı 
konusunda son dönemlerde yaptığı ataklarla 
dikkatleri üzerine çeken bir ülke halini almıştır. Covid-
19 küresel salgını neticesinde Türkiye’de yiyecek ve 
içecek işletmelerinde hayata geçirilen teknoloji 
temelli bazı uygulamalar bulunmaktadır. Bu 
uygulamaların başında fotoselli kapılar, fotoselli sıvı 
sabun, çöp kovası ve dezenfektan uygulamaları, 
kapıda temassız ateş ölçüm cihazları, temassız pos 
cihazları gibi uygulamalar gelmektedir (Alaeddinoğlu 
ve Rol, 2020). Covid-19 küresel salgını; yiyecek ve 
içecek işletmelerinde uygulanması muhtemel bazı 
kriterlerin oluşumunu da ortaya çıkarmıştır. Örneğin, 
yiyecek ve içecek departmanlarında sabah, öğle ve 
akşam şeklinde uygulanan açık büfe uygulamasının 
yerine fiks menü olarak da bilinen sabit menülerin 
kullanılması, daha butik tabir edilen restoranların 
oluşturularak kişi sayısının azaltılması ya da mutfaklı 
oda konseptinin hayata geçirilmesi ve yine yeme-içme 
mekânlarındaki içeceklerin ambalajlı olarak tercih 
edilmesi gibi uygulamalar ilk akla akla gelen 
uygulamalar arasındadır (Altınay-Özdemir, 2020).  

Küresel salgın boyutunun artmasıyla birlikte birçok 
kurum ve kuruluşun çalışmalarını durdurduğu veya 
askıya aldığı bilinmektedir. Ayrıca istihdam ve 
ticaretin ciddi boyutlarda yavaşladığı apaçık 
görülmektedir. Koronavirüs salgınından birçok sektör 
gibi turizm endüstrisi de ciddi derecelerde 
etkilenmiştir (Özçoban, 2020). Havayolu, restoran, 
otel, kongre gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu 
alanlarda riskin devam etmesi ve hastalığın kontrol 
altına alınamaması, tüketicilerde güven duygusunu 
olumsuz etkilemekte ve küresel salgından dolayı da 
kişilerin bu tür yerlerde bulunup bulunmama durumu 
ile ilgili tereddütler yaşanacağı düşünülmektedir 
(Aydın ve Doğan, 2020). Covid-19’un yarattığı küresel 
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salgının kontrol altına alınabilmesi adına sosyal 
hareketliliği en aza indirmeye çabalayan ülkelerin, 
salgın karşıtı izlediği politikalar araştırma konusunun 
temelini oluşturan yiyecek ve içecek işletmelerini de 
oldukça olumsuz bir şekilde etkilemiştir (Doğan, 
2020). Genel bir bakış açısıyla Covid-19 küresel 
salgınının gıda üretimi ve gıda sistemleri üzerine 
oldukça sert ve yıkıcı bir etkiye sebebiyet verdiğini 
söylemek mümkündür. İnsan hareketliliğinin 
kısıtlanması yalnızca işgücü kıtlığını veya tedariği 
yavaşlatmamış aynı zamanda mevcutta bulunan 
ürünlerin-hizmetlerin erişimini de kısıtlı kılmıştır. Bu 
durumlar neticesinde insanların yeme-içme eylemleri 
de değişime uğramış, raf ömrü yüksek, evde 
tüketilmesi basit gıdalara talep artmıştır. Haliyle 
dışarıda yeme-içme eylemi azaldığı için yiyecek ve 
içecek işletmelerine talep hızlı bir ivmeyle azalış 
göstermiştir (Hassen, El Bilali ve Allahyari, 2020). 

Covid-19 küresel salgınının getirdiği sosyal mesafe 
olgusu, tüketicilerin restoran ve kafe tercihlerinde bazı 
değişikliklere sebebiyet vermiştir. Haliyle bu süreç, 
tüketicilerin zihninde yeme-içme mekânları ile ilgili 
farklı beklentiler oluşmasına da zemin hazırlamıştır 
(Lu, Gu, Li, Xu, Su, Lai ve Yang, 2020). Yiyecek ve içecek 
işletmelerinin salgın sürecinde alması gereken bazı 
önlemler hayata geçirilmiştir. Özellikle restoranlarda 
sıcaklık izleniminin yapılması, havalandırma 
koşullarının iyileştirilmesi ve masa sayısını azaltıp, 
masalar arasındaki mesafenin artırılması gibi 
uygulamalar bu önlemlere örnek olarak gösterilebilir. 
Restoranlarda müşterilerin doğrudan görebileceği 
şekilde uygulanan sterilizasyon ve dezenfeksiyon 
çalışmaları, yeme-içme salonlarındaki el dezenfektan 
istasyonları, personelin koruyucu ekipman kullanması 
ve sosyal mesafe kuralına uyulması da tüketicilerin 
yiyecek ve i içecek işletmelerinden salgın sürecinde 
oluşan beklentileri arasındadır (Doğan, 2020). Elbette 

yiyecek ve içecek işletmeleri tarafından alınan 
uygulamalar bununla da sınırlı kalmamıştır. Covid-
19’un yarattığı küresel salgın öncesi de aslında bazı üst 
segment restoranlar tarafından kullanıldığı bilinen QR 
menülerin kullanımı bu süreçte oldukça yaygın bir hâl 
almıştır. Bu bağlamda son zamanlarda hem hijyenik bir 
ortam oluşturulması hem de yeni teknolojilere ayak 
uydurulup trendlerin takip edilmesi açısından QR 
menülerin oldukça önemli bir noktada olduğundan söz 
edilebilmektedir. Son zamanlarda dünya üzerinde 
akıllı telefon kullanımının da artmasıyla birlikte QR 
kod uygulamalarının bilinirliği ve kullanımı büyük 
oranda artış göstermiştir. İngilizce ‘çabuk tepki’ ya da 
‘hızlı yanıt’ anlamını taşıyan ‘quick response’ 
kelimelerinin baş harflerinden oluşan QR kodlar; 
uygulamada bilgisayar destekli bir alt yapıya ve 
yazılıma gereksinim duymaktadır. Bu yazılımsal 
altyapı sayesinde garson, aşçı, kasiyer, yönetici ve 
müşteri arasında elektronik bir bağ kurulur. Bu 
uygulamalar sayesinde siparişin mutfağa hızlı iletimi, 
ödemenin siparişten önce alınması ve gün sonu satış 
raporlarının sağlıklı bir şekilde izlenmesi gibi 
uygulamalar etkin ve kolaylıkla sağlanabilmektedir 
(Sanal ve Öztürkoğlu, 2017; Martono, 2018). Genel 
olarak elektronik veya dijital menü olarak da 
adlandırılan QR menüler, akıllı telefon ve bilgisayar 
gibi elektronik ortamları kullanarak özellikle kağıt 
kullanımı gibi geleneksel yöntemlerin de ortadan 
kalkmasını sağlar.  Böylelikle zaten sıkı bir rekabet 
içerisinde olan yiyecek ve içecek işletmeleri açısından 
çağa da ayık uydurulmuş olunmaktadır (Rajesh, Satya, 
Prabha ve Vara, 2015). QR menülerin işletmeler için 
ciddi avantajlar sağladığı bilinen bir gerçektir. QR 
menülerin yiyecek ve içecek işletmeleri ve müşteriler 
için sağlamış olduğu faydaları aşağıdaki şekilde 
sıralamak mümkündür (QrMenü, 2020; Atılım Yazılım, 
2020); 

 
Tablo 1. Covid-19 Küresel Salgınında QR Menülerin İşletmelere ve Müşterilere Sunduğu Faydalar 

                İşletmeler Açısından;                   Müşteriler Açısından; 

QR menülerin hızlı bir sistem olmaları sayesinde kısa 
zamanda daha fazla sipariş alınmasına imkan sunar. 

QR menülere basılı formattaki geleneksel menüler gibi 
temas etme olanağı olmadığı için hijyen açısından kişisel 
bulaş riskinin ortadan kalkmasını sağlar. 

QR menüler sayesinde menüye ürün ekleme-çıkarma veya 
güncelleme işlemi yapılması kolay bir şekilde 
sağlanabilmektedir. 

Klasik menülere oranla daha erişebilir menülerdir. 

Geleneksel menü basım maliyetlerinin önüne geçilmesine 
olanak sağlar. 

Uygulama üzerinden, servis personeli beklenmeden kolay 
ve hızlı bir şekilde sipariş verilmesine imkan sağlar. 

Siparişlerin mutfağa daha hızlı bir şekilde iletilmesi sağlanır. Uygulamada yer alan canlı görseller sayesinde müşteriler 
sipariş ettikleri ürün hakkında daha fazla bilgi sahibi 
olabilmektedir. 

Gün sonu satış raporlarının ve satışa dair istatistiklerin daha 
net olarak kontrolüne imkân tanınır. 

Konukların menüye diledikleri zaman akıllı telefonları 
aracılığıyla, servis personelini beklemeden ulaşmaları 
sağlanır. Böylelikle zaman tasarrufu sağlanmış olur. 
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Talebin her zaman en üst seviyede olduğu yiyecek ve 
içecek işletmelerinde menü kavramının önemi 
oldukça büyüktür. Kısaca yiyecek ve içecek 
işletmelerinde satışı yapılan yiyecek-içeceklerin 
listesi olarak tanımlanan menüler, işletme 
yönetiminden satın almaya, maliyetten pazarlamaya 
kadar neredeyse bütün süreçleri etkileyen bir 
sistemdir. Menü analizi ve planlama uygulamalarını 
etkin bir şekilde sağlayan işletmeler rakiplerinden 
farklı olarak rekabet üstünlüğü kazanmaktadır. Son 
günlerde bütün insanlığın ve bütün sektörlerin ortak 
mücadele verdiği Covid-19 küresel salgınının getirdiği 
olumsuz etkilerden elbette yiyecek ve içecek sektörü 
etkilenmiştir. Alınan bir dizi önlem ile bazı tedbirler 
alınsa da risk henüz ortadan tam anlamıyla 
kalkabilmiş değildir. Bahsi geçen bu tedbirler 
içerisinde gerek teknolojik açıdan gerekse küresel 
salgın sürecinde hijyen sağlanması açısından 
işletmelere avantaj sağlayan QR menü kavramının 
ortaya çıktığı görülmektedir. Gün içerisinde yüzlerce 
kişinin temas ettiği geleneksel basılı menülerin yerini 
alan QR menüler özellikle teması ortadan kaldırma 
durumundan dolayı kişisel bulaş riskini ortadan 
kaldırarak Covid-19’un yarattığı küresel salgına 
olumlu yönde katkı sağlamaktadır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak yiyecek ve içecek işletmelerini ele 
alındığında QR menülerin aslında teknolojik bir 
yenilik olarak ortaya çıktığı, bu sayede işletmelerin 
rekabet üstünlüğü sağlayarak sektörel bir trendi 
yerine getirdiği bilinen bir gerçektir. Fakat gelişen ve 
değişen dünyada her zaman her türlü değişikliğe 
hazırlıklı olunması, yeni yaratılacak düzenlere mevcut 
sistemlerin adaptasyonunun sağlanması oldukça 
önemli bir konudur. Bugün bütün dünya coğrafyasının 
maruz kaldığı Covid-19 küresel salgınının yarattığı 
yıkıcı sonuçların üstesinden gelmek, ancak birtakım 
tedbirler dizininin uygulamaya konulmasıyla 
gerçekleşebilmektedir. Bu tedbirler insanların 
bireysel olarak alacağı birtakım uygulamalardan 
oluşabileceği gibi işletmelerin de kendi içerisinde 
örgütlenerek alacağı bazı ortak kararların hayata 
geçirilmesi ile mümkün olacaktır. Yiyecek ve içecek 
işletmeleri maske, mesafe ve hijyen kurallarının yanı 
sıra, masa sayısının azaltılması, mekân içerisinde 
dezenfeksiyon istasyonlarının kurulması, servis 
takımlarının ambalajlı bir vaziyette sunulması, tek 
kullanımlık menajların kullanılması gibi yenilikleri ve 

önemli bir teknolojik düzenleme olan QR menüleri de 
küresel salgın sürecinde uygulamaya koymuşlardır. 
Bir yiyecek işletmesi için menu kavramının ne denli 
önemli olduğu aşikârdır. Menü, işletme ve müşteri 
arasındaki bağı oluşturmada adeta bir köprü görevi 
üstlenmektedir. Kısaca işletmenin aynası olarak 
görülen menüler, neredeyse yeme-içme ile ilgili 
işletmelerin tamamında geleneksel şekilde yani basılı 
formatta sunulan bir yiyecek içecek listesi anlamını 
taşımaktadır. Hijyenik açıdan ele alındığında basılı 
menülerin servis personelinin yanında birçok 
müşteriye temas etmesi olası mikrobiyal bulaş riskini 
de ciddi derecede arttırmaktadır. Tam da bu noktada 
teknolojik bir altyapıya sahip QR menülerin hayata 
geçirilmesinin önemi konusu ile karşılaşılmaktadır. 
QR menüler, restorana gelen konukların yerlerine 
oturduklarında akıllı telefonlarının kameraları 
yardımıyla masa üzerinde yer alan QR kodu okutarak, 
bir url bağlantısı ile işletmenin menüsünün yer aldığı 
web sitesine aktarılmaları ve servis personeli 
aracılığıyla ya da uygulama üzerinden siparişlerini 
vermeleri esasına dayanan pratik ve temasın 
azaltıldığı hijyenik bir sistemdir.  

Elbette her yeni sistemde olduğu gibi QR menülerin de 
hayata geçirilmesinde veya kullanımında karşılaşılan 
bazı sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu bağlamda QR 
menülerin çalışma içerisinde bahsedilen olumlu 
yönlerinin yanında bazı olumsuz yanlarının 
bulunduğundan da bahsetmek gerekir. QR menüler 
bir dizi algoritmik ve yazılımsal teknolojileri 
içerisinde barındırdığı için kullanım için öncelikle bir 
akıllı telefon ve internet erişimi bulunması 
gerekmektedir. Günümüz koşullarında bireylerin 
çoğunun akıllı telefona sahip olduğu bilinse de akıllı 
telefon sahibi olmayanların QR menü 
kullanamayacakları unutulmamalıdır. Aynı zamanda 
internet erişiminde yaşanabilecek sıkıntılar ve 
telefonların şarj durumu da dikkate alınması gereken 
önemli bir noktadır. Diğer taraftan işletmeye konuk 
olan müşterilerin teknoloji ile arası iyi olmayabileceği 
gibi müşteriler belirli bir yaşın üzerinde de olabilirler. 
Bu durumda, QR menü kullanımında bazı 
aksaklıkların yaşanması kaçınılmazdır. Son olarak, QR 
teknolojiler, yazılımsal-teknolojik birtakım altyapı 
unsurlarını bir arada gerektirdiğinden işin mali 
boyutu da göz önünde bulundurulmalıdır. Tüm 
bunların yanında QR menülerin Covid-19’un yarattığı 
küresel salgın içerisinde insan sağlığını korumada 
önemli bir araç olduğu, birtakım olumsuz yönlerinin 

Daha canlı ve daha dikkat çekici görseller kullanılarak 
müşterilerin ilgisi çekilmiş olunur. 

 

İş ve zaman kaybının önüne geçilmiş olunur.  
Gelişen teknolojiye ve yeni trendlere uyulmasına imkan 
sunar. 
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bulunmasına karşın insanlar için en önemli ve en 
değerli konu olan sağlık üzerine katacağı katkılar 
unutulmamalıdır. İşletmelerde QR menü 
uygulamalarının yaygınlaştırılması, gerekli altyapının 
sağlanması açısından mali destekler verilmesi ve QR 
menü kullanımının zorlayacağı müşteri kitlesi için 
mevcut basılı menülerin özenle dezenfekte edilerek, 
hijyeninin sağlanması gibi uygulamaların gerekli 
olduğu düşünülmektedir. 

Menü kavramının literatür desteği ile irdelendiği, 
Covid-19 küresel salgınıyla birlikte yiyecek ve içecek 
işletmelerinde kullanımı daha da yaygın hale gelen QR 
kodlu menülerin gelişiminin ve katkılarının aktarıldığı 
bu çalışmanın akademik anlamda literatüre 
sağlayacağı desteğin yanında, yeme-içme sektöründe 
faaliyet gösteren işletmeler için de bir rehber niteliği 
taşıyacaktır. Çalışmanın derleme bir çalışma olarak 
tasarlanması ileride yapılacak çalışmalar için 
kavramsal açıdan bir zemin hazırlamış olacaktır. 
Bununla birlikte gelecek çalışmalarda özellikle QR 
kodlu menülerin kullanım kolaylığı ve zorluğu gibi 
teknolojik parametreleri karşılaştıran, odak grup 
çalışması gibi nitel çalışmalar gerçekleştirilerek 
konuya zenginlik kazandırılabilir. 
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      Araştırma Makalesi  

AKSARAY MUTFAĞININ AŞÇILIK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLER TARAFINDAN BİLİNİRLİĞİNİN 
ARAŞTIRILMASI: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ1 

Çağla ÜST CAN2 

ÖZ 

Toplumların kültürel kimliklerinin yansıtılmasında mutfak kültürü oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle yöresel 
yiyeceklerin korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması önem arz etmektedir. Bu çerçevede özellikle genç neslin  
mutfak kültürünü tanımasının önemli olduğu görüşünden hareketle araştırma amacı; Aksaray Üniversitesi’nde “Aşçılık” 
eğitimi alan öğrencilerin Aksaray mutfağını bilip bilmemelerine ilişkin durumun tespit edilmesi olarak belirlenmiştir. 
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Eğitim gördüğü alan açısından yemek kültürüne 
daha fazla ilgisi olduğu düşünülen Aksaray Üniversitesi Güzelyurt Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri araştırma  
evrenini oluşturmaktadır. Bu kapsamda araştırma örneklemine 2019 yılı mezunları ve ikinci sınıf öğrencileri dahil edilmiştir. 
Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin Aksaray yöresel mutfağından ağırlıklı olarak “Kuru Bamya Çorbası, Aksaray Tava,  
Kabak Gülü Dolması, Soğan Dolması, İncelek Tatlısı, Pekmezli Un Helvası, Aksaray Tahinlisi, Kaygana ve Kapak Böreği” 
yemeklerini bildikleri ve tattıkları görülmüştür. Aksaray yemek kültürünün yaşatılabilmesi amacıyla ise “Aksaray mutfağı ile  
ilgilenenlerin desteklenmesi, yöresel yemeklerin yapıldığı etkinliklerin artırılması ve yöresel yemek yapan lokanta sayısının 
artırılması” gerektiği belirtilmiştir. Elde edilen bulgular, az sayıda yöresel yemeğin bilindiğini, öğrencilerin kaldıkları yerlerde 
yöresel yemeklere çok yer verilmediğini, yerel halkın ve işletmelerin yöresel yemekleri tanıtım çabası içerisinde  olmadıklarını 
göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yemek Kültürü, Aşçılık Öğrencileri, Aksaray Mutfağı. 

 
INVESTIGATION OF THE AWARENESS OF AKSARAY CUISINE BY STUDENTS WHO TAKE COOKERY 

EDUCATION: THE SAMPLE OF AKSARAY UNIVERSITY 

ABSTRACT 

Cuisine culture has a significant place in reflecting the cultural identities of societies. For this reason, It is essential to protect 
local foods, keep them alive, and pass them on to future generations. In this context, with the view that the young age needs to 
know the cuisine culture, the purpose of the research is determined as the establishment of the situation related to whether 
the students who receive "Cookery" education at Aksaray University know the Aksaray cuisine or not. The questionnaire 
technique was used as a data collection method in the study. Students of Aksaray University Güzelyurt Vocational School 
Culinary Program, who are thought to have more interest in food culture in terms of education, constitute the research 
universe. In this context, 2019 graduates and second-year students were included in the research sample. The obtained data 
were transferred by calculating the frequency and percentage values, and the results were interpreted in line with the 
research purpose. As a result of the analysis, it was seen that the students mostly knew and tasted the dishes of “Dried-Okra 
Soup, Aksaray Tava, Kabak Gülü Dolması, Soğan Dolması, İncelek Dessert, Molasses-Floury Halva, Aksaray Tahinlisi, Kaygana 
and Kapak Borek” from Aksaray local cuisine. It was stated that to keep Aksaray cuisine culture alive, it was stated that 
“Aksaray cuisine should be supported, the activities where local dishes are made, and the number of restaurants serving local  
dishes should be increased”. The findings show that a small number of local dishes are known, local food is not used much in 
the places where the students stay, and the local people and businesses do not promote the local foods. 

 
Keywords: Food Culture, Culinary Students, Aksaray Cuisine. 
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GİRİŞ 

Sosyo-kültürel anlam taşıyan, bir kültür öğesi olarak 
ele alınan yemekler; kültürel ve toplumsal 
ortamlarda, insanların yemek yeme alışkanlıklarıyla 
doğrudan ilişkilidir ve bir kültürün maddi öğeleri 
olarak değerlendirilebilirler. Bir yörenin mutfak 
kültüründeki çeşitliliğin temelinde coğrafi konum, 
üretim biçimi, tarihsel süreç, dini inanışlar, ekonomik 
ve kültürlerarası ilişkiler gibi unsurlar yer 
almaktadır. Öte yandan mutfak kültürü sayesinde 
yörenin gelenek, görenek ve alışkanlıklarını da 
anlamak mümkün olabilmektedir (Altaş, 2016: 57). 
Bu nedenle bir yörenin geçmişini ve günümüzdeki 
yaşam biçimini anlayabilmek açısından da mutfak 
kültürünün tanınması ve gelecek nesillere 
aktarılması oldukça önemlidir. 

Türkiye sahip olduğu zengin çeşitlilik ve içerik 
açısından oldukça önemli bir mutfak kültürü 
potansiyeline sahip olup dünya üzerinde sayılı 
mutfaklar arasında yer aldığı söylenebilir. Mutfak 
kültürünün sahip olduğu önemin ve değerin 
korunması, bilinirliliğinin artırılması ve gelecek 
nesillere aktarılması Türk kültürü açısından oldukça 
önemlidir. Alan yazın incelendiğinde Türk mutfağının 
bilinirliğini araştıran çok sayıda çalışmaya rastlamak 
mümkündür. Şanlıer, Cömert ve Durlu Özkaya’nın 
(2012) gençlerin Türk mutfağına bakışını ortaya 
koymayı amaçlayan çalışması; Serçeoğlu’nun (2014) 
Erzurum yöre halkının kendi mutfak kültürlerini 
bilip bilmemelerine ilişkin yapmış olduğu çalışması; 
Gaziantep mutfağının kuşaklar arası bilinirliğini 
ölçmeyi amaçlayan çalışma (Giritlioğlu, Armutcu ve 
Düzgün, 2016); farklı kültürlerdeki bireylerin Türk 
mutfağı hakkındaki görüşlerini öğrenmeyi amaçlayan 
çalışma (Gönülgül, 2020); Baytok, Pelit ve Cerit’in 
(2020) Afyonkarahisar mutfağının öğrenciler 
tarafından bilinirliğini ölçmeyi amaçlayan çalışması 
bu çalışmalardan birkaçıdır. Çalışma sonuçlarının 
genelinde elde edilen mutfak kültürünün çok iyi 
bilinmediği sonucu araştırma konusuna olan merakı 
artırmıştır. Ayrıca Türk kültürü ve içerisinde mutfak 
kültürünün bilinmesi, yaşatılması, korunması ve 
böylece gelecek nesillere aktarılması noktasında genç 
neslin önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. Bu 
düşünceden ve konuya duyulan meraktan hareketle 
çalışmada; Aksaray Üniversitesi’nde eğitim gören 
“Aşçılık” öğrencilerinin Aksaray mutfağını bilip 
bilmemelerine ilişkin durumun tespit edilmesi 
amaçlanmıştır. Çalışmanın, Aksaray ili mutfak 
kültürünün tanıtılabilmesi için yapılabilecek 
faaliyetlerin çeşitlendirilmesine fayda sağlaması 
açısından yerel yönetimlere, yiyecek-içecek 
işletmelerine ve yöresel mutfakla ilgilenen tüm 
kuruluşlara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

İnsanların yemek yeme alışkanlıklarının; tüketilen 
besinler, bu besinlerin sunum biçimleri, sofra adabı, 
geçmişten günümüze değişen kurallar ve ortaya 
çıkan endüstrileşme ile birlikte ele alınarak 
incelenmesi gerekmektedir. Coğrafi, ırksal veya etnik 
farklılıkların da etkisinin oldukça önemli olduğu 
yemek yeme alışkanlıklarının temelini kültür 
oluşturmaktadır. Aslında kültürlerin farklılığını 
gösteren en karakteristik özelliklerden birisinin 
yemek yeme alışkanlıkları olduğunu söylemek 
mümkündür (Abdurrezzak, 2014: 2). Yiyecek ve 
içeceklerin üretimi, saklanması, taşınması ve 
tüketimi sürecinde ortaya çıkan farklı toplumsal 
uygulamalar, kültürün beslenme konusundaki 
önemini gözler önüne sermektedir. Yemek yeme 
alışkanlıkları, kültür ve kimlik ilişkisi toplumdan 
topluma farklılık göstermektedir ve ortaya çıkan bu 
farklılıklar o toplumun yemek kültürünün benzersiz 
olmasına ve toplumun simgesi haline dönüşmesine 
neden olmaktadır (Beşirli, 2010: 159-160). Yemekler 
kültürel kimliğin en güçlü göstergelerindendir ve 
yemek ile kültür ilişkisi bir arada ele alındığında 
toplumların kimliği ortaya çıkmaktadır (Hillel, 
Belhassen ve Shani, 2013: 201). Acar’a (2016: 82) 
göre bir yörenin sahip olduğu lezzetler, yörenin 
kültürel değerleri ve kimliği hakkında önemli ipuçları 
sunan öğeler arasında yer almaktadır. 

Genel anlamıyla kültür; toplumun üyesi olan 
insanların sahip oldukları ve paylaştıkları her şeyi 
kapsayan bir kavram olarak ifade edilmektedir 
(Güney, 2000: 30). Bir toplumun nesilden nesile 
aktarılan inanışları ve sanatsal özellikleri gibi sosyal 
içeriğe sahip olan özelliklerinin toplamını oluşturan 
bir unsur olarak ele alınan kültür kavramı içerisinde, 
yeme-içme geleneği de oldukça önemli bir yere 
sahiptir (Kotter ve Heskett, 1992: 4). Mil’e (2019: 41) 
göre toplumların kültürel özellikleri yeme-içme 
davranışlarını doğrudan etkilemektedir. Başka bir 
deyişle yeme-içme biçimleri kültürel olarak 
toplumların sahip olduğu kimliğin en güçlü 
yansımasıdır (Yalın, 2020: 9). Öte yandan Richards’a 
(2002) göre yeme-içme kültürü kültürel kimliği 
oluşturmada ve desteklemede kullanılabilmektedir. 

Mutfak kültürü bir ülkenin ya da bölgenin kendine 
has gıda ürünlerini, yemeklerini ve yemek pişirme 
tekniklerini tanımlamaktadır. Öte yandan mutfak 
kültürü; tarihsel gelişim süreci, coğrafi konum, 
beslenme biçimleri, yemek çeşitleri ve hazırlanış 
biçimleri çerçevesinde şekillenmektedir (Yarış ve 
Durlu Özkaya, 2015: 91). Dünyada her ulusun 
mutfağı kendine has bazı özelliklere sahiptir ve bu 
özellikler bahsi geçen mutfağı diğer dünya 
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mutfaklarından ayıran temel unsurları ortaya 
çıkarmaktadır. Mutfakları birbirinden ayıran 
unsurların çoğunluğu sahip olunan flora, fauna, 
sosyo-ekonomik durum, dini inanış gibi özellikler ile 
ortaya çıkmaktadır (Yalın, 2020: 11). Bu açıdan 
Türkiye’de her bölgenin farklı iklim özelliği 
göstermesi ve çeşitli yöresel ürünlerin ortaya çıkması 
ile yemek kültüründe önemli çeşitlilik 
sağlanmaktadır (Ardıç Yetiş, 2019: 13). Türk mutfak 
kültürü incelendiğinde 10. ve 11. yüzyıla dayanan, 
Orta Asya’dan günümüze kadar süren tarihsel 
sürecin etkileri görülmektedir. Asya ve Anadolu 
topraklarının sunmuş olduğu ürün çeşitliliği, tarihsel 
süreçte diğer kültürlerle yaşanan etkileşim, Selçuklu 
ve Osmanlı saraylarında gelişen tatlar, 
Mezopotamya’dan kaynaklanan Anadolu mutfağı 
varlığı gibi etkenler Türk mutfak kültürünün 
zenginleşmesine fırsat sunmuştur (Güler, 2010: 25). 
Zengin çeşitliliğe sahip olan Türk mutfağı gerek 
yemek pişirmede kullanılan teknikler gerekse 
kendine has servis şekilleri ve sofra düzeni ile, Fransa 
ve Çin mutfağı ile birlikte dünyanın sayılı üç 
mutfağından biri olma özelliğine sahiptir (Sürücüoğlu 
ve Özçelik, 2008: 1291). Şimşek (2008: 701) Türk 
mutfak kültüründe yemeğin sadece bir beslenme 
aracı olmadığını; sosyal düzeni ve ilişkileri 
sağlamada, devlet idaresinde ve resmi törenlerde 
diğer faaliyetler kadar etkili olduğunu ifade etmiştir 
(Kabacık, 2020: 26). 

Toplumlardaki ekonomik unsurlar ve bu unsurların 
biçimlendirdiği gündelik yaşama dair pratikler 
mutfağın esas belirleyicisi durumundadır. 
Toplumların tarıma dayalı bir yaşam mı yoksa yarı 
göçebe bir hayat tarzı mı sürdürdüğü ve yaşanılan 
coğrafyanın fiziki özellikleri beslenme kültürü ile 
yiyeceklerin tüketilebilir şekle getirilmesini 
belirlemektedir (Gönülgül, 2020: 5). Yer şekilleri ve 
iklim koşulları nedeniyle tahıl tarımının ön plana 
çıktığı ve genelde küçükbaş hayvancılığın yapıldığı İç 
Anadolu Bölgesi özellikle Orta Asya’dan göç etmiş 
medeniyetlerin yerleşim alanı olması nedeniyle de 
zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Bölge genelinde 
hamur işlerinin, bulgur ile yapılan ürünlerin, 
topraktan yapılmış kaplarda odun ateşinde yavaş 
yavaş pişirilen yemeklerin, küçükbaş veya kümes 
hayvanları etinden yapılan tencere yemeklerinin 
veya kebapların ön plana çıktığı bilinmektedir 
(Kabacık, 2020: 27-28). Aksaray ili mutfak kültürü 
incelendiğinde de bu özelliklerin yer aldığı 
görülmektedir. Tarihi günümüzden 11 bin yıl önceye 
dayanan Aksaray ili, İpek Yolu üzerinde 
Kapadokya’nın batıya açılan kapısı olarak tarihteki 
yerini almış ve bu süreçte farklı medeniyetlere ev 
sahipliği yapmıştır (Aksaray İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, 2020a). Aksaray’da tahılın geniş bir alana 

yayılmış olması sebebiyle tahıl ürünlerinin, 
hayvancılığın gelişmiş olması ile et ve süt ürünlerinin 
kullanıldığı yiyeceklerin ve bağ ve bahçelerden elde 
edilen sebze ve meyvelerin kullanıldığı yiyeceklerin 
ilin mutfak kültürüne hâkim ürünler olduğu 
söylenebilir (Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 
2020b). Öte yandan ilk olarak 2012 yılında coğrafi 
işaretleme çalışmalarına başlanan Aksaray’ın 2017 
yılında yedi ürün ve değeri Marka Tescil belgesi 
almıştır ve yöresel yemekler arasında önemli bir yere 
sahip olan “İncelek Tatlısı, Tulum Kebabı, Bulama 
(Köpük) Helva, Hasandağı Testi Kebabı ve Pancar 
Tatlısı”da bu listede yerini almıştır (Aksaray İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü, 2020c). 

YÖNTEM 

Araştırmanın amacı, Aksaray Üniversitesi’nde 
“Aşçılık” eğitimi gören öğrencilerin Aksaray 
mutfağını bilip bilmemelerine ilişkin durumun tespit 
edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada 
betimsel tarama yöntemi tercih edilmiş ve nicel 
araştırma metotlarından anket tekniği kullanılmıştır. 
Öğrencilerin Aksaray yemeklerini bilme ve tatma 
durumlarını ölçebilmek amacıyla bir anket formu 
hazırlanmıştır ve anket formunda yer alan yemekler 
Aksaray İl Kültür Turizm Müdürlüğü resmi 
sayfasında bulunan “Yöre Mutfağı” ana ve alt 
başlıkları dikkate alınarak oluşturulmuştur (Aksaray 
İl Kültür Turizm Müdürlüğü, 2019). Öte yandan anket 
içerisinde yer alan diğer sorular ise Şanlıer ve 
arkadaşlarının (2012) üniversite öğrencilerine ve 
Serçeoğlu’nun (2014) yöre halkına yapmış olduğu 
çalışmalar örnek alınarak hazırlanmıştır. Araştırma 
kapsamında oluşturulan anket dört bölümden 
oluşmaktadır ve birinci bölümde katılımcıların 
demografik özellikleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı 5 
sorudan oluşan ölçek maddeleri yer almaktadır. 
İkinci bölümünde; Aksaray mutfak kültürü ile ilgili 
görüş belirlemeyi amaçlayan ve 3 sorudan oluşan 
ölçek soruları yer almaktadır. Anketin üçüncü 
bölümünde ise; Aksaray mutfak kültüründe yer alan 
“Çorbalar, Ana Yemekler, Dolmalar, Pilavlar, Tatlılar, 
Hamur İşleri” başlıkları altında toplanmış 35 yöresel 
yemekten oluşan ve katılımcıların bu yemekleri bilip, 
bilmediklerini ve tadıp tatmadıklarını öğrenmeye 
yönelik hazırlanmış ölçek maddeleri yer almaktadır. 
Anketin son bölümünde ise Aksaray yemek 
kültürünü yaşatabilmek amacıyla neler 
yapılabileceğine ilişkin katılımcı görüşlerinin 
alınabilmesini amaçlayan 5 maddeden oluşan ölçek 
sorularına yer verilmiştir. Bu noktada katılımcıların 
Aksaray mutfağı hakkında eğitim verilmesi, mutfak 
ile ilgilenenlerin desteklenmesi, tanıtım için yazılı- 
görsel basından faydalanılması, yöresel yemeklerin 
yapıldığı etkinlik sayısının ve yöresel yemek yapan 
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lokanta sayısının artırılması ile ilgili olarak görüşleri 
alınmıştır. 

Araştırma evrenini Aksaray Üniversitesi Güzelyurt 
Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram 
Hizmetleri bölümü Aşçılık programı öğrencileri 
oluşturmaktadır. Çalışmanın veri toplama süreci 
2019 yılı Eylül-Kasım tarihlerinde tamamlanmış olup 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı TR Dizin Etik Kurul 
Kriterleri 1 Ocak 2020 tarihinde ilan edilmiştir. 
Araştırma örneklemine 2018-2019 eğitim öğretim 
yılı mezunları (62 kişi) ve 2019-2020 eğitim öğretim 
yılında ikinci sınıfa geçen öğrenciler (74 kişi) dahil 
edilmiştir. Birinci sınıf öğrencilerinin üniversiteye ve 
Aksaray’a yeni gelmiş olmaları, çevre ve kültür 
hakkında bilgi edinememiş olmaları varsayımı 
sebebiyle örnekleme yalnızca ikinci sınıf öğrencileri 
dahil edilirken; yaşanabilecek iletişim problemleri 
nedeniyle de sadece 2019 yılı mezunları örnekleme 

dahil edilmiştir. Belirlenen 136 kişilik örneklem 
kapsamında hazırlanan anket formu online olarak 
gönderilmiş ve gönüllülük esasına dayalı olarak 
katılım sağlayan 106 öğrencinin anketi 
değerlendirmeye alınmıştır. Toplanan anketlerin 
sosyal bilimlerde 0,05 hata payı ile evreni temsil 
edecek sayıda (140 kişi için 103 anket) olduğu 
belirtilmektedir (Altunışık, Coşkun, Bayraktaroğlu ve 
Yıldırım, 2012: 137). Araştırma kapsamında elde 
edilen veriler; SPSS 20 paket programı ile yüzde, 
frekans ve aritmetik ortalama dağılımlarına yönelik 
analizler yapılarak tablolar halinde sunulmuş ve 
araştırmanın amacı doğrultusunda yorumlanmıştır. 

BULGULAR 

Aksaray mutfağının aşçılık eğitimi alan öğrenciler 
tarafından bilinirliğini ölçmek amacıyla hazırlanan 
ankete katılan 106 öğrenciye ilişkin tanımlayıcı 
demografik bulgular Tablo 1’de sunulmuştur. 

 

 
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

 

Cinsiyet f % Kaldığı yer f % 

Kadın 62 58,5 Yurt/Pansiyon 47 44,3 
Erkek 44 41,5 Öğrenci Evi 45 42,5 
Toplam 106 100 Aile Yanı 14 13,2 
Yaş f % Toplam 106 100 

19-21 yaş 27 25,5 Memleket f % 

22-24 yaş 41 38,7 Aksaray 17 16,0 
25-27 yaş 12 11,3 İç Anadolu Bölgesi 20 18,9 
28 yaş ve üstü 26 24,5 Güneydoğu Anadolu Bölgesi 15 14,2 
Toplam 106 100 Akdeniz Bölgesi 14 13,2 

  Eğitim Durumu f % Ege Bölgesi 11 10,4 
2. Sınıf 63 59,4 Doğu Anadolu Bölgesi 11 10,4 

Mezun 43 40,6 Marmara Bölgesi 10 9,4 
Toplam 106 100 Karadeniz Bölgesi 8 7,5 

   Toplam 106 100 
 

Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik 
özelliklerine ilişkin bulgular sunan Tablo 1 
incelendiğinde; katılımcıların 44’ünün (%58,5) kadın 
ve 62’sinin (%41,5) ise erkek olduğu görülmektedir. 
Katılımcıların yaş grubu dağılımına ilişkin bulgular 
incelendiğinde; 19-21 yaş aralığında 27 (%25,5), 22- 
24 yaş aralığında 41(%38,7), 25-27 yaş aralığında 12 
(%11,3) ve 28 yaş ve üzeri yaş grubu aralığında ise 
26 (%24,5) katılımcı olduğu görülmektedir. Eğitim 
durumu seviyelerine ilişkin bulgular incelendiğinde 
katılımcıların 63’ü (%59,4) ikinci sınıf öğrencisi iken 
43’ünün (%40,6) ise mezun durumunda olduğu 
görülmektedir. Katılımcıların eğitim gördüğü dönem 
içerisinde Aksaray’da kaldıkları yerlere ilişkin elde 
edilen bulgular incelendiğinde katılımcıların 47’sinin 
(%44,3) yurt ve pansiyonlarda kaldığı, 45’inin 
(%42,5) öğrenci evlerinde kaldığı, 14’ünün (%13,2) 

ise aile evinde kaldığı görülmektedir. Katılımcıların 
ikamet adresine ilişkin coğrafik olarak grup 
dağılımına yönelik elde edilen bulgular 
incelendiğinde katılımcılardan 17’sinin (%16,0) 
Aksaraylı olduğu ve ayrıca 20’sinin (%18,9) İç 
Anadolu Bölgesinden, 15’inin (%14,2) Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinden, 14’ünün (%13,2) Akdeniz 
bölgesinden, 11’inin (%10,4) Doğu Anadolu 
Bölgesinden, 11’inin (%10,4) Ege Bölgesinden, 
10’unun (%9,4) Marmara Bölgesinden ve 8’inin ise 
(%7,5) Karadeniz Bölgesinde ki illerden geldiği 
görülmektedir. 

Araştırmanın ikinci kısmında, katılımcılara Aksaray 
mutfağına yönelik görüşlerini belirlemeye yönelik 
bazı sorular yöneltilmiş olup, elde edilen bulgular 
Tablo 2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2. Katılımcıların Aksaray Mutfağı ile İlgili Görüşlerine İlişkin Bulgular 
 

Kaldığınız Yerde Yöresel Yemeklere Yer Veriliyor Mu? (Verilir Miydi?) f % 
Evet 33 31,1 
Hayır 73 68,9 
Aksaray Yemeklerinin Çeşitliliğini Yeterli Buluyor Musunuz? f % 

Evet 66 62,3 
Hayır 36 33,9 
Fikrim yok 4 3,7 
Aksaray Yemeklerini Lezzetli Buluyor Musunuz? f % 
Evet 86 81,1 
Hayır 20 18,9 

Toplam 106 100 
 

Tablo 2’den elde edilen bilgiler doğrultusunda, 
katılımcıların Aksaray’da kaldıkları yerlerde yöresel 
yemeklere yer verip vermediğinin belirlenmesi 
amacıyla yöneltilen soruya, araştırma katılımcılarının 
%68,9’u yöresel yemeklere yer verilmediğini 
belirtmişlerdir. Katılımcılar tarafından Aksaray 
yemeklerinin çeşitliliğinin yeterli olup olmadığının 
değerlendirilmesi amacıyla yöneltilen soruya, 
araştırmaya katılanların %62,3’ü yöresel yemeklerin 
çeşitliliğinin yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu 
konuda katılımcıların %3,7’si ise Aksaray 
yemeklerinin çeşitliliği hakkında herhangi bir bilgiye 
sahip olmadığını belirtmiştir. Katılımcılar tarafından 
Aksaray    yemeklerinin   lezzetli    olup    olmadığının 

değerlendirilmesi amacıyla yöneltilen soruya ise, 
araştırma katılımcılarının %81,1’i Aksaray 
yemeklerini lezzetli olduğunu belirtmişlerdir. Bu 
bilgilerden hareketle araştırma katılımcıları Aksaray 
yemeklerinin lezzeti konusunda olumlu görüş 
bildirmiş ancak çeşitliliğinin ise aynı oranda yeterli 
bulmadığı sonucuna varılmıştır. 

Araştırmanın üçüncü bölümünde; Aksaray mutfak 
kültüründe yer alan “Çorbalar, Ana Yemekler, 
Dolmalar, Pilavlar, Tatlılar, Hamur İşleri” başlıkları 
altında toplanmış yöresel yemeklerin katılımcılar 
tarafından bilinip bilinmediği ve tadılıp tadılmadığına 
yönelik durumları ortaya konulmuştur. Elde edilen 
bulgular tablolar yardımıyla aşağıda sunulmuştur. 

 

 
Tablo 3. Katılımcılar Tarafından Aksaray Mutfağının (Çorbalar) Bilinirliğine İlişkin Bulgular 

 
Aksaray Mutfağından 

Çorbalar 

Biliyorum ve 
Tattım 

Biliyorum Ama 
Tatmadım 

Bilmiyorum 
Tatmadım 

Bilmiyorum Ama 
Tatmak İsterim 

 
Toplam 

 
 
 
 
 

 

Tablo 3’de verilen Aksaray mutfağındaki çorbaların 
bilinirliğine ilişkin bulgulara bakıldığında, 
katılımcılar en fazla Aksaray mutfağından Kuru 
Bamya Çorbasını (%83,0) biliyor ve tatmış olduğu 
görülmektedir. Katılımcılar arasında yüksek oranda 
Aksaray mutfağından Tandır Çorbasının (%64,2) ve 
Arabaşı Çorbasının (%63,2) bilindiği ancak 
tadılmamış olduğu görülmektedir. Katılımcıların 
yüksek oranda Aksaray mutfağından Gevrekli Sütlü 
Aş çorbasını (%68,9) bilmediği ve tatmadığı 

görülmüştür. Ayrıca katılımcıların yüksek oranda 
Aksaray mutfağından Cavırcık Çorbası (%14,2) 
bilinmeyip ancak en fazla tadılmak istenen çorba 
olduğu göze çarpmaktadır. Bu bilgilerden hareketle 
Aksaray mutfağından Kuru Bamya, Tandır ve Arabaşı 
Çorbalarının en fazla bilinirliğe sahip çorbalar olduğu 
sonucuna varılmıştır. Bu sonuç ise Kuru Bamya, 
Tandır ve Arabaşı çorbalarının Türkiye’de birçok 
yörede yaygın olarak biliniyor ve yapılıyor 
olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 f % f % f % f % f % 
Cavırcık Çorbası 14 13,2 10 9,4 67 63,2 15 14,2 106 100 
Gevrekli Sütlü Aş 9 8,5 12 11,3 73 68,9 12 11,3 106 100 
Kuru Bamya Çorbası 88 83,0 4 3,8 8 7,5 6 5,7 106 100 
Tandır Çorbası 19 17,9 68 64,2 11 10,4 8 7,5 106 100 
Arabaşı Çorbası 25 23,6 67 63,2 5 4,7 9 8,5 106 100 
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Tablo 4. Katılımcılar Tarafından Aksaray Mutfağının (Ana Yemekler) Bilinirliğine İlişkin Bulgular 

 
Aksaray Mutfağından 

Ana Yemekler 

Biliyorum ve 
Tattım 

Biliyorum Ama 
Tatmadım 

Bilmiyorum 
Tatmadım 

Bilmiyorum Ama 
Tatmak İsterim 

 
Toplam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tablo 4’de verilen Aksaray mutfağındaki ana 
yemeklerin bilinirliğine ilişkin bulgulara 
bakıldığında, katılımcıların en fazla Aksaray 
mutfağından Aksaray Tavasını (%95,3) bildiği ve 
tatmış olduğu görülmektedir. Katılımcılar arasında 
Aksaray mutfağından Firek Çatlatması yemeğinin 
(%58,5) yüksek oranda bilinirliliğe sahip olduğu 
ancak tadılmamış olduğu görülmektedir. 
Katılımcıların Aksaray mutfağından Helep yemeğini 
(%58,5) ise yüksek oranda bilmediği ve tatmadığı 

görülmektedir. Ayrıca katılımcıların yüksek oranda 
Aksaray mutfağından Tulum Kebabını (%36,8) 
bilinmediği ncak en fazla tadılmak istenen yemek 
olduğu görülmüştür. Bu bilgilerden hareketle 
Aksaray mutfağından Aksaray Tavasının, Evelik Aşı 
ve Firek Çatlatması yemeklerinin en fazla bilinirliliğe 
sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuç ise; 
özellikle Aksaray Tavasının Aksaray’da birçok 
etkinlikte yaygın olarak yapılıyor olmasının bu 
yemeğin bilinirliliğini artırdığı söylenebilir. 

 

Tablo 5. Katılımcılar Tarafından Aksaray Mutfağının (Dolmalar) Bilinirliğine İlişkin Bulgular 

 
Aksaray Mutfağından 

Dolmalar 

Biliyorum ve 
Tattım 

Biliyorum Ama 
Tatmadım 

Bilmiyorum 
Tatmadım 

Bilmiyorum Ama 
Tatmak İsterim 

 
Toplam 

 
 

 

Tablo 5’de verilen Aksaray mutfağındaki dolmaların 
bilinirliğine ilişkin bulgulara bakıldığında, 
katılımcılar en fazla Aksaray mutfağından Kabak Gülü 
Dolmasını (%83,0) bildiği ve tatmış olduğu; Soğan 
Dolmasının ise (%9,4) bilinirliğe sahip olduğu ancak 
tadılmamış    olduğu    görülmektedir.    Katılımcıların 
%30,2’sinin Soğan Dolmasını bilmediği ve tatmadığı 
görülmektedir.     Ayrıca     Soğan     Dolması     (%3,8) 

bilinmeyip ancak en fazla tadılmak istenen dolma 
olarak ifade edilmiştir. Bu bilgilerden hareketle 
Aksaray mutfağından verilen dolmalardan en fazla 
Kabak Gülü Dolmasının bilinirliliğe sahip olduğu ve 
tadıldığı sonucuna varılmıştır. Bu sonuç ise; Kabak 
Gülü (Kabak Çiçeği) Dolmasının Türkiye’de birçok 
bölgede yaygın olarak yapılıyor olmasının 
bilinirliliğini artırdığını düşündürmüştür. 

 

Tablo 6. Katılımcılar Tarafından Aksaray Mutfağının (Pilavlar) Bilinirliğine İlişkin Bulgular 

 
Aksaray Mutfağından 

Pilavlar 

Biliyorum ve 
Tattım 

Biliyorum Ama 
Tatmadım 

Bilmiyorum 
Tatmadım 

Bilmiyorum Ama 
Tatmak İsterim 

 
Toplam 

 
 

 

Tablo 6’da verilen Aksaray mutfağındaki pilavların 
bilinirliğine ilişkin bulgulara bakıldığında, 
pilavlardan en fazla Sultanhanı Aşı Pilavının (%22,6) 
biliniyor ve tadılmış olduğu; Yörük Pilavının (%22,5) 
ise bilinip ancak tadılmamış olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların %20,8’i Sultanhanı Aşı pilavını 
bilmediğini ve tatmadığınıbelirtmiştir. Ayrıca 
Sultanhanı Aşı Pilavının büyük oranda (%41,5) 
bilinmiyor olup ancak en fazla tadılmak istenen pilav 
olduğu görülmüştür. Bu bilgilerden hareketle 

 f % f % f % f % f % 

Aksaray Tava 101 95,3 2 1,9 1 0,9 2 1,9 106 100 
Tulum Kebabı 7 6,6 17 16,0 43 40,6 39 36,8 106 100 
Hasandağı Testi Kebabı 15 14,2 40 37,7 33 31,1 18 17,0 106 100 
Batırık 22 20,8 11 10,4 58 54,7 15 14,2 106 100 
Helep 10 9,4 19 17,9 62 58,5 15 14,2 106 100 
Çullama 14 13,2 41 38,7 40 37,7 11 10,4 106 100 
Herse 32 30,2 44 41,5 22 20,8 8 7,5 106 100 
Firek Çatlatması 2 1,9 62 58,5 24 22,6 18 17,0 106 100 
Çiriş Yemeği 61 57,5 16 15,1 17 16,0 12 11,3 106 100 
Evelik Aşı 66 62,3 7 6,6 21 19,8 12 11,3 106 100 

 

 f % f % f % f % f % 

Kabak Gülü Dolması 88 83,0 9 8,5 7 6,6 2 1,9 106 100 
Soğan Dolması 60 56,6 10 9,4 32 30,2 4 3,8 106 100 

 

 f % f % f % f % f % 
Sultanhanı Aşı 24 22,6 16 15,1 22 20,8 44 41,5 106 100 
Yörük Pilavı 18 17,0 27 25,5 18 17,0 43 40,6 106 100 
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Aksaray mutfağından verilen pilavların oldukça 
düşük oranda bilindiği ve tadıldığı sonucuna 

varılmıştır. 

 

Tablo 7. Katılımcılar Tarafından Aksaray Mutfağının (Tatlılar) Bilinirliğine İlişkin Bulgular 

 
Aksaray Mutfağından 

Biliyorum ve 
Tattım 

Biliyorum 
Ama 

Bilmiyorum 
Tatmadım 

Bilmiyorum Ama 
Tatmak İsterim Toplam 

Tatlılar   Tatmadım  
 f % f % f % f % f % 

İncelek Tatlısı 77 72,6 4 3,8 16 15,1 9 8,5 106 100 
Şeker Böreği 44 41,5 44 41,5 8 7,5 10 9,4 106 100 
Sarığı Burma 16 15,1 16 15,1 28 26,4 46 43,4 106 100 
Pancar Tatlısı 21 19,8 15 14,2 40 37,7 30 28,3 106 100 
Şerbetli Pide 17 16,0 53 50,0 25 23,6 11 10,4 106 100 
Asker Kurabiyesi 7 6,6 8 7,5 28 26,4 63 59,4 106 100 
Bulama (Köpük) Helvası 37 34,9 43 40,6 12 11,3 14 13,2 106 100 
İncir Uyutması 49 46,2 38 35,8 8 7,5 11 10,4 106 100 
Pekmezli Un Helvası 97 91,5 2 1,9 5 4,7 2 1,9 106 100 

 

Tablo 7’de verilen Aksaray mutfağındaki tatlıların 
bilinirliğine ilişkin bulgulara bakıldığında, 
katılımcılar arasında en fazla Aksaray mutfağından 
Pekmezli Un Helvasının (%91,5) ve İncelek Tatlısının 
(%72,6) biliniyor ve tadılmış olduğu görülmektedir. 
Katılımcıların Aksaray mutfağında yer alan 
tatlılardan en fazla Şerbetli Pidenin (%50,0) 
bilinirliliğe sahip olduğu ancak tadılmamış olduğu 
görülmektedir. Öte yandan Pancar Tatlısının (%37,7) 

bilinmediği ve tadılmadığı; Asker Kurabiyesi 
tatlısının ise (%59,4) bilinmediği ancak en fazla 
tadılmak istenen tatlı olduğu görülmüştür. Bu 
bilgilerden hareketle Aksaray mutfağından verilen 
tatlılardan en fazla Pekmezli Un Helvası, İncelek 
Tatlısı ve Şerbetli Pidenin bilindiği; Pancar Tatlısı, 
Sarığı Burma ve Asker Kurabiyesinin ise en az bilinen 
tatlı olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Tablo 8. Katılımcılar Tarafından Aksaray Mutfağının (Hamur İşleri) Bilinirliğine İlişkin Bulgular 

 
Aksaray Mutfağından 

Biliyorum ve 
Tattım 

Biliyorum 
Ama 

Bilmiyorum 
Tatmadım 

Bilmiyorum Ama 
Tatmak İsterim Toplam 

Hamur İşleri   Tatmadım  
 f % f % f % f % f % 

Dolaz 22 20,8 39 36,8 40 37,7 5 4,7 106 100 
Kesme-Kare Mantı 61 57,5 36 34,0 4 3,8 5 4,7 106 100 
Aksaray Muska Mantı 51 48,1 44 41,5 5 4,7 6 5,7 106 100 
Kapama/Kaygana 80 75,5 15 14,2 9 8,5 2 1,9 106 100 
Aksaray Tahinlisi 92 86,8 5 4,7 8 7,5 1 0,9 106 100 
Kapak Böreği 92 86,8 4 3,8 8 7,5 2 1,9 106 100 
Çiğleme 11 10,4 55 51,9 28 26,4 12 11,3 106 100 

 

Tablo 8’de verilen Aksaray mutfağındaki hamur işi 
yiyeceklerin bilinirliliğine ilişkin bulgulara 
bakıldığında, katılımcılar arasında en fazla Aksaray 
mutfağından Aksaray Tahinlisi (%86,8) ve Kapak 
Böreğinin (%86,8) biliniyor ve tadılmış olduğu 
görülmektedir. Katılımcıların Çiğlemeyi (kaymaklı 
börek) (%51,9) bildiği ancak tatmadığı ve 
katılımcıların %11’inin ise Çiğlemeyi bilmediği ama 
tatmak     istediği     görülmektedir.     Katılımcılardan 
%37,7’sinin Dolazı bilmediği ve tatmadığı 
görülmektedir. Bu bilgilerden hareketle Aksaray 
mutfağından verilen hamur işi yiyeceklerden en fazla 
Aksaray   Tahinlisi,   Kapak   Böreği   ve   Çiğlemenin 

bilindiği sonucuna varılmıştır. Dolazın ise en az 
bilinen tatlı olduğu görülmüştür. Bu sonuç ise; 
özellikle Aksaray Tahinlisi, Kapak Böreği ve 
Çiğlemenin Aksaray’da birçok özel gün ve etkinlikte 
yaygın olarak yapılıyor olmasının bu yiyeceklerin 
bilinirliliğini artırdığı ile ilişkilendirilmektedir. 

Yapılan araştırmanın son bölümünde; Aksaray 
mutfağının yaşatılması ve geliştirilebilmesi için 
yapılması gerekenlere yönelik katılımcıların yapmış 
olduğu değerlendirmeler ortaya konulmak 
istenmiştir. Bu kapsamda elde edilen 
değerlendirmeler ise Tblo 9’da sunulmuştur. 
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Katılmıyorum 

Tablo 9. Aksaray Mutfağını Yaşatabilmek ve Geliştirebilmek İçin Yapılması Gerekenler 

 
İfadeler 

Kesinlikle 
Katılıyorum 

Katılıyorum Kararsızım   Katılmıyorum 
Kesinlikle

 
 

Toplam 

 f % f % f % f % f % f % 

Eğitim Verilmeli 50 47,2 20 18,9 9 8,5 27 25,5 - - 106 100 
Aksaray Mutfağı ile 
İlgilenenler Desteklenmeli 46 43,4 55 51,9 4 3,8 1 0,9 - - 106 100 

Yazılı ve Görsel Basından 
Tanıtım İçin Faydalanılmalı 

53 50,0 20 18,9 3 2,8 30 28,3 - - 106 100 

Yöresel Yemeklerin 
Sunulduğu Etkinlik Sayısı 

 
61 

 
57,5 

 
44 

 
41,5 

 
1 

 
0,9 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
106 

 
100 

Artırılmalı 
Yöresel Yemek Yapan 

 
92 86,8 12 11,3 1 0,9 - - 1 0,9 106 100 

  Lokantalar Açılmalı  
 

Tablo 9’da verilen Aksaray mutfağının yaşatılması ve 
geliştirilmesine yönelik yapılan değerlendirmelere 
ilişkin elde edilen bulgulara bakıldığında; bu konuda 
yöresel yemek yapan lokantaların (%86,8) ve yöresel 
yemeklerin sunulduğu etkinlik sayısının artırılması 
(%57,5) gerektiği katılımcılar tarafından yüksek 
düzeyde katılım sağlanan ifadeler olduğu 
görülmüştür. Ayrıca katılımcılar sırasıyla bu ifadeleri 
takiben Aksaray mutfağına ilişkin yazılı ve görsel 
basından tanıtımların yapılması gerektiği ve Aksaray 
mutfağı ile ilgili eğitimlerin verilmesi gerektiğine 
yönelik önerilere yüksek düzeyde katılım 
sağlamışlardır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kapadokya bölgesi sınırları içerisinde yer alan ve 
birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Aksaray; 
çok kültürlü bir yapıya sahiptir. Ayrıca tarım ve 
hayvancılığın da yoğun bir şekilde yapıldığı bilinen 
Aksaray; Türkiye’nin en yoğun hububat üretimi 
yapılan şehirlerinden biridir. Bölgenin coğrafî 
özellikleri, tarihsel gelişimi ve kültürel yapısı, 
Aksaray’ın beslenme anlayışını da büyük ölçüde 
etkilemiştir. Bu açıdan Aksaray mutfak kültürünün 
hem çok köklü bir tarihe hem de çok zengin bir 
kültürel yapıya sahip olduğu söylenebilir. Ancak 
coğrafi konumu nedeniyle Kapadokya’nın birçok 
özelliğini içinde barındıran ve bu anlamda zengin bir 
turistik çekiciliğe sahip olan Aksaray’ın bilinirlilik 
açısından dezavantajlı bir durumunun da olduğu 
söylenebilir. Bu anlamda tanıtım ve pazarlama 
açısından bölgedeki diğer turistik destinasyonlarla 
rekabet edebilme açısından Aksaray’da, turistlere 
sunulan öğelerin çeşitlendirilmesinde ve tanıtım 
çalışmalarında diğer olanakların yanı sıra zengin 
mutfak kültürü potansiyelinin de bir tanıtım aracı 
olarak kullanılması önemli bir avantaj sağlayacaktır. 

Bulunduğu coğrafi konumu bakımından en ayrıcalıklı 
illerden biri olan Aksaray’ın yöresel mutfak 
unsurlarının yaşatılması, geliştirilmesi ve 
bilinirliliğinin artırılması bölgenin tanıtılması 

açısından oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu 
çerçevede yapılan bu çalışma ile Aksaray mutfağının 
bilinirliğinin ölçülmesi ve Aksaray mutfağını 
yaşatabilmek ve geliştirebilmek için yapılması 
gerekenlerin araştırılması amacıyla Aksaray 
Üniversitesi aşçılık programı öğrencileri evreninde 
yapılmıştır. 

Yapılan çalışmada ilk olarak; katılımcıların Aksaray 
mutfağı ile ilgili genel anlamda görüşleri öğrenilmek 
istenmiş ve bu kapsamda katılımcıların büyük oranda 
Aksaray yemeklerinin çeşitliliği ve lezzetini yeterli 
buldukları ancak Aksaray’da öğrencilerin kaldıkları 
yerlerde bu yemeklere çok yer verilmediği sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu sonuç Aksaray’daki yerel halkın ve 
işletmelerin yöresel yemekler açısından tanıtım 
çabası içerisinde olmadıklarını göstermiştir. Elde 
edilen bu sonuç Altaş (2016) ve Hatipoğlu, Zengin, 
Batman ve Şengül’ün (2013) çalışmaları ile benzerlik 
göstermekte ve yöresel yemeklerin halk tarafından 
bilinip, uygulanmadığı ve gelecek nesillere 
aktarılmadığı sonucunu desteklemektedir. 

Yapılan çalışmanın bir başka sonucu ise; çalışmada 
Aksaray mutfak kültüründe yer alan 35 yöresel 
yemeğin katılımcılar tarafından bilinip bilinmediği ve 
tadılıp tadılmadıklarına yönelik durumları ortaya 
konulmak istenmiş ve bu kapsamda verilen yöresel 
yemeklerden çok az sayıda yemeğin bilinirliliğe sahip 
olduğu görülmüştür. Özellikle yöresel yiyeceklerden 
ağırlıklı olarak Kuru Bamya Çorbası, Aksaray Tavası, 
Kabak Gülü Dolması, Pekmezli Un Helvası, İncelek 
Tatlısı, Aksaray Tahinlisi ve Kapak Böreğinin yüksek 
düzeyde hem bilinip hem de tadıldığı görülmüştür. 
Elde edilen bu sonuç çerçevesinde yapılan 
incelemelerde, yüksek oranda bilinip tadılan 
yemeklerin özellikle Aksaray’da birçok etkinlikte 
yaygın olarak yapıldığı veya farklı çeşitlerinin 
Türkiye’nin farklı birçok bölgesinde yapılıyor olduğu 
göze çarpmaktadır. Gastronomik olarak turizm 
açısından da büyük bir önem taşıyan coğrafi işaret 
özelliğine sahip olan Aksaray ili ile özdeş beş yemek 
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incelendiğinde ise yalnızca İncelek Tatlısının 
biliniyor ve tadılmış olduğu; Bulama (Köpük) 
Helvasının ve Hasandağı Testi Kebabının bilindiği 
ancak tadılmadığı; Tulum Kebabı ve Pancar Tatlısının 
ise hem bilinmediği hem de tadılmadığı görülmüştür. 
Bu anlamda Aksaray’da yapılan etkinliklerin ve 
etkinliklerde yer verilen yöresel yemek sayısının 
artırılmasının bu konuda Aksaray mutfağının 
bilinirliliğine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Yapılan çalışmada son olarak; Aksaray mutfağının 
yaşatılması ve geliştirilmesine yönelik katılımcılar 
tarafından yapılan değerlendirmeler ortaya 
konulmak istenmiş ve bu kapsamda yöresel yemek 
yapan lokantaların ve yöresel yemeklerin sunulduğu 
etkinlik sayısının artırılmasının gerekliliği 
konusunda katılımcılar arasında yüksek düzeyde 
görüş birliği olduğu görülmüştür. Hatipoğlu ve 
arkadaşlarının (2013) Gelveri (Güzelyurt/Aksaray) 
örneğinde ele aldığı kırsal turizm işletme 
menülerinde yöresel yemeklerin kullanılma düzeyi 
ile ilgili çalışmasında “yöresel unsurlara fazla yer 
verilmemektedir” sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan 
Altaş ve Varnacı Uzun’un (2017) Aksaray Üniversitesi 
öğrencileri kapsamında yaptığı çalışmasında ise; 
öğrencilerin büyük bir kısmının haftada bir kez bile 
olsa dışarıda yemek yedikleri ancak fast food 
yiyecekleri daha çok tercih ettikleri görülmüştür. Bu 
açıdan ele alındığında yerel ürün üreten lokanta 
sayılarının yetersiz olmasının da bir nevi itici sebep 
olduğu düşünülürse; hem il merkezinde ve 
ilçelerinde hizmet sunan yöresel lokantaların 
sayısının artırılmasının hem de sosyal etkinliklerde 
Aksaray mutfak kültürünün tanıtılmasının, 
öğrencilere Aksaray mutfağını deneyimleme imkânı 
sunarak bilinirliğe ve buna bağlı olarak günlük 
hayatta dışarıda yemek yeme alışkanlıklarına 
eklenmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca katılımcılar tarafından Aksaray mutfağına 
ilişkin yazılı ve görsel basın aracılığıyla tanıtımların 
yapılmasının ve Aksaray mutfağı ile ilgili eğitimlerin 
verilmesinin gerektiğine yönelik önemli düzeyde 
görüş birliği olduğu görülmüştür. 

Elde edilen sonuçlar ışığında; il ve ilçelerde hizmet 
sunan restoran menülerinde yöresel yemeklerden 
örnekler sunulmasının teşvik edilmesinin ilk adım 
olacağı söylenebilir. İlçede ve şehir merkezinde fast 
food zincirleri yerine yöresel yemeklerin yapıldığı ve 
satışa sunulduğu işletme sayılarının artırılması ve bu 
kapsamda özellikle kadın girişimcilerin 
desteklenmesi ile daha hızlı yol kat edilebileceği 
düşünülmektedir. Ayrıca Aksaray mutfağına ait 
yemeklerin yer aldığı tanıtıcı ürünlere (broşür, kitap, 
dergi vs.) önem verilmesinin yaşanan tanıtım 
problemlerinin önüne geçilebilmesi noktasında katkı 

sağlayacağı ve ilde düzenlenecek olan çeşitli yemek 
yarışmaları, festivaller gibi organizasyonlar ile hem 
halkın hem de ulusal basın aracılığı ile tüm ülke 
vatandaşlarının dikkati çekilerek yöre mutfağının 
etkin şekilde tanıtılabileceği söylenebilir. 

Aksaray il ve ilçelerinde özel gün ve olaylar 
kutlanırken yöresel lezzetlere de yer verilecek 
şekilde planlamalar yapılabilir ve bu dönemlerde 
özellikle yurtta kalan öğrencilere de yöresel 
mutfaktan örnekler sunularak tanıtım çalışmalarına 
kapsam genişliği sağlanabilir. Hem genç nesil 
açısından hem de bu işi meslek edinmiş kişiler 
bakımından ele alındığında, aşçılık liseleri ve 
üniversitenin aşçılık bölümünde okuyan öğrencilere 
workshop çalışmaları ile yöre mutfağının etkin 
şekilde tanınması fırsatı sunulabilir. Ayrıca Aksaray il 
ve ilçelerinde yöresel yemekleri hem yazılı hem 
görsel kayıt altına alacak çalışmalar yapılabilir ve bu 
anlamda akademik çalışmaların sayısı artırılabilir. 
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Araştırma Makalesi  
 

YENİLEBİLİR MANTAR TÜKETİMİ VE YEMEKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: KASTAMONU ÖRNEĞİ 

Aykut ŞİMŞEK1, Ülkü Mine ÖNEK2 

ÖZ 
 
Bu çalışmada, doğada kendiliğinden yetişen yenilebilir mantarlar bakımından zengin olan Kastamonu’da yerel halkın tükettiği 
yenilebilir mantarların ve mantar tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca mantarla yapılan yöresel 
yemek tariflerinin ve zehirli mantarların nasıl tespit edildiğinin belirlenmesi çalışmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır. 
Çalışma amacına ulaşabilmek için veri toplama yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme 
tekniğinden faydalanılmıştır. Kastamonu merkez ve Daday ilçesinde yenilebilir mantar toplayan ve tüketen 17 kişi ile 
20.11.2019-01.12.2019 tarihleri arasında yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda 
katılımcıların lezzet ve ticari anlamda oldukça önemli olan trüf, kuzu göbeği gibi mantarları topladıkları ve tükettikleri tespit 
edilmiştir. Söz konusu mantarların tüketiminin ve muhafazasının genel anlamda iki şekilde olduğu görülmüştür. Mantarların 
ağırlıklı olarak toplandıktan hemen sonra taze olarak tüketildiği, fazla olmasında ise dondurarak saklanıldığı belirlenmiştir. 
Zehirli olmayan mantar türlerinin tespit edilmesinde de mantarların renginin, kokusunun ve şeklinin belirleyici olduğu 
belirlenmiştir. Yenilebilir mantarlarla hazırlanan yöresel yemeklerde ise sote ve hamur işlerinin (ekmek, pide, börek vb.) 
ağırlıklı olduğu tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yenilebilir mantarlar, Mantar tüketim alışkanlıkları, Yöresel yemekler, Kastamonu. 

 
A REVIEW ON EDIBLE MUSHROOM CONSUMPTION AND MEALS: THE CASE OF KASTAMONU 

 
ABSTRACT 
 
This study aims to determine the edible mushrooms and mushroom consumption habits consumed by the local people in 
Kastamonu, which is rich in edible mushrooms that grow spontaneously in nature. In addition, the determination of local recipes 
made with mushrooms and how to detect poisonous mushrooms is another aim of the study. A semi-structured interview 
technique, one of the qualitative research methods, was used as a data collection method to reach the study objective. Face-to-
face interviews were held with 17 people collecting and consuming edible mushrooms between 20.11.2019 and 01.12.2019 in 
Kastamonu city center and Daday county. As a result of the interviews, it has been determined that the participants collect and 
consume mushrooms that are very important in taste and commercial such as truffle, morel. It has been observed that the 
consumption and preservation of the mentioned mushrooms are generally in two ways. It has been determined that the 
mushrooms are mostly consumed fresh immediately after harvesting and stored by freezing in excess of mushrooms. The 
determinants of the color, smell, and shape of the mushrooms were determined in the detection of non-toxic mushroom species. 
It has been determined that sauté and pastries (bread, pita, patty etc.) are predominant in local dishes prepared with edible 
mushrooms. 
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GİRİŞ 

Sağlıklı ve güvenilir gıdaya olan talebin dünya 
genelinde artmasıyla birlikte yöresel ürünlere 
yönelen tüketicilerin de sayısı artmıştır. Gıda olarak 
kullanılabilmesinin yanı sıra özellikle kozmetik ve ilaç 
sanayisinde de çok fazla kullanılan yöresel ürünlerden 
biri de doğada kendiliğinden yetişen mantarlardır. 
Besleyici özellikleriyle birlikte lezzetli olmalarından 
dolayı günümüzde yiyecek-içecek işletmelerinde ve 
tüketiciler tarafından yaygın bir şekilde tercih 
edilmektedir (Erdem, Bayram, Çiftçi ve Kemer, 2018: 
234). Son yıllarda organik ürünlere olan talebin 
artmasıyla birlikte organik mantarlara olan talebin de 
artığı görülmektedir (Pekşen ve Akdeniz, 2012: 36). 

Mantarlar, bazı bitkisel ve hayvansal özelliklere sahip 
olmakla birlikte günümüzde mikoloji dalı (mantar 
bilimi) kapsamında incelenmektedir. Klorofil 
içermediğinden bitki hücresi gibi hücre duvarı 
olmasına rağmen fotosentez yapamazlar (Polat, 2018: 
49). Mantarlar, üreyebilmek için ısı ve neme ihtiyaç 
duyarlar. İdeal nem oranı havada ve toprakta %60 ve 
üzeri, ideal sıcaklık ise 20 derece ve üzeridir. Aşırı 
kuraklık ve don olayları mantarların üremesini 
engellemektedir (Barutçiyan, 2012: 56). Mantarların 
yetişebilmesi için uygun ortam oluştuğunda 
çayırlarda, ormanlık alanlarda, ağaç gövdelerinde, 
tarla topraklarında, kumlu arazilerde, kütük ve dal 
üzerinde yetiştikleri görülmektedir. 

Mantarlar, yeryüzünde uzun yıllar öncesinde var 
olmuştur ve tarih öncesi çağlarda insanlar için yiyecek 
olarak kullanılmıştır (Wani, Bodha ve Wani, 2010: 
2598). Çinliler, Romalılar ve Yunanlılar gibi 
uygarlıklarda üst sınıfların yemek amacıyla çok çeşitli 
yenilebilir mantarları kullandıkları bilinmektedir 
(Boa, 2004). Tarihsel süreç içerisinde mantar lif, 
protein ve vitamin bakımından yüksek, yağ, kolestrol 
ve sodyum bakımından düşük olması sebebiyle 
kullanılmıştır (Vikineswary ve Chang, 2013). Ancak 
mantarların kimyasal bileşimleri üzerine çok sayıda 
araştırma yapılmasıyla birlikte günümüzdeki 
kullanımının geleneksel kullanımdan farklılaştığı 
görülmektedir. Bu kapsamda mantarlar, hastalıklarla 
mücadele etmek amacıyla (anti-tümör gibi) diyet bir 
ürün olarak da kullanılabilmektedir. Gelecekte de 
dünyanın kullanılmamış en büyük besin kaynağı ve 
lezzetli yiyeceklerinden biri olabilir (Wani, Bodha ve 
Wani, 2010: 2598). Ayrıca son zamanlarda mantar 
turizmi (myco-tourism) kapsamında mantar toplama 
aktiviteleri turizm ve rekreasyonla ilgili çeşitli 
faaliyetlere dahil edilmiştir. Mantar kaynaklarının 
turistik bir çekicilik olarak kullanılması yemek 
kültürünün ve yöresel yiyeceklerin anlaşılmasında 
yeni bir etken olmaktadır (Thomé-Ortiz, 2020: 47).  

Türkiye coğrafyası, farklı doğa yapısı ve iklim 
koşulları sebebiyle doğal kaynaklar açısından oldukça 
zengindir ve mantarlar da bu doğal kaynaklar 
arasında yer almaktadır (Ak, Tüzel, Eren ve Atilla, 
2016: 240). Gerek tür zenginliği gerekse iklim 
farklılıkları, bunlarla doğrudan bağlantılı olan ve 
etkilenen mantar florasının cins ve türler bakımından 
çeşitli ve zengin olmasını sağlamaktadır (Sümer, 
1987: 7). Türkiye, doğada kendiliğinden yetişen 
mantarlar konusunda Avrupa ülkeleri ile 
kıyaslandığında mantar çeşitliliği ve verimliliği 
konusunda önemli bir üstünlüğe sahiptir. Avrupa’da 
nadir rastlanan, koruma altına alınmış çok sayıdaki 
mantar türü Türkiye’de bol miktarda bulunmaktadır. 
Mantarların ihtiyaç duyduğu nem ve sıcaklık değerleri 
Türkiye şartlarında ilkbahar ve sonbahar aylarında 
oluştuğu için bu aylarda daha fazla görülmektedir 
(Barutçiyan, 2012: 28).  

Türkiye’de yaklaşık 300 civarında yenilebilir doğa 
mantarı türü bulunmaktadır. Tüketim amacıyla 
toplanan bu mantarların bir kısmı pazarlarda 
satılırken bir kısmı da ihraç edilmektedir. Söz konusu 
mantarlar içerisinde lezzetli olması bakımından en 
fazla tercih edilenler; kanlıca mantarı, kuzugöbeği 
mantarı, ayı mantarı, Sezar/imparator mantarı, 
yumurta mantarı, domalan ve keme mantarıdır 
(Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2021). 
Türkiye, dünya pazarında değerli olan bütün 
mantarlara önemli ölçüde ev sahipliği yapmaktadır. 
Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Batı Karadeniz 
mantarların yoğun olarak bulunduğu bölgelerdir 
(Barutçiyan, 2019). Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer 
alan Kastamonu’da da çok sayıda mantar doğada 
kendiliğinden yetişmektedir (Ünal ve Karadeniz, 
2020: 50). Kastamonu’da 26 mantar türüne ait 266 
mantarın yetiştiği belirtilmektedir (Acar, 2018: 189). 
Ayrıca Kastamonu ekonomik değeri olan ve 
beğenilerek tüketilen mantarlardan kanlıca 
mantarının yaygın olarak bilindiği ve kullanıldığı 
(Onbaşılı, Çelik, Katırcıoğlu ve Narin, 2015: 99), 
kuzugöbeği, Sezar mantarının bulunduğu, trüf 
mantarına Türkiye’de elverişli olan illerden biridir 
(T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020).  Dolayısıyla 
Kastamonu’nun mantar bakımından oldukça zengin 
olduğunu söylemek mümkündür. Ancak Türkiye’nin 
önemli bir mantar varlığına sahip olmasına ve 
mantarların güçlü bir turistik çekicilik unsurunu 
olmasına rağmen turizm ve gastronomi alanındaki 
çalışmaların (Eren, Süren ve Kızıleli 2017; Erdem, 
Bayram, Çiftçi ve Kemer 2018) nispeten az olduğu 
görülmektedir. Bu durumdan hareketle çalışmada, 
doğada kendiliğinden yetişen yenilebilir mantarlar 
bakımından zengin olan Kastamonu’da yerel halkın 
tükettiği yenilebilir mantarların ve tüketim 
alışkanlıklarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. 
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Ayrıca çalışmada, mantarla yapılan yöresel yemek 
tariflerinin ve zehirli mantarların nasıl tespit 
edildiğinin belirlenmesi de amaçlanmaktadır. Söz 
konusu mantarların, tüketim alışkanlıklarının ve 
mantar kullanılarak yapılan yemeklerin belirlenmesi 
bu mantarların kayıt altına alınması ve bilinirliğinin 
arttırılması yönünden çalışma önem taşımaktadır. 
Ayrıca çalışma, yenilebilir mantarların ön plana 
çıkarılarak Türkiye ve Kastamonu için gastronomi 
turizmine yönelik değer kazanması açısından önem 
taşımaktadır.  

LİTERATÜR ÖZETİ 

Mantarlarla ilgili yapılan akademik çalışmalar 
incelendiğinde ağırlık olarak yabani mantarların 
antioksidan özelliklerinin (Mau, Lin ve Song, 2002; 
Cheung, Cheung ve Ooi, 2003; Erdoğan, Soylu ve 
Başer, 2017), besin değerlerinin (Chang, 1996; Manzi, 
Gambelli, Marconi, Vivanti ve Pizzoferrato, 1999; 
Kırbağ ve Korkmaz, 2014) belirlenmesine, kültür 
mantarı yetiştiriciliğine, sorunlarına, zararlılarına, 
ticari değerine, sektör durumuna (Chang, 2007; 
Sánchez, 2010; Metin, Güngör ve Çolak, 2013; Eren ve 
Pekşen, 2016; Deniz Ulusoy, Tütüncü ve Eren, 2016; 
Öztürk, Basım ve Mamay, 2017; Kurt, Can ve Sivrikaya, 
2018; Grimm ve Wösten, 2018; Öztürk, Soylu, Temel, 
Pezikoğlu ve Bilen, 2019), yenilebilir ve tıbbi 
mantarların gıda ürünlerinde kullanım (Bulam, 
Pekşen ve Üstün, 2019) ve yenilebilir mantar 
potansiyelinin belirlenmesine (Yakupoğlu ve Karadağ 
2017) ve mantar tüketim davranışlarının tespit 
edilmesine (Akman ve Baysal, 1984; Uysal, 2014; 
Kibar, 2015; Yılmaz, Yıldız, Yıldırım ve Aydın, 2016) 
yönelik çalışmalar olduğu görülmektedir.  

Turizm ve gastronomi alanındaki çalışmalar; 
gastronomik açıdan Türkiye’nin yenilebilir 
mantarlarının kavramsal olarak değerlendirilmesine 
(Eren, Süren ve Kızıleli 2017), mutfak şeflerinin 
yöresel mantarları tanıma ve kullanım durumlarının 
incelenmesine (Erdem, Bayram, Çiftçi ve Kemer 
2018), mantar festivallerinin kırsal kalkınma ve 
kültürel değerler üzerindeki rolüne (Bahar, Özdemir 
ve Akyürek (2020), destinasyon imajına ve tekrar 
ziyaret etme niyetine etkisinin (Bekar, Kocatürk ve 
Sürücü (2017) belirlenmesine yöneliktir. Türkiye 
coğrafi açıdan genel olarak değerlendirildiğinde 
mantar çeşitliliği bakımından sahip olduğu zenginliğe 
rağmen, mantarların turizm ve gastronomi açısından 
incelenmesine yönelik gerçekleştirilen ulusal bilimsel 
çalışma sayısının az olduğunu söylemek mümkündür.  

YÖNTEM 

Çalışmada veri toplama yöntemi olarak nitel 
araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış 
görüşme tekniğinden faydalanılmıştır. Yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniği, belirli bir konuda 
araştırmacıya esneklik sağlaması sebebiyle 
derinlemesine bilgi edinmeye yardımcı olması, 
yazmaya ve doldurmaya dayalı testler ve anketlerdeki 
sınırlılığı ortadan kaldırması nedeniyle (Yıldırım ve 
Şimşek, 2003) tercih edilmiştir. Görüşme formu konu 
ile ilgili literatür taraması ve doküman incelemesi 
yapılarak geliştirilmiş, geçerliliğini sağlamak için hem 
mantarlar hakkında çalışmaları olan hem de 
gastronomi alanındaki uzman görüşlerine 
başvurularak yapılan eleştiriler doğrultusunda 
formun son hali verilmiştir. Araştırmanın 
örnekleminin belirlenmesinde amaçlı örnekleme 
yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme, araştırma amacına 
ulaşılmasını sağlayacak niteliklere sahip kişilerin 
(Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve 
Demirel, 2009) örneklem kapsamına alınmasını 
sağlamaktadır. Ölçüt örnekleme yönteminin 
kullanılmasında, katılımcıların Kastamonu ilinde 
yaşıyor olmaları, yenilebilir mantar tüketiyor ve 
topluyor olmaları temel alınmıştır. Bu kapsamdaki 
örneklem grubunda yer alan, Kastamonu merkez ile 
Daday ilçesinde yaşayan 17 katılımcıya görüşme 
formundaki sorular yöneltilmiştir. Söz konusu sorular 
aşağıda belirtildiği gibidir; 

 Kastamonu’da doğada kendiliğinden yetişen 
yenilebilir hangi mantarlar vardır? 

 Bu mantarları nasıl tüketirsiniz? (Taze -
alındığında/toplandığında bekletilmeden 
yemeği yapılarak- turşu, kurutarak, 
dondurarak vb.) 

 Bu mantarları nereden temin ediyorsunuz? 
(Pazarlardan, manavlardan, kendimiz 
toplayarak vb.) 

 Doğada kendiliğinden yetişen mantarları 
tüketme sebebiniz nedir? 

 Genellikle hangi aylarda 
tüketirsiniz/toplarsınız? 

 Zehirli olmayan mantarları nasıl belirlersiniz? 
 Mantarla yapmış olduğunuz bir yemeğin 

tarifini veriniz. 

Araştırmaya katılım sağlayan 17 kişi ile 20.11.2019- 
01.12.2019 tarihleri arasında yüz yüze görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. Veri toplama süreci söz konusu 
tarihlerde tamamlandığı için etik kurul onayı 
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı TR Dizin Etik Kurul 
Kriterleri 1 Ocak 2020 tarihinde ilan edilmiştir.) 
alınmamıştır. Yapılan görüşmeler 20-25 dakika 
arasında sürmüştür ve araştırmanın güvenirliğini 
sağlamak için yanıtlar ses kayıt cihazlarıyla 
kaydedilmiş ve görüşme formuna yazılmıştır. Ayrıca 
görüşme formunda görüşmenin tarihine, yapıldığı 
yere ve saatine yer verilmiştir. Elde edilen verilen 
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analizlerinde ise nitel araştırma yöntemleri analiz 
tekniklerinden betimsel analiz tekniğinden 
faydalanılmıştır. Bu kapsamda elde edilen veriler 
çalışma amacına uygun bir şekilde kategorize edilmiş, 
kategorilerin benzer yönleri tespit edilerek ortak 
temalar belirlenmiş ve doğrudan alıntılar yapılarak 
söz konusu temalar desteklenmiştir. Ayrıca 
katılımcılar K1, K2, …. K17 şeklinde kodlanmıştır. 

BULGULAR 

Araştırma kapsamında yer alan 17 katılımcının 
çoğunluğunu (10) kadınlar oluşturmaktadır ve yaş 
aralıkları 28 ile 64 arasında değişmektedir. 
Katılımcıların “Kastamonu’da doğada kendiliğinden 
yetişen yenilebilir hangi mantarlar vardır?” sorusuna 
verdikleri yanıtlara ilişkin bulgular Tablo 1’de yer 
almaktadır.  

 

Tablo 1. Kastamonu’da Doğada Kendiliğinden Yetişen Yenilebilir Mantarlar 

Katılımcı Mantar Çeşitleri  
K1 Kanlıca mantarı, kara mantarı (trüf), sırtıgökçe mantarı, kuzukulağı (kuzu göbeği) mantarı, sarısağrak mantarı, 

cilcile mantarı, kaldırıyak mantarı 
K2 Kanlıca, koç (beyaz tür-biberli mantarı), içi kızıl (ak mantar), cincile, kuzu göbeği 
K3 Koç mantarı, kuzu göbeği, tel tel mantarı (tellice mantarı), ayuca (porçini), kanlıca mantarı 
K4 Kanlıca, ayıca (alt tarafları sarı mantar), erik mantarı (reishi), geyik mantarı (içi tırtıllı-tirmit), tavşan göbeği 

(yumurta gibi olur, toprağın altında yetişir, çorbalarda kullanılır-trüf), ibişge (kökü uzun olur-ebişge) 
K5 Kanlıca ve cincile mantarı  
K6 Kanlıca mantarı 
K7 Kanlıca mantarı, koç mantarı, tel tel mantarı  
K8 Kanlıca mantarı, saçaklı mantarı (tellice), mıkcık mantarı (cincile), koç mantarı, aydınca mantarı 
K9 Koç mantarı, cincile mantarı  

K10 İstiridye, kanlıca, cincile  
K11 Tel tel mantarı, koç mantarı, erik mantarı.  
K12 Kanlıca, kuzu göbeği, koç mantarı  
K13 Kanlıca  
K14 Cincile, ayı mantarı  
K15 Tel tel mantarı ve kanlıca  
K16 Kanlıca mantarı, kuzu kulağı 
K17 Söğüt mantarı (kavak mantarı, istiridye), tel tel mantarı, ayı mantarı, trüf mantarı, kuzu göbeği, cuncile mantarı  

Tablo 1 incelendiğinde Kastamonu’nun doğada 
kendiliğinden yetişen yenilebilir mantarlar 
bakımından zengin olduğunu söylemek mümkündür. 
Söz konusu mantarlardan kanlıca, kuzu göbeği, cilcile 
(cincile, cuncile), tel tel (tellice, saçaklı) ve koç 
mantarının en çok bilenen ve tüketilen mantarlar 
olduğu görülmektedir. Tespit edilen mantarlar 
arasında yer alan trüf mantarları içerdikleri mineral 
madde ve protein miktarı bakımından diğer 
mantarlara göre daha zengindir. Ayrıca sahip olduğu 
özel aromatik bileşikleri diğer mantarlardan üstün 
kılmaktadır. Bu özelliğinden dolayı dünya genelinde 
gurme ve şefler tarafından aranan oldukça önemli bir 
mantardır (Türkoğlu, 2015). Kuzu göbeği mantarı ise 
Avrupa ülkelerinden önemli ölçüde talep görmektedir 

(Bahar, Özdemir ve Akyürek, 2020) ve Türkiye de 
çeşit ve miktar bakımından oldukça zengindir. 
Genellikle Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde 
yetişen bu mantarlar Çanakkale, Muğla, Balıkesir, 
Aydın, Sinop, İzmir ve Denizli illeriyle birlikte 
Kastamonu ve çevresinde yaygın olarak tanınmakta 
ve toplanmaktadır (Çetin ve Eren, 2011). Ayrıca bazı 
mantar türlerinin yöresel farklı isimlerle 
adlandırıldığı belirlenmiştir. Örneğin, kuzu göbeği 
mantarı kuzukulağı, trüf mantarı kara mantar ve 
tavşan göbeği, porçini mantarı ayuca olarak 
adlandırılmaktadır. Katılımcıların mantarı temin etme 
ve tüketme şekillerine yönelik bulgular Tablo 2’de yer 
almaktadır.  

 

Tablo 2. Mantarların Temin Edilmesi ve Tüketim Şekilleri 

Katılımcı Mantarların Temin Edilmesi Mantarların Tüketilme Şekli 
K1 Toplayarak ve pazardan  Turşu, yemek, ekmek 
K2 Toplayarak Turşu ve yemek 
K3 Toplayarak ve pazardan  Turşu , yemek (taze) ve börek 
K4 Toplayarak Turşu, yemek (taze-dondurulmuş) 
K5 Toplayarak ve pazardan  Yemek (taze-dondurulmuş) 
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K6 Toplayarak ve pazardan  Yemek (taze-dondurulmuş) 
K7 Toplayarak Yemek (taze) 
K8 Toplayarak Turşu ve yemek (taze) 
K9 Toplayarak ve pazardan  Yemek (taze) 

K10 Toplayarak Yemek (taze) 
K11 Toplayarak ve pazardan  Yemek (taze-dondurulmuş) 
K12 Toplayarak Turşu ve yemek  
K13 Toplayarak Yemek (taze-dondurulmuş) 
K14 Toplayarak Yemek (taze) 
K15 Toplayarak Turşu 
K16 Toplayarak ve pazardan Turşu ve yemek (taze) 
K17 Toplayarak ve pazardan  Yemek (taze-dondurulmuş) 

 

Araştırma kapsamında yer alan katılımcıların tamamı 
mantar topladıklarını ve pazarlardan da satın 
aldıklarını belirtmişlerdir. Tüketim şekilleri 
incelendiğinde ise neredeyse tamamının yemeğini 
yaparak, büyük çoğunluğunun ise turşu hazırlayarak 
tükettikleri görülmektedir. Ayrıca mantar ekmeği ve 
böreği yaparak da tüketildiği belirlenmiştir. Katılımcı 
K4: “Genellikle taze tüketiriz, küçük kanlıca 
mantarlarından turşu yaparız. Birazını da haşlayarak 

dondurucuya atarız.” şeklinde ifade etmiştir. Yemek 
(taze-dondurulmuş) olarak tükettiğini belirten 
katılımcılar da: “Taze olarak topladığımız mantarları 
hemen tüketiriz. Eğer fazla olursa mantar ilk olarak 
onları kavururuz. Sonrasında ise ilerleyen zamanlarda 
yemek için dondurucuya atarak saklarız.” şeklinde 
yanıt vermişlerdir. Katılımcıların mantar tüketme 
sebeplerine ilişkin bulgular Tablo 3’de yer almaktadır. 

 

Tablo 3. Mantar Tüketme Sebepleri 

Katılımcı Mantar Tüketme Sebepleri 
K1 Tadı, lezzeti, sağlıklı ve besleyici olması, kolay temin edilmesi. 
K2 Tadı, lezzeti, sağlıklı ve besleyici olması, alışkanlık 
K3 Tadı, lezzeti, sağlıklı ve besleyici olması, alışkanlık 
K4 Tadı, lezzeti, sağlıklı ve besleyici olması, alışkanlık 
K5 Tadı, lezzeti, sağlıklı ve besleyici olması, alışkanlık 
K6 Tadı, lezzeti, sağlıklı ve besleyici olması 
K7 Tadı, lezzeti ve alışkanlık 
K8 Tadı, lezzeti, sağlıklı ve besleyici olması, kolay temin edilmesi ve alışkanlık 
K9 Tadı, lezzeti ve alışkanlık 

K10 Tadı, lezzeti, sağlıklı ve besleyici olması 
K11 Tadı, lezzeti, sağlıklı ve besleyici olması 
K12 Tadı, lezzeti, sağlıklı ve besleyici olması, alışkanlık 
K13 Tadı ve lezzeti 
K14 Tadı, lezzeti, sağlıklı ve besleyici olması 
K15 Tadı, lezzeti, sağlıklı ve besleyici olması 
K16 Tadı, lezzeti, sağlıklı ve besleyici olması 
K17 Tadı, lezzeti, sağlıklı ve besleyici olması 

Katılımcıların mantar tüketme sebepleri 
incelendiğinde tamamının mantarın tadını ve lezzetini 
sevdikleri için tükettikleri görülmektedir. Sırasıyla 
sağlıklı ve besleyici olması ile alışkanlık yanıtlarının 
mantar tüketim sebepleri arasında yer aldığı 
belirlenmiştir. Mantarların kolay temin edilmesi de 
mantar tüketimini etkiyen unsurlar arasında yer 
almaktadır. Ayrıca katılımcılar mantarları ağırlıklı 
olarak sonbahar mevsiminde toplayıp tükettiklerini, 

ilkbahar aylarında da nispeten az olsa da 
topladıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcı K6: “Nisan, 
Mayıs ve Eylül, Ekim, Kasım aylarında mantarları 
topluyoruz. Ancak yağışlara bağlı olarak değişiklikler 
de olabiliyor.” şeklinde belirtmiştir. K12 ise “İlkbahar 
ve sonbahar aylarında toplar tüketiriz.” diye ifade 
etmiştir. Katılımcıların zehirli olmayan mantarları 
tespit etme yöntemlerine ilişkin bulgular ise Tablo 
4’de yer almaktadır.  

 

 



TÜMKAD, Cilt 1, Sayı 1, Haziran 2021 

26 
 

Tablo 4. Zehirli Olmayan Mantarları Tespit Etme Yöntemleri 

Katılımcı Zehirli Olmayan Mantarları Tespit Etme Yöntemleri 
K1 Rengi 
K2 Büyüklerden görüldüğü şekilde. Mantarda kurt varsa zehirli değildir. 
K3 Sadece bilinen mantarlar toplanır. 
K4 Büyüklerden görüldüğü şekilde. Mantarın şapkasının altındaki taraklardan süt çıkarsa zehirlidir. 
K5 Sadece bilinen mantarlar. 
K6 Büyüklerden görüldüğü şekilde. 
K7 Kokusu 
K8 Rengi 
K9 Kokusu 

K10 Görüntüsü 
K11 Kokusu 
K12 Kokusu ve görüntüsü 
K13 Büyüklerden görüldüğü şekilde. 
K14 Görüntüsü 
K15 Tecrübe, görüntü ve koku 
K16 Sadece bilinen mantarlar 
K17 Sadece bilinen mantarlar 

Tablo 4 incelendiğinde katılımcıların zehirli olmayan 
mantarları tespit yöntemlerinin birbirlerinden 
farklılaştığı görülmektedir. Mantarın renginin, 
kokusunun ve görüntüsünün etkili olmasıyla birlikte 
aile büyüklerinin tecrübelerinin de belirleyici olduğu 
tespit edilmiştir. K2 kodlu katılımcı: “Atadan 
gördüğümüz gibi toplarız, kurtlu mantarlar zehirli 
olmaz mantığı ile mantarları toplarız.”, K4 kodlu 
katılımcı ise “Mantarın şapkasının altındaki 
taraklardan süt çıkarsa zehirlidir. Anne ve babamızdan 

gördüğümüz şekilde mantarları toplarız.” şeklinde 
belirtmiştir. Ayrıca K3, K5, K16 ve K17 kodlu 
katılımcılar “Tanımadığımız mantarları zaten 
kullanmıyoruz. O yüzden bildiklerimi topluyoruz." 
şeklinde ifade etmişlerdir. 

Katılımcılara yenilebilir mantarlarla yapmış oldukları 
yöresel yemekler sorulmuştur ve çok sayıda tarif 
belirlenmiştir. Söz konusu yemeklere ilişkin bilgiler 
Tablo 5’te yer almaktadır. 

 

Tablo 5. Yenilebilir Mantarlarla Hazırlanan Yöresel Yemekler 

Katılımcı Yenilebilir Mantarlarla Hazırlanan Yöresel Yemekler 
K1 Mantar ekmeği 
K2 Cincile mıhlaması 
K3 Tel tel mantar böreği 
K4 Ayuca mantarı çorbası 
K5 Mantar sote (kanlıca) 
K6 Mantarlı pide  
K7 Mantar kavurması 
K8 Mantar yemeği (kanlıca) 
K9 Mantarlı börek 

K10 Mantar pilavı (kanlıca) 
K11 Mantarlı ekmek 
K12 Mantar kavurması (kanlıca) 
K13 Mantar kavurması 
K14 Mantar kavurması 
K15 Mantar turşusu 
K16 Mantar kavurması 
K17 Mantar ekmeği 

Tablo 5’teki mantarla hazırlanan yemekler 
incelendiğinde genellikle hamur işlerinde ve sote 
şeklinde kavrularak kullanıldığı görülmektedir. 
Mantar kavurması yemeklerinde daha çok kanlıca 

mantarı tercih edilirken ekmek, börek, pide 
yapımında diğer mantarların da kullanıldığı, çorba 
yapımında ise ayuca (porçini) mantarının tercih 
edildiği tespit edilmiştir. Mantar ekmeğine yönelik 
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yemek tariflerine bakıldığında K1 kodlu katılımcı: 
“Mantar ekmeği yaparız. Topladığımız mantarları 
güzelce yıkadıktan sonra haşlar ve ince ince kıyarız. 
Daha sonra soğan ve biberle birlikte kavururuz. İçini bu 
şekilde hazırladıktan sonra mayasız bir hamur 
hazırlarız. Hamuru açıp içerisine mantarlı harcı 
koyarız. Bir yanı harcın üstünde olacak şekilde hamuru 
kapatırız. Az yağda ya da sac üzerinde altını ve üstünü 
pişiririz. Hazır olduğunda yanında ayran ve turşu ile 
birlikte tüketiriz.” şeklinde ifade etmiştir.  K11 ve K17 
kodlu katılımcılar da mantar ekmeğini benzer şekilde 
hazırladıklarını belirtmişlerdir. Ancak K11 kodlu 
katılımcının mayalı hamurdan hazırladığı 
belirlenmiştir. Mantar böreği yapan K3 ve K9 kodlu 
katılımcılar; “Hamur yapılır dinlendirilir. Mantarlar ve 
biberler sotelenir. Daha sonra hamur açılır, içerisine 
mantarlı harç serilir. İçinin dökülmemesi için kol böreği 
gibi yuvarlayarak sarılır. Tepsiye dizilip üstüne 
yumurta sürüldükten sonra fırında pişirilir.” şeklinde 
tarif etmişlerdir. Mantar kavurmasına yönelik 
tariflerde ise benzer tariflerin olduğu, bazılarında 
tarifte yumurta ile birlikte domates kullanıldığı tespit 
edilmiştir. Ayrıca tüketim zamanının ağırlıklı olarak 
kahvaltı saatlerinin dışında olduğu belirlenmiştir. K13 
kodlu katılımcı mantar kavurmasını “Mantarlar 
doğranıp haşlanır. Sonra süzülür. Soğanı yemeklik 
doğrayıp soteledikten sonra mantarı ekleyip kavururuz. 
En sonunda tuz, karabiber ekleyerek yemeğin altını 
kapatırız.” şeklinde ifade etmiştir.  

SONUÇ 

Doğada kendiliğinden yetişen yenilebilir mantarlar, 
son yıllarda güçlü bir turistik çekicilik unsuru halini 
almıştır. Mantar ile ilgili gerçekleştirilen aktiviteler ve 
mantar kullanılarak hazırlanan yöresel yemekler 
alternatif turizm türleri kapsamında önem 
taşımaktadır. Ancak mantarlarla ilgili gerçekleştirilen 
akademik çalışma sayısının oldukça az olduğunu 
söylemek mümkündür. Kastamonu ili de sahip olduğu 
coğrafi ve iklim özellikleri sebebiyle önemli bir 
mantar varlığına ev sahipliği yapmaktadır. Bu 
durumdan hareketle çalışma kapsamında, 
Kastamonu’da yerel halkın tükettiği yenilebilir 
mantarların ve mantar tüketim alışkanlıklarının, 
yöresel yemek tariflerinin ve zehirli mantarların nasıl 
tespit edildiğinin belirlenmesi amacıyla Kastamonu 
ilinde yaşayan, yenilebilir mantar tüketen ve toplayan 
17 katılımcı ile yarı yapılandırılmış görüşme 
gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda 
katılımcıların lezzet ve ticari anlamda oldukça önemli 
olan, trüf, kuzu göbeği ve porçini gibi mantarları 
topladıkları ve tükettikleri tespit edilmiştir.  

Katılımcıların mantarları kendilerinin toplamasıyla 
birlikte pazarlardan da temin ettikleri tespit 
edilmiştir. Lucier, Allshouse ve Lin (2003) ve Kibar 

(2015) ise çalışmasında mantar tüketenlerin mantarı 
çoğunlukla marketlerden satın aldıklarını belirtmiştir. 
Söz konusu mantarların tüketiminin ve muhafazasının 
genel anlamda iki şekilde olduğu görülmüştür. 
Mantarların ağırlıklı olarak toplandıktan hemen sonra 
taze olarak sote şeklinde tüketildiği, fazla olmasında 
ise dondurarak saklanıldığı belirlenmiştir. Akman ve 
Baysal (1984), Kibar (2015), Yılmaz vd. (2016) da 
benzer şekilde mantar tüketenlerin önemli kısmının 
sote şeklinde tükettiklerini ifade etmiştir.  

Katılımcıların tamamımın mantarları lezzetinden 
dolayı tükettikleri sonucuna varılmıştır. Kibar (2015), 
Yılmaz vd. (2016) çalışmanın bu sonucuna paralel 
olarak tüketicilerin öncelikli olarak mantarları lezzetli 
olduğundan dolayı tükettiğini belirtmiştir. Zehirli 
olmayan mantar türlerinin tespit edilmesinde de 
mantarların renginin, kokusunun ve şeklinin 
belirleyici olduğu tespit edilmiştir. Akman ve Baysal 
(1984) da tüketicilerin zehirsiz mantarı zehirlisinden 
ayırt ederken şekline göre karar verdiklerini ifade 
etmiştir. Ayrıca katılımcıların içerisinde kurt bulunan 
ve şapkasından süt çıkan mantarları zehirsiz olarak 
algıladıkları tespit edilmiştir. Yenilebilir mantarlarla 
hazırlanan yöresel yemeklerde ise ağırlıklı olarak 
mantarların kavrulduğu (sote) ve ekmek, pide, börek 
gibi hamur işleri üzerine yoğunlaşıldığı belirlenmiştir.  

Katılımcıların belirttikleri tel tel mantarı (tellice, 
saçaklı) Ramaria cinsine ait bir mantar türüdür. Ancak 
hafif zehirli türlerle kolayca karıştırılabildiği için 
pazarlarda karışık bir şekilde satılabilmektedir. Bu 
durumda özellikle bağırsakları etkileyen sindirim 
sorunlarına sebep olabilmektedir (Sümer, 1987; 
Barutçiyan, 2012: 25). Dolayısıyla tüketicilerin bu 
türdeki mantarları tüketmemesi önem taşımaktadır. 
Ayrıca katılımcıların zehirli mantarları zehirsiz 
olanlardan ayırma yöntemlerine bakıldığında 
mantarlar hakkında yanlış inanışların olduğunu 
söylemek mümkündür. Mantarın şekline ya da 
rengine göre zehirsiz olduğunun düşünülmesi doğru 
bir uygulama değildir. Mantarların yenilebilirliği 
konusunda halk arasında dolaşan bütün genellemeler 
ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir (Barutçiyan, 
2012: 23). Dolayısıyla gerek mantarların bilinçsiz bir 
şekilde tüketilmemesi için gerekse sürdürülebilirliğin 
sağlanması için tüketicilere yenilebilir mantarlarla 
ilgili eğitimler verilmelidir.  

Yenilebilir mantarlar, orman köylüleri için gıda 
olmasıyla birlikte geçim kaynağı olarak da büyük 
önem taşımaktadır. İhracatı yapılan mantarların 
büyük bir çoğunluğu orman köylüleri tarafından 
toplanmakta ve ülke ekonomisine önemli döviz 
getirisi sağlamaktadır (Pekşen ve Akdeniz, 2012: 39). 
Ayrıca Türkiye’de sahip olduğu iklim özellikleri 
sebebiyle her mevsim mantar bulunabilmektedir. Bu 
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durum gerek ticari açıdan gerekse mantar 
araştırmacıları ve amatör mantarcılar açısından 
büyük bir zenginliği ifade etmektedir (Barutçiyan, 
2012: 59). Kastamonu’nun da yenilebilir mantarlar 
konusunda önemli bir varlığa sahip olduğu 
düşünüldüğünde turistlere mantar toplama 
etkinlikleri düzenlenerek turistik rotalar 
oluşturulabilir. Söz konusu mantar varlığı Kastamonu 
için önemli bir potansiyel olarak görülerek kurslar, 
seminerler düzenlenebilir. Ba, Ssentongo, Beelman, 
Gao ve Richie (2021), mantar tüketimi ile kanser riski 
arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla 1996 ile 2019 
yılları arasında mantar tüketimi ile kanser riski 
üzerine yapılan, 20 binin üzerindeki kanser hastası 
için 17 kanser çalışmasını incelemişlerdir. Yapılan 
inceleme sonucunda mantar tüketimi ile düşük kanser 
riski arasında ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Bu 
çalışma sonucundan hareketle yöre halkı ile birlikte 
potansiyel mantar toplayıcılarına mantarların sağlıkla 
olan ilişkisi ve beslenmedeki önemi üzerinde 
durularak mantar tüketiminin arttırılması 
sağlanabilir. 

Bu çalışma öncelikli olarak Kastamonu merkez ile 
Daday ilçesinde yaşayan yerel halk ile 
sınırlandırılmıştır. Gelecekteki çalışmalarda 
Kastamonu’nun bitki örtüsü çeşitliliği ve ekolojik 
özellikleri bakımından önem taşıyan diğer ilçelerinde 
yaşayan halk ile görüşmeler yapılabilir. Bu çalışmada 
nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği 
kullanıldığı için anket gibi nicel araştırma yöntemleri 
kullanılarak daha fazla katılımcıya ulaşılabilir. 
Araştırma sonucunda elde edilen yöresel yemeklerin 
tarifleri ayrıntılı bir şekilde incelenerek Kastamonu 
mutfak kültürü için envanter çalışması 
gerçekleştirilebilir.  
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Araştırma Makalesi 

COVID-19 PANDEMİSİNİN GASTRONOMİ EĞİTİMİNE ETKİLERİ 

Z. Dilistan SHIPMAN1, Y. Birol SAYGI2 

ÖZ 

Salgın hastalıklar toplumun genel ve bireysel davranışını şekillendirmiştir. Davranış ve davranış sistemleri, salgının ortaya 
çıkardığı gereksinimlere uyarlanır ve “uyarlanmış yeni bir doğal davranış” haline gelir. Eğitimde salgın nedeniyle ortaya çıkan 
yeni ve gerekli adaptasyon, bazı alanlara göreceli olarak kolaylıkla uygulanmasına rağmen, uygulamalı ve yüz yüze etkileşimin 
son derece önemli ve zorunlu olduğu alanlarda sorunlar yaratmaktadır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları, çok boyutlu ve çok 
disiplinli yapısı nedeniyle zorlukların yaşandığı alanların başında gelmektedir. Bu çalışma, gastronomi ve mutfak sanatları 
eğitiminin salgın dönemlerinde öğrenenler (öğrenciler) gözüyle nasıl şekillendirilmesi gerektiğini değerlendirmeyi 
amaçlamaktadır. Yarı yapılandırılmış formda hazırlanan sorular, mülakatlar aracılığıyla öğrencilere yönlendirilmiştir. 
Görüşmelerden sonra alınan cevapların tamamı Word metin belgelerine aktarılmıştır. Elde edilen veriler nitel araştırma 
yöntemlerinden içerik analizi ile değerlendirilmiştir. İçerik analizinden sonra elde edilen boyutlar bir işleyiş modeline 
dökülmüştür. Çalışmanın amacı, COVID-19 sırasında ve sonrasında öğrencilerin eğitim sürecine tepkileri incelemektir. 
Dolayısıyla araştırma, gastronomi alanına COVID-19 benzeri salgın süreçleriyle başa çıkmak için bir kılavuz ve çerçeve 
sunmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Pandemi, Gastronomi, Gastronomi eğitimi.  

THE EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON GASTRONOMY EDUCATION 

ABSTRACT 

Throughout the history of humanity, epidemics have shaped general and individual behavior of society. Behavior and behavioral 
framework are adapted to the requirements of the epidemic and become an “adapted new natural behavior.” It is the same for 
the education itself on all levels. Although this new and necessary adaptation in education due to epidemic has relatively been 
applied with ease to some fields, in the fields where used and face-to-face interaction is highly essential and obligatory dilemmas 
are being experienced. Gastronomy and Culinary Arts are one of these fields experiencing difficulties due to its multidimensional 
and multidisciplined structure. This study aims to evaluate how gastronomy and culinary arts education should be shaped 
during epidemic periods through the learners’ eyes (students). Questions prepared in the semi-structured form will be directed 
to both students and chef instructors through interviews. All of the answers received after the interviews were transferred into 
word documents. The obtained data were evaluated by content analysis which is one of the qualitative research methods. 
Dimensions that are attained after the content analysis will be transferred to a process scheme. The aim of the study to examine 
the reaction of students to the educational process during and after COVID-19. So the research will present guideline and 
framework for the gastronomy field to deal with COVID-19. 
 
Keywords: Pandemic, Gastronomy, Gastronomy education. 
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GİRİŞ 

Günümüzde, sahip olduğumuz yiyecekleri lezzet, 
besin içeriği ve uzun ömür için optimize etmek, 
pişirmek ve sunmak bu alanda çalışmayı öncelikli 
meslekler arasına getirmektedir. Pişirmenin, yaklaşık 
2 milyon yıl önce uzak bir ata tarafından keşfedilen 
orijinal gıda işleme biçimi olduğuna inanılmaktadır. 
İnsanlar böylelikle önce yiyecekleri nasıl 
pişireceklerini, sonra onu nasıl değiştireceklerini, 
koruyacaklarını ve güvenle saklayacaklarını 
öğrenmiştir. Deneyime dayalı yemek pişirme, bir 
yiyeceği diğerine dönüştürme, saklama teknolojisi, 
modern gıda işlemeye yol açmıştır. Daha sonra 
insanlar bitkileri evcilleştirmeye ve toprak işlemeye 
başlamıştır. Buzul Çağı'nın sonunda insanlar 
hayvanları yemek için evcilleştirerek et yemeye 
başlamışlardır. Süreçte üretimden tüketime kadar 
gıda sisteminde ciddi bir değişiklik olmuştur. 
Günümüzde yiyecekler büyük ölçüde güvenli, lezzetli, 
besleyici, bol, çeşitli, kullanışlı ve daha az maliyetli ve 
her zamankinden daha kolay erişilebilir durumdadır 
(Kostaropoulos, 2012). 

Günümüz gıda bilimi ve teknolojisi, beslenme 
eksikliklerini gidermek ve gıda güvenliğini artırmak 
için fizik, kimya, biyoloji, mühendislik, biyoteknoloji, 
mikrobiyoloji, beslenme, toksikoloji, sosyoloji, 
psikoloji ve hukuk gibi tüm bilimleri dahil ederek bu 
modern gıda sisteminin başarısına büyük katkıda 
bulunmaktadır. Besinler korunabilir, temel içerikler 
ile zenginleştirilebilir, toksik ilkeler çıkarılabilir, 
sağlığı optimize edecek ve hastalık riskini azaltacak 
şekilde tasarlanabilir. Benzer şekilde, ürün kaybı ve 
israfı azaltılabilir ve küresel dağıtım, birçok gıdanın 
mevsimsel bulunabilirliğine izin verecek şekilde 
hızlandırılabilir. 

Gıdanın fiziksel, biyolojik ve kimyasal yapısından 
oluşan bütüne gıda bilimi denir. Gıda işleme ve 
korumanın temelini oluşturan kavramları 
kapsamaktadır. Gıdanın güvenliği, sağlıklılığı ve 
bulunabilirliğinin iyileştirilmesi için kimya, 
mühendislik, mikrobiyoloji ve beslenmeyi içeren 
çeşitli bilimsel disiplinler uygulanmaktadır. Bu 
bilimsel disiplinlerin seçim, muhafaza, işleme, 
paketleme, dağıtım ve tüketime uygulanması gıda 
teknolojisidir. Analitik kimya, biyoteknoloji, 
mühendislik, beslenme, kalite kontrol ve gıda 
güvenliğini de içermektedir. Gıda bilimi, temel gıda 
bilimi ve uygulamalı bilimdir. Kapsamı, tarım bilimi ve 
beslenmeyle örtüşerek başlar ve gıda güvenliği ve gıda 
işlemenin bilimsel yönlerine öncülük ederek gıda 
teknolojisinin gelişimi hakkında bilgi verir. Gıda 
bilimini gıdanın doğasını, bozulmanın nedenlerini, 
gıda işlemenin altında yatan ilkeleri ve tüketime 
yönelik gıdaların iyileştirilmesini incelemek için 

kullanılan mühendislik, biyolojik ve fiziksel bilimlerin 
kullanıldığı disiplin olarak tanımlanmaktadır. Gıda 
bilimi daha basit terimlerle "gıdaların fiziksel, 
kimyasal ve biyokimyasal doğasını ve gıda işleme 
ilkelerini incelemek için temel bilimlerin ve 
mühendisliğin uygulanması" olarak tanımlanır 
(Sadiku, Ashaolu ve Musa, 2019).  

Gıda teknolojisi ise gıda biliminin yiyecek ve 
içeceklerin üretim sürecini ele alan bir dalıdır. Gıda 
teknolojisi, kendi bilim tabanında ivme kazanan, 
teknolojinin bir parçası olarak bilgi alanında 
muazzam bir ilerleme kaydetmiş ve gıda güvenliği 
sorunlarını ve artan dünya açlığını karşılamanın 
anahtarı olarak tanımlanan bir alandır (Jideani ve 
Jideani, 2010; Mitchell, Woodhouse, Heptinstall ve 
Camp, 2013; Anon, 2017; Nuora ve Välisaari, 2019). 
Gıda teknolojisi ilk başlarda yiyeceklerin ömrünü 
uzatmaya odaklanmış, 1800’lerin başında, Nicolas 
Appert’in konserve işleminin geliştirmesi ile yükselişe 
geçmiştir. Devamında Louis Pasteur’ün şarap ve sütün 
bozulması üzerine yaptığı çalışmalar, 1880’lerde 
pastörizasyon işleminin geliştirilmesini sağlamıştır. O 
zamandan bu yana gıda teknolojisi alanında 
kaydedilen gelişmeler, kelimenin tam anlamıyla 
dünyamızı değiştirmiştir. Gıda üretimine yönelik 
teknoloji geliştirme çalışmaları ilk meyvelerini 
1800’lü yıllarda vermiştir. Gıdaların ömrünü 
uzatmaya yönelik çalışmalar, ısıl işlem uygulamaları 
ile hızlanmıştır. Konserve işlemi ile başlayan, 
pastörizasyon ile devam eden gelişmeler; süttozunun, 
hazır granül kahvelerin, uzun ömürlü sütlerin ve daha 
birçoklarının üretimlerinin önünü açmıştır. 

Eski zamanlarda tüketiciler gıda teknolojisi 
konularına fazla eğilmezken, günümüzde bilgi 
akışının da hız kazanması ile gıda üretim süreçlerine 
daha bilinçli yaklaşılmaya başlanmıştır. Yine de başlı 
başına bir bilim olan gıda üretim süreci, bu konuda 
eğitim almamış kişilere oldukça karışık gelebilecek 
ögelerle doludur (Eren, 2018).  

Gıda bilimi ve teknolojisi temel olarak aynı eğitim 
basamaklarını içermektedir. Gıda bilimcisi biyoloji, 
mühendislik ve fen bilimlerini kullanarak gıdaların 
nasıl üretildiği ve bozulduğu konularını incelerken, 
gıda teknikeri benzer bilgileri kullanarak gıda 
sanayisinin karşılaştığı sorunları çözmeye odaklanır. 
Bu sorunlar arasında gıdaların korunması, 
ambalajlanması, etiketlenmesi, nakliyesi, 
depolanması gibi başlıklar yer almaktadır (Jideani ve 
Jideani, 2010; Mitchell vd., 2013; Gartaula ve Adhikari, 
2014). Gıda teknolojisi eğitim programlarının amacı 
ise öğrencilere, sektörün talep ve gelişmelerine cevap 
verecek şekilde gıda biliminde bilgili, imalat 
işlemlerinde becerili, teknolojik ilkelere bağlı olarak 
üretim hattında çalışabilecek, gıda yönetmelik ve 
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mevzuatını uygulayabilecek, gıda laboratuvarlarında 
kalite ve kontrol yapabilecek nitelikte teorik bilgi ve 
beceri kazandırmaktır (Turner ve Seemann, 2011; 
Eren, 2018). Bu karmaşık yapının çözümlenmesi için 
bu alanda çalışanların eğitimi çok önemlidir. 
Gastronomi gıdadan ayrılamaz. Gıdanın davranışlarını 
bilmeden doğru gastronomi yapılamaz. Doğru 
gastronomi için doğru ve yeterli eğitim bir anahtardır 
(Gartaula ve Adhikari, 2014; Eren, 2018).  

Gastronomi, yemek pişirme alanında kaliteli yemek 
deneyimlerinden gıdanın kimyasal manipülasyonuna 
ilişkin belirli çalışmalara kadar her şeyi tanımlamak 
için kullanılır. Popüler kullanım kelimeyi neredeyse 
her zaman şeflerin ve aşçıların eline bırakırken, 
gastronomi aslında yemek dünyasını bir bütün olarak 
tanımlamak için pişirmenin ötesine geçer. 
Gastronomi, beslenme biliminden kültür 
araştırmalarına ve yiyeceklerle etkileşim biçimlerine 
kadar, insanlar, yiyecekler ve içinde yaşadığımız 
dünya arasındaki ilişkiyle ilgilidir (Dareker ve 
Peshave, 2016). Gastronominin gerçek bir çalışma 
alanı olarak gelişmeye başlaması 1800'lü yıllarda 
başlamıştır. İnsanlar, basitçe yemek yapmayı 
öğrenmek yerine, yemek yemenin nasıl bir deneyim 
olabileceğine, zevk alınacak bütün bir öğün yaratmak 
için duyuların nasıl etkileşim kurduğuna 
odaklanmaya başlamışlardır. Elbette Fransızlar, 
unvanı ve alanı kendi başlarına iddia eden ilk 
kişilerdir. 

GASTRONOMİ TARİHİ: HAUTE CUİSİNE'İN DOĞUŞU 

Büyük yüzyıl olarak adlandırılan 17. yüzyıl, 
gastronomi tarihi için esastır. 17. yüzyılda aşçılar, eski 
gelenekleri reddetmeye ve mutfakta, gelişen mutfak 
yöntemlerini kullanarak yeni bir yaklaşım tartışmaya 
başladılar. XIII. Louis (1610-1643) saltanatı, 
Rönesans'ın ihtişamından sonra, Fransız gastronomisi 
en büyük ihtişamını yaşamıştır. Bu dönemde, 
gıdalarda iyi tadın ne olacağına ilişkin kurallar 
belirlenmiş olup bu iyi tat olgusu, diğer Avrupa 
monarşilerinin mutfaklarına da hızla nüfuz etmiştir 
(Anon, 2020a; Anon 2020b). 

On yedinci yüzyılın ortasına kadar gastronomi tarihi, 
yemekleri pahalı ve nadir oldukları için lüks ve 
zenginliğin gerçek eşanlamlıları olan devasa miktarda 
baharat (temperleme) uygulamaları ile dikkat 
çekmektedir. Ancak, baharat kullanımındaki bu abartı, 
yemekleri lezzetsiz hale getirmiştir. Zevki çok az 
önemseyen bir dönemdir. Yıllar içinde baharatlar 
büyük şehirlerin pazarlarında kolayca bulunur hale 
gelmiş ve aristokratlar arasında kullanımının düşmesi 
neredeyse anında gerçekleşmiştir. Bu çerçevede, 
kekik, defne yaprağı, tarhun ve biberiye gibi aromatik 
bitkiler eklenmiştir. Bu değişikliklerin, basit görünse 
de gastronomi tarihi üzerinde muazzam bir etkisi 

olmuştur. Güçlü ve aşırı baharatlı lezzetlerin yerini 
tazelik almıştır. 17. yüzyıl aşçıları kendilerini ifade 
etmenin yeni yollarını keşfetmişlerdir. Bu büyük 
mutfak ayrıca kullanımı hor görülen sebzelerin artan 
kullanımı ile gastronomi tarihinde yerini almıştır. On 
yedinci yüzyıl bahçıvanların yüzyılı olmuş ve mutfakta 
sebze ve meyvelerin gelişimi gözlenmiştir. En çok 
tüketilen sebzeler kuşkonmaz, bezelye, kereviz ve 
enginar olup bunlar sadece aristokrat elitlere 
ayrılmıştır. Meyveler hemen hemen her zaman 
yemeklerin sonunda sunulmuştur (Anon, 2020a).  

“Gastronomi” sadece aristokrasiye dokunmamıştır. 
Burjuvazinin de masadaki davranışını derinden 
değiştirmiştir. Hijyen ve servis konusunda garson 
mesleği kurulmuştur. Ayrıca, peçete, bıçak, çatal ve 
kaşıkların bireysel kullanımı ortaya çıkmıştır. 1750 
civarında sofra takımları şekillenmiştir. Masaya 
yerleştirilen yemeklerin uyumlu ve simetrik bir masa 
görüntüsü vermesi için orantılı bir set oluşturması 
kesinlikle şarttır. Mutfak klasiği dediğimiz aslında 
aristokrat ve Fransız burjuva mutfağının bir 
karışımıdır. Bu tür gastronomi, 19. yüzyıldan 20. 
yüzyılın başına kadar Avrupa'da mutfak standardı 
haline gelmiştir. Mutfak klasiği, aşina olduğumuz 
geleneksel mutfaktır. Sofistike yemek tarifleri ve yerel 
yemeklerin bir karışımıdır. 18. ve 19. yüzyılda büyük 
restoran ve lüks oteller ile ilk yemek yazarları 
(Grimod de la Reynière, Brillat Savarin) ortaya 
çıkartmıştır. 20. yüzyılda otomobilin icadı, mutfak 
turizmini (Michelin Rehberi) ve popüler bölgesel 
gıdaları teşvik etmiştir. Fransa'da 20. yüzyılın 
başında, çökmekte olan şehir yaşamına karşı artan bir 
tepki ile körüklenen basit ülke hayatı için nostalji, 
bölgesel mutfağın yükselişine yol açmıştır. Bu, yerel 
gıda maddelerine ve geleneksel bölgesel yemeklere 
yeni bir ilgi getirmiştir. Ekonomik açıdan, yerel 
yemekler sunan restoranlar gelişmiştir. Bölgesel 
yemek kitapları gelişmiş ve 1909'da gıda ürünleri, 
daha sonra diğer gıdalara yayılan şaraplar için menşe 
kontrolü adı verilen bir sertifikasyon sisteminin 
oluşturulmasıyla korunmaya başlamıştır. 1935'te 
Fransız hükümeti, tüm Fransız tarım ürünlerini 
düzenlemek için Institut National des Appellations 
d'Origine'i (INAO) kurmuştur. 1992 yılında, Avrupa 
Birliği ve üye ülkeleri, bölgesel gıdalarını korumak için 
Korumalı Menşe İsmi (PDO) ve Korumalı Coğrafi 
İşaret (PGI) oluşturmuştur. Yeni Dünya'dan gelen gıda 
akışı (patates, domates, fasulye) sessiz ama yaygın bir 
mutfak devrimine işaret etmiştir. Tatlılar kakao, 
kahve, vanilya ve ananasın gelişiyle dönüşüm 
yaşamıştır (Anon, 2020a).  

19. yüzyıl Fransız gastronomisinin altın çağıdır. 
Gastronomi yüzyılın başında ilk gıda eleştirmenlerini 
(Grimal de la Reynière, 1802) ve ilk gıda yazarlarını 
(Physiologie du goût de Brillat Savarin, 1825) 
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yaratmıştır. Kısa bir süre sonra, Antonin Carême ve 
Auguste Escoffier gibi ilk ünlü şefler Fransız 
mutfağının etkisini uluslararası olarak 
yaygınlaştırmıştır. Bu dönemde kömür yakan sobanın 
icadı ve bakır ve kalayın gelişi, aşçıların işlerini 
yapmalarını kolaylaştırmıştır. Antonin Carême, lüks 
oteller ve restoranlar tarafından kabul edilen standart 
bir mutfak kodu oluşturmuştur. Çalışmaları, mutfak 
ekibini organize eden Auguste Escoffier tarafından 
daha da geliştirilmiştir. Çeşitli teknikler, mantar 
tıpalar (1700), tirbuşon (1750), havalandırma 
davlumbazlı dökme demir soba, konserve (Appert, 
1749-1841), dondurucu (1845), buzdolabı (1933), 
pastörizasyon (1860) gibi gıdaların korunması için 
pişirme yöntemleri bu dönemde kullanılmıştır (Anon, 
2020a).  

Nouvelle mutfağı terimi ilk kez 1973'te Nouveau 
Guide Gault et Millau “Vive la nouvelle cuisine 
française” başlıklı “Gault Millau” makalesinde 
kullanılmıştır. Nouvelle mutfağı için on emir ilan 
edilmiştir. En önemlileri ise uzun pişirme sürelerinin 
reddi, ağır soslar, baharatlar ve gıdaların doğal 
lezzetlerini maskeleyen marinatlardır. Yeni teknikler 
benimsenerek kırmızı şarap / kırmızı et, beyaz şarap 
/ balık, kuzu / fasulye gibi eşleştirmeler yapılarak yeni 
ürünler, pişirme teknikleri ve sunumlar 
memnuniyetle karşılanmıştır.  

Gault Millau, genellikle Fernand Point'in (Vienne, 
Fransa'daki La Pyramide) öğrencileri olan Paul 
Bocuse, Michel Guérard, Paul Haeberlin ve Troisgros 
kardeşler gibi ünlü şeflerin popülerleşmesine katkıda 
bulunmuştur. 1976 yılında, yüzlerce şef, Nouvelle 
mutfağı okulu altında çalışmışlardır. 1970-1980 yılları 
arasındaki nouvelle mutfağı, mutfak klasiğinden 
tamamen kopamamıştır. Bocuse ve çağdaşları la 
cuisine du marché, ürüne saygı ve hafif pişmiş sosları 
tanıtırken, tarifleri hala mutfak klasiğinde 
bulunanlara benzerdir. Pişirme sürelerini azaltarak 
yemeklerin diyet ihtiyaçlarına daha fazla dikkat 
ederek, sanatsal yemek sunumlarını vurgulamıştır. 
Rakiplerinin menşei hakkında geniş ayrıntılara sahip 
menüler (porsiyon boyutunu azaltırken) gelişmiştir. 
Modern mutfak klasiğine inananlar, yerel yemek ve 
nouvelle mutfağının destekleyicileri inançlarında 
ortak bir zemin bularak fast food sektörünün 
büyümesine, değişen modern diyetin sembollerine ve 
gıda endüstrisinin gelişimine karşı güçlerini 
birleştirmişlerdir (Anon, 2020a, Anon, 2020b).  

Gastronomi alanında bir atılım, 1950'ler ve 
1960'larda doğan ve Avrupalı şefler tarafından 
yönetilen olgudur. Marc Veyrat emülsiyonlar 
geliştirerek, gravürleri infüzyonlarla değiştirip 
Alplerden gastronomi dünyasına yabani otları 
taşımıştır. Michel Bras ve Régis Marcon yerel 

yemekleri yenilikçi mutfak teknikleriyle 
birleştirmiştir. Olivier Roellinger, doğunun 
lezzetlerini sunmuştur. Pierre Gagnaire ve Katalan şef 
Ferran Adria, Hervé This gibi şefler bilim adamları 
tarafından elde edilen bulguların yardımıyla, damak 
paletinde düşük, zengin ve gevrek tekstür oluşturan 
moleküler yapıları anlamaya çalışmışlardır. Bu 
çalışmalara ise moleküler gastronomi adı verilmiştir 
(Anon., 2020).  

Mutfakta sessiz bir devrim ise profesyonel 
mutfaklarda daha insancıl çalışma koşulları, 
kadınların büyük şeflerin rütbesine yükselmesi 
(Hélène Darroze, Anne Sophie Pic, Reine Sammut) gibi 
değişimler 21. yüzyılda yayılmıştır. Alain Senderens, 
menüyü basitleştirmek, maliyetleri azaltmak ve 
kârlılığı artırmak için, birçok şef Michelin yıldızlı 
restoranlarından ayrılırken, bistrolar veya yıldızsız 
restoranlar dünyası gelişmiştir. Günümüzde Asya, 
Kuzey Afrika (Mağrip) ve Meksika mutfağının etkisi 
sayesinde baharatlar yeniden keşfedilmektedir. 

MUTFAKTA YAŞAM 

Gastronomi tarihi sürekli değişimi içinde 
barındırmaktadır. İnovasyon dünyasında gastronomi 
sonsuz seçeneklere ve büyük bir değişim ve gelişime 
açıktır. Hepimizin bize farklı şeyleri takip etme fırsatı 
veren belirli nitelikleri, ilgi alanları, yetenekleri ve 
becerileri vardır. Bu yeteneklerden faydalanmakla 
kalmayıp aynı zamanda başarı ve mutluluk 
bulabileceğimiz bir kariyere giden bu nitelikler 
önemlidir. Örneğin, mühendisler bir şeyleri çözme, 
yaratıcılık ve yüksek mekanik yeteneklere sahip olma 
arzusuna sahiptir. Bu özellikler mühendislerin özel 
görevlerini yerine getirmelerine olanak tanır. Mutfak 
eğitimi ise belirli nitelikler gerektirmektedir (Jideani 
ve Jideani, 2010; Eren, 2018). Her büyük şef bu 
niteliklere sahiptir. Mutfak eğitiminin başarı getirecek 
tek bir özellik olmayıp bir kombinasyon olduğunu 
hatırlamak önemlidir. Mutfak öğrencisinin sahip 
olması gereken temel özellikler şunlardır (Stitt, 1996; 
Santich, 2007; Siio, Hamada ve Mima, 2007; 
Vartiainen, Aksela ve Hopia, 2013): 

Yaratıcılık: Mutfak sanatları tam anlamıyla bir sanat 
formudur. Mutfak eğitimi, düşünme ve yaratıcı 
tarafının gösterilmesine ve büyümesine izin verme 
yeteneğine sahip olmayı, öğrenilen konuların 
artırılması, yeni fikirlerin hayata geçirilmesine 
yardımcı olmaktadır. Kişinin yeteneklerini özgürce 
akan yaratıcılık değişimine eklemek başarılı bir şef 
tanımını ortaya çıkaracaktır.  

Bağlılık ve Sabır: Bu, herhangi bir çabada ortak bir 
kalite olsa da özellikle mutfak dünyasında geçerlidir. 
Yenilik ve kalite konusunda daima en iyisini sunma 
taahhüdü değerlidir. Bu, zaman, zanaat öğrenmek ve 
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işine saygı duymayı gerektirir. Şef olarak ustalaşması 
gereken bıçak becerilerinden lezzet profillerine, her 
gün kullanılacak mutfak tekniklerine kadar çok sayıda 
tekrar eden eylem ve beceri vardır. Profesyonel bir 
mutfakta işe alındıktan sonra temel bilgilerin 
bilinmesi ve başarılı olunması beklenir. Bu nedenle 
çok pratik, mükemmellik sağlar. Güçlü bir mutfak 
temeli oluşturmak, bağlılık ve sabır gerektirir. Bu iki 
özellik güçlü bir çalışma ahlakından 
kaynaklanmaktadır ve en iyisi olması gereken mutfak 
sözlüğünün geliştirilmesine yardımcı olacaktır. 
Mutfak okulu, hataların öğrenilmesine, şu anda 
nerede olduğunuz ve profesyonel olarak nerede 
olacağınız arasındaki temel farkı anlamaya olanak 
tanır. 

Zanaat için Bir Tutku: Sevilen şeyi yaparsanız, 
hayatınızda asla bir gün çalışmazsınız. Fikirleri ve 
yemekleri dünya ile yaratma ve paylaşma tutkusu 
esastır. Bu tartışmasız listedeki en önemli özelliktir. 
Tutku kişiyi yönlendirecek, daha büyük ve daha iyi 
şeylere itecektir. Zanaata olan tutku tüm engellerin 
aşılarak hedeflere ulaşılmasını sağlar.  

Yapıcı Eleştiriyi Kabul Edebilme: Dünyanın en iyi 
şefleri sürekli öğrenmektedirler. Eleştiri ve geri 
bildirim almak gastronominin doğasıdır. Her ikisini de 
yapıcı bir şekilde kabul etme yeteneği, öğrenme ve 
gelişim için yeni fırsatlar yaratmaktadır.  

Takım Zihniyeti: Herhangi bir mutfakta birçok 
hareketli parça vardır. Ayakların üzerinde düşünme, 
yönlendirme ve iletişim kurma yeteneğine sahip 
olmak, en iyi yemekleri hazırlamak ve servis etmek 
için çok önemlidir. Aynı olgu mutfak okulunda 
öğreneceğiniz becerileri geliştirmek için de geçerlidir. 
Birçok şef ve mutfak öğrencisi çok çeşitli özelliklere 
sahipken, aynı zamanda birkaç temel özelliği 
paylaşırlar. Her öğrencinin bağlılığı ve tutkusuyla 
eşleştirilmiş olan müfredat, onları gıda hizmeti 
endüstrisinde orta ve üst düzey pozisyonlar için 
hazırlar. 

ÖRGÜN EĞİTİM MUTFAK SANATLARI 
(GASTRONOMİ) EĞİTİMİNİN ÖNEMİ? 

Yemek ve onun oluşturduğu kültür antik çağlardan 
beri sosyal hayatın önemli bir parçasını 
oluşturmaktadır. Gastronomi, iyi yemek hazırlama ve 
tüketme ile ilgili sanat ve bilgi sahibi olma hali veya iyi 
yemek hazırlama ve keyif almak ile ilgili eylem ve 
bilgidir. İyi yemek seçme, yemek pişirme ve yemek 
yapma pratiği veya sanatı olarak da 
tanımlanmaktadır. Kelimenin kökeni ise eski Yunanda 
“gastro” yani mide ve “nomos” bilgi ya da kurallar 
anlamına gelen kelimelerin birleşmesinden 
türemiştir. Bu kelimenin ilk olarak Antik Yunan 
toplumunda kullanıldığını bilinmektedir. Kelimenin 

ilk kullanıma ilişkin bilgiler çeşitli olmasına rağmen 
“Gastronomia” adlı kılavuzu yazan Sicilyalı Yunan 
Archestratus’un yazdığı ekmek ve şarap kılavuzu bu 
kelimeyi kullanan ilk eser olarak düşünülür. Bu 
kelimenin popülerleşmesi Brillat-Savarin’in “Tat 
Fizyolojisi” çalışması sayesinde olmuştur. Günümüzde 
ise gastronomi herkes tarafından bilinen bir kelime ve 
kavram halini almıştır. Genelde “pişirme, hazırlama, 
sunum ve yemeğin yenmesi” olarak tanımlanır. Bir 
başka tanım ise “Gastronomi bir bölgenin, bir grubun 
hatta bir ulusun yeme içme ve tüketim alışkanlıklarına 
etki eden faktör ve çeşitliliklerin tanınması veya 
anlaşılmasıdır”. Özetle gastronomiyi, toplum ya da 
bölgelerin yeme, içme alışkanlıkları ve kültür ile 
bağlantısı olarak tanımlayabiliriz (Anon, 2020a, Anon, 
2020b).  

Gastronominin tarihsel gelişimi incelendiğinde usta 
çırak ilişkisi ile verilen eğitiminin örgün olarak 
verilmesinin önemi yazılı belgelerin ve 
standartlaşmanın gereği nedeniyle ortaya çıkmıştır 
(Eren, 2018). Önceleri ve yakın zamana kadar mutfak 
çalışma stilleri usta, çırak ilişkisine dayalı olarak 
gelişmiş ve 1879 yılında, ilk aşçılık okulu Boston 
Aşçılık Okulu, ABD'de kurulmuştur. Bu okul yemek 
pişirme uygulamalarını ve yemek tariflerini 
standartlaştırarak mutfak sanatları okullarının 
temelini atmıştır. Bu bağlamda “Gastronomi eğitimi 
niçin gereklidir ve gerekli ise bu eğitim nasıl 
verilmelidir?” sorusu çok önemlidir.  

Bir öğrenme bileşeni yapılan işe entegre edildiği 
sürece, neredeyse her mutfak kariyeri daha büyük 
gastronomi şemsiyesinin bir parçası olarak kabul 
edilebilir. Şef veya moleküler gastronomist olmak 
"gastronomi" unvanını kazanmanın en iyi yolu olsa da 
mutfağın ötesine geçip gıda bilimi, kültürel gıda 
çalışmaları ile kültür, yemek ve insani gelişme, gıda 
üretimi, sağlık ve beslenme düşünülmelidir. Aşçılık 
okulları bu fikri bir adım öteye taşırlar (Jideani ve 
Jideani, 2010). 

18. yüzyılın ünlü Fransız avukatı ve epikürü Jean 
Anthelme Brillat Savarin, en iyi aksiyomuyla tanınan, 
"Bana ne yediğinizi söyleyin, kim olduğunuzu 
söyleyeyim", aynı zamanda gastronomiyi gerçekten 
tanımlayan ilk kişi olmasıyla da tanınır. Tanımının ilk 
kısmı, gastronomiyi tek bir cümleyle tanımlamanın 
tartışmasız en iyi yolu olsa da ikinci yarısı hararetli 
tartışmalara neden olmuştur. "En iyi yemek" veya 
hatta "iyi yemek" kavramını tanımlamak, gastronomi 
öğrencilerinin sürekli olarak zorlandıkları ve üzerinde 
bir fikir birliğine varırlarsa nadiren 
karşılaşabilecekleri bir kavramdır. 20. yüzyılın ünlü 
Fransız antropoloğu Claude Levi-Strauss, "yemek iyi 
düşünmektir" demiştir. Savarin'in "mümkün olan en iyi 
yiyecek" kavramı düşünüldüğünde bu duygu daha 
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uygulanabilir olamazdı, çünkü her kişi, topluluk ve 
ülke bu konuda benzersiz bir anlayışa sahiptir. Her 
toplum için “yemek”, “iyi yemek” veya “en iyi yemek” ne 
anlama geldiği farklıdır.  

Gastronomi öğrencileri, bugün çalışırken, pratik 
yaparken ve geliştirirken, tamamen Savarin'in doğası 
gereği hem disiplinler arası hem de çok disiplinli, her 
şeyi kapsayan bir alan olduğu fikri etrafında dönerler. 
Gastronomi, kentsel ortamlarda tarımın 
incelenmesinden uluslararası ticarete, bireysel ve 
kültürel gıda kavramların şekillendirilmesinde 
duyularımızın oynadığı rolden, tencere ve tavaların 
dünya çapında mutfak geleneklerinin işlenmesinde 
oynadıkları çeşitli rollere kadar tanımlanabilir. 
Bütünsellikten başka bir şey değildir. Tarihsel, 
antropolojik, ekonomik, sosyo-kültürel ve bilimsel 
teorileri ve metodolojileri kullanırken, yemek ve 
yemeyi çalışmaya ve nihayetinde yaşamaya değer 
kılan duyusal, deneyimsel ve uygulamalı yönlerini 
benimser. 

Gastronomi öğrencileri arasında yemek yazımından 
politika savunuculuğuna, sürdürülebilir 
girişimcilikten kentsel tarıma kadar çok çeşitli odak ve 
kariyer hedefleri varken, tüm gastronomi öğrencileri 
bunların her birinin ileriye dönük bulmacanın önemli 
bir parçası olduğunu kabul etmelidir. Tat, doku ve 
kültürel öneme sahip sürdürülebilir şekilde üretilmiş 
gıdalara eşit erişim sağlayan küresel, ulusal, bölgesel 
ve topluluk temelli gıda sistemlerine ulaşmak için, 
görünüşte farklı, ancak tamamen bağlantılı rollerin 
doldurulmaya ve gelişmeye devam etmesi gerektiğini 
bilmelidir (Lund-Durlacher, Fritz ve Antonschmidt, 
2017).  

Politika, geniş çapta okunan yemek yazarının desteği 
olmadan etkilenemez. Sürdürülebilir gıda işletmeleri 
sürdürülebilir çiftçi olmadan gelişemez. Adil kentsel 
gıda erişimi, kültür antropologlarının her şehri 
tanımlayan benzersiz gelenekler üzerine araştırması 
olmadan elde edilemez. Günümüzde dünyadaki 
hemen hemen her ülkeyi rahatsız eden beslenme ile 
ilgili problemleri çözmek, gıdanın her birimiz için ne 
anlama geldiğine ve hayatımızda oynadığı rollere dair 
önemli sosyolojik, antropolojik ve kültürel anlayış 
olmadan asla ve asla tam olarak başarılamayacaktır 
(Lund-Durlacher, Fritz ve Antonschmidt, 2017).  

Doğru eğitim türü herhangi bir ideolojiyle ilgili 
değildir. Ne kadar gelecek bir ütopya vaat etse de 
herhangi bir sisteme dayanmaz ve ne kadar dikkatlice 
düşünülmüş olursa olsun, bireyi özel bir şekilde 
şartlandırmanın bir aracı da değildir. Gerçek anlamda 
eğitim, bireyin olgun ve özgür olmasına, sevgi ve iyilik 
içinde büyük ölçüde çiçek açmasına yardım etmektir. 
Öğrenciyi idealist bir modele göre şekillendirmek 
değildir. Eğitimin en yüksek işlevi, bir bütün olarak 

yaşamla başa çıkabilen entegre bir birey meydana 
getirmektir (Eren, 2018). 

Gastronomi ve eğitim ayrılmaz bir bütündür. Tüm 
bunlar göz önüne alındığında müfredatında 
günümüzde bazı değişikliklere uğraması 
gerekmektedir. Şu anda tüm gastronomi müfredatları 
bilinen mutfak istasyonlarının, “Garde Manger” (soğuk 
istasyon, salatalar gibi), “Boucher” (kasaplık 
işlemleri), “Entremetier” (sebze ve çorbaların 
yapılması), “Friturier” (etler ve sebzeler de dahil 
olmak üzere yiyecekleri sıcak yağda hazırlanması), 
“Grillardin” (ızgara işleri), “Patissier” (unlu mamüller), 
“Poissonnier” (deniz ürünleri işlemesi), “Rotisseur” 
(tüm etlerin kavurma ve fırınlama işlemleri), “Saucie” 
(sosların yapımı) öğretilmesi üzerine kuruludur. Tüm 
bu işlemlerin bilinmesi bir Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları bölümümde öğrencilere öğretilmeli ancak 
bu işlemlere yeni bakış açıları getirilerek, inovasyon 
ve yaratıcılık, kültür, gıda teknolojisi ve kimyası 
eklenmelidir.  

Anlaşıldığı üzere gastronominin kendisi gibi eğitimi 
de tezlere (Sezen, 2018), makalelere ve diğer birçok 
araştırmaya konu olmaktadır. Bu çalışma alan yazında 
yapılmış olan COVID-19’un sağlık (d’Aquin, 2020) ve 
diğer alanlardaki öğrenciler (Anon, 2020b; Aucejo, 
French, Araya ve Zafar, 2020; Wu, Wu, Nguyen ve 
Tran, 2020) üzerine etkilerini gastronomi öğrencileri 
üzerinde de inceleyerek alan yazındaki bilgileri 
tamamlamayı amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra 
bulgular üzerinden gastronomi eğitiminin geleceğine 
ve planlanmasına ilişkin öneriler sunmaktadır.  

GASTRONOMİ EĞİTİMİ, TARİHÇESİ VE 
YÖNTEMLERİ 

Son on yılda, mutfak dünyasında değişimin hızı 
artmıştır. Bu artış, tüketici farkındalığındaki önemli 
bir sıçramanın ve artan taleplerin, televizyondaki 
yemek programları, sosyal medyadaki paylaşımlar ve 
ünlü aşçıların ortaya koyduğu ilginç yaklaşımların 
sonucudur. Özellikle günümüz şartlarında liyakat 
sahibi ve kalifiye eleman yetiştirmenin başlıca unsuru 
kaliteli bir eğitim vermektir. Artık bilinçli tüketicilerin 
talepleri artmaktadır ve bu bağlamda hizmet sektörü 
de gitgide önem kazanmaktadır. Bu durumda 
gastronomi ve mutfak sanatları üzerine eğitim veren 
kurumlarda eğitimin kalitesi yüksek ve güncel olmak 
zorundadır (Güdek ve Boylu, 2017). 

ABD ve Avrupa’da gastronomi ve mutfak sanatları 
alanında eğitim veren üniversiteler genelde 3 yıllık 
programlar halinde olmasına rağmen Türkiye’de ilk 
açılan bu program 4 yıllık olarak ve Yeditepe 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 
2003 yılında açılmıştır. Bu bölümün açılmasından 
sonra pek çok üniversite, devlet üniversitesi de dahil 
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bu bölümü bünyelerine katmıştır. Bugün sayıları yüzü 
bulan bu bölümlere son derece ilgi duyulmaktadır. 
Sadece mutfak şefi/aşçı yetiştireceği düşünülen ya da 
algılanan programdan mezun olanlar sadece mutfak 
şefi değil sektörde ürün geliştirmeden, yöneticiliğe ya 
da televizyon programlarına kadar farklı alanlarda, 
oldukça dolgun ücretlerle çalışmaktadırlar. Bu 
olanaklar bölümü daha da cazip kılmaktadır (Beyter, 
Zıvalı ve Yalçın, 2019). 

Dört yıllık bu bölümlerin yanı sıra iki yıllık aşçılık 
programları da hayata hızlı ve direkt aşçı olarak 
atılmak isteyen öğrencilerin ilgi odağı olmaktadır. 
Aşçılık bölümlerinde verilen eğitim daha ziyade pratik 
ağırlıklı olmalı ve öğrencilere bir otel ya da restoran 
mutfağının hızlı ancak organize ve hiyerarşik düzenini 
öğreten, usta çırak ilişkilerinde dikkat edilmesi 
gereken davranışların anlatıldığı ve müşterilere hitap 
şeklinin gösterildiği bir eğitim programı 
hazırlanmalıdır. Burada önem verilecek diğer bir konu 
da eğitmenlerin sektör deneyimli kişiler olmasıdır. 
Teorik ve kitap bilgilerinin katkısı yadsınamaz ancak 
eğitim sırasında yaşanmış olayların anlatılması ya da 
kitapta olmayan deneyimlerin paylaşılması özellikle 
aşçılık öğretiminde daha da önem kazanmaktadır. Zira 
aşçılık eğitimi sadece iki sene olduğu ve bu eğitimi 
alan öğrencilerin sadece bir staj yapmaları, tecrübe 
kazanma konusunda onları eksik bırakabilmektedir 
(Eren, 2018). 

Aşçılık için hazırlanacak olan ders programında tüm 
mutfak istasyonlarını içeren dersler ayrı ayrı ve 
mutlaka mutfakta “hands on” denilen biçimde 
uygulamalı şekilde gösterilmelidir. Ders saati 
içerisinde bu uygulamalı derslerin teori 
(ne/neden/niçin) kısımları da bu uygulamaların 
içinde mutlaka anlatılmalıdır. Dört yıllık Gastronomi 
ve Mutfak Sanatları bölümü ise bu konuda aşçılıktan 
daha şanslıdır. Öğrencilerin dersleri daha detaylı 
olarak öğrenme şansları olmakta ve isteyen kendini 
akademik kariyer yolunda bulabilmektedir. Bu dört 
yıllık bölümde amaç sadece mutfak şefi yetiştirmek 
olmamalıdır. Bu sektörde mutfağı en ince detayları ile 
bilen yöneticiler de yetiştirilebilmelidir.  

Modern mutfağın babası olarak kabul edilen Fransız 
şef Escoffier’in başlatmış olduğu "brigade de cuisine" 
veya "partie system" olarak adlandırılan mutfak 
hiyerarşisi ve düzeni bugün hala devam etmektedir. 
Bu sistemin amacı otel ve restoran mutfaklarında 
bulunan işgücünün nasıl bir düzende çalışması 
gerektiğini gösteren bir sistemdir (Allen ve Iomaire, 
2016). Ancak mutfakta çalışma düzeni hala klasik 
yöntemde olsa bile yiyecek ve içecekler yeni gelişen 
trendlerle başka bir hale dönüşmüştür. Aslında 
mutfak her zaman yaratıcılığın ve yeniliğin bir parçası 
olmuştur. Mutfağın bu yeni mevcut ortamı da 

geleneksel gastronomi ve mutfak sanatları eğitim 
modelini de sorgulama ihtiyacını doğurmaktadır. 
Örneğin, sosyal medyada popüler hale gelen yemek 
tasarımları gibi trendler, mevcut eğitiminde bu 
konuları içermesini gerektirmektedir (Eren, 2018). 

KALİTELİ MUTFAK EĞİTİMİNDE STANDARTLAR 

Günümüzün en popüler mesleklerinden bir haline 
gelen aşçılık, bir sanat dalı olarak tanımlanmaktadır. 
"Aşçı olmak istiyorum" diyenler, bu yola giren ve 
mesleğini hakkıyla yapmak isteyen aşçı adayları 
gastronomi okullarından eğitim alarak kariyer 
yolculuklarına bir adım önde başlamaktadırlar. Aşçılık 
yeteneklerinin daha da ileri taşınması için kaliteli 
eğitimin önemi yadsınamaz. Temelinde standart, bir 
şeyi yapmak için kararlaştırılan yoldur. Bu, bir ürünün 
imalatı, bir sürecin yönetilmesi, bir hizmetin 
sağlanması veya malzemelerin tedarik edilmesini 
içerebilir, kuruluşlar tarafından üstlenilen ve 
müşterileri tarafından kullanılan bir dizi faaliyeti 
kapsayabilir. Kaliteli gastronomi eğitimin başarısı için 
aşağıda verilen temel standartların oluşturulması 
gerekmektedir.  

1. Nitelikli Mutfak Direktörü: En az bir kişi, mutfak 
programının geliştirilmesi ve idaresine doğrudan 
katılacak şekilde atanmalı ve profesyonel bir geçmişe 
ve eğitim deneyimine dayalı olarak bunu yapacak 
nitelikte olmalıdır. Bu kişinin ayrıca öğretim rolleri, 
operasyonel ve idari sorumlulukları olabilir. Sorumlu, 
profesyonel bir sertifikayı içerebilecek aşçılık eğitimi, 
öğretimi ve deneyiminin kanıtını gösterebilmelidir. 
Resmi bir mutfak direktörü profil sayfası, uygun 
özgeçmiş ve mesleki başarıların diğer kanıtlarıyla 
birlikte doldurulmalıdır.  

2. Nitelikli Öğretim Üyeleri ve Eğitmenler: Tüm 
eğitmenler, öğrencilere mutfağı başarılı bir şekilde 
öğretebilmeleri için yeterli beceri, bilgi ve geçmişe 
sahip olmalıdır. Mesleki eğitim, çıraklık ve skolastik 
öğrenmenin (kazanılan dereceler ve diplomalar) bir 
kombinasyonu tercih edilir. Her öğretmenin kimlik 
bilgilerini ve sürekli eğitim ve mesleki gelişim 
planlarını sergilemek için kanıt sunulmalıdır.  

3. Geçmiş: Eğitim kurumunun tarihi boyunca dersler 
veya programların kaydına sahiptir. Sürekli büyümeyi 
desteklemek için yeterli öğrenci nüfusuna sahiptir. 
Bunun kanıtı olarak ders ve programların sayısını, 
uzunluğunu ve her birinin kayıtlarını detaylandıran 
dokümanları olmalıdır.  

4. Ders Verme Modelleri: Kurumun öğrenme stilleri ve 
uygulamaları ile çalışma deneyimleri (simüle edilmiş 
restoranlarda) değişebilir. Ancak, tüm çalışmaların 
resmi, organize uygulama ve takip planları olmalıdır. 
Ayrıntılı ve özel öğrenme çıktılarını ve 
değerlendirmeleri (uygun olduğu durumlarda) içeren 
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ders planları sürekli olarak gözden geçirilmek üzere 
sunulmalıdır. 

5. Yeterli Tesisler: Pratik eğitim mutfaklarını, ders ve 
gösteri sınıflarını içermesi gereken eğitim ve öğrenim 
tesisleri ve ortamları olmalıdır. Tüm tesisler, öğretme 
ve öğrenmenin yönetilmesi için yeterli şekilde 
donatılmalı, korunmalı ve toplam öğrenci sayısı ile 
doğru orantılı olmalıdır. Tesislerin ve ekipmanın 
yeterliliğini kanıtlamak için örneğin dijital 
fotoğraflardan oluşan bir örnek koleksiyon yeterlidir. 

6. Taahhüt ve Destek: Yemek pişirme programını 
sunan kurum, yemek programı için sürekli fiziksel ve 
mali desteğe verdikleri desteği kanıtlamalıdır. 
Kanıtlar, taahhütlerin kamuya açık olarak basılı 
belgeler şeklinde ve kurumun onay mektupları 
şeklinde olabilir.  

7. Misyon Beyanı, Amaçlar ve Hedefler: Açık ve iyi 
tanımlanmış bir program misyon beyanı, tüm 
potansiyel öğrencilere açık bir şekilde sunulmalıdır. 
Misyon beyanı, aynı zamanda iyi geliştirilmiş ve tüm 
ilgili tarafların erişimine açık olan programatik amaç 
ve hedeflerle desteklenmelidir. Kanıtlar, öğrencilere 
basılı broşürler, kataloglar veya web sayfaları 
şeklinde ve başka kanıtlarla desteklenerek 
sunulmalıdır.  

8. Sanitasyon, Gıda Güvenliği ve Hijyen: Kurum, 
sanitasyon, gıda güvenliği, kişisel hijyen ve beslenme 
(uygun olduğu durumlarda) dahil olmak üzere sağlıklı 
beslenmeye genel bağlılığını destekleyen kanıtlar 
sunmalıdır. Kanıtlar, sanitasyon kurallarının 
öğretilmesi ve bunlara uyulmasını ele alan kataloglar, 
broşürler veya dersler ile desteklenmelidir (Anon, 
2017).  

9. Öğrenim Merkezleri, Kütüphaneler veya Diğer 
Eğitim Destek Merkezleri: Öğrenim merkezleri, 
kütüphaneler ve diğer eğitim destek alanları, 
öğrenmeyi yeterince desteklemeli ve yayınlanmış 
kitaplar, tezler, broşürler, kitapçıklar, kılavuzlar, 
internet web siteleri ve diğer ilgili akademik araştırma 
makaleleri, dergiler ve / veya videolar (DVD'ler) 
içermelidir. 

10. Sanayi Desteği: Kaliteli gıda üretimi ve hizmeti için 
yerel standartlar karşılanmalı ve kurum bu 
standartların üzerinde çalışmalıdır. Profesyonel 
topluluklardan, devlet kurumlarından, STK’lardan, 
mezunlarından ve gastronomi ile ilişkili tüm kurum ve 
organizasyonlardan destek almalıdır.  

11. Kurum, öğrenciler veya paydaşlar tarafından dile 
getirilebilecek şikayetlerle ilgili olarak iyi 
tanımlanmış ve duyurulmuş bir dizi politikaya ve 
prosedüre sahip olmalıdır.  

12. Mutfak programları sunan kurum, faaliyet 
gösterdiği ülkenin yasaları ile tanımlanan yasal 
faaliyet gösteren işletmelerdir. Bu iddiayı 
destekleyecek tüm belge ve dokümanlar 
sağlanmalıdır.  

COVID-19 SALGINI, MUTFAK ENDÜSTRİSİ, 
ÖĞRENCİLERE VE EĞİTİME ETKİSİ  

COVID-19 pandemisi okullar ve eğitim kurumlarının 
neredeyse tamamen kapanışlarına yol açmış olup 
dünya çapında eğitim sistemlerini etkilemiştir. 
Dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin 
çoğu, COVID-19'un yayılmasını kontrol altına 
almak amacıyla eğitim kurumlarını geçici olarak 
kapatmıştır. 4 Eylül 2020 itibariyle, pandemiye yanıt 
olarak okulların kapanması nedeniyle şu 
anda yaklaşık küresel olarak 
1,277 milyar öğrenci etkilenmektedir. UNICEF'e göre, 
46 ülke şu anda ülke çapında kapatma eylemleri 
uygulamaktadır ve 27 ülke, dünya öğrenci nüfusunun 
yaklaşık %72,9'unu etkileyen yerel kapatma 
eylemlerini uygulamaktadır. 72 ülkede okullar şu 
anda açıktır.  

Okul kapanışları yalnızca öğrencileri, öğretmenleri ve 
aileleri etkilemez. Ayrıca, geniş kapsamlı ekonomik ve 
toplumsal sonuçları vardır. Bu pandemi okul 
kapanışları sosyal ve ekonomik konular da dahil 
olmak üzere, dijital öğrenme, gıda 
güvensizliği ve evsizliğin yanı sıra sağlık 
hizmetleri, barınma, internet ve engellilik 
hizmetlerini de etkilemektedir. Etkisi, dezavantajlı 
çocuklar ve aileleri için daha şiddetlidir. Öğrenmenin 
kesintiye uğramasına, beslenmenin bozulmasına, 
çocuk bakımı sorunlarına ve bunun sonucunda 
çalışamayan ailelerin ekonomik maliyetine neden 
olmaktadır. Okulların kapanmasına yanıt 
olarak UNESCO, okulların ve öğretmenlerin 
öğrencilere uzaktan ulaşmak ve eğitim kesintisini 
sınırlamak için kullanabilecekleri uzaktan 
eğitim programları ve açık eğitim uygulamalarının ve 
platformlarının kullanılmasını tavsiye etmiştir.  

COVID-19 pandemi krizi mutfak eğitimini 
değiştirecektir. Pandemi süresince restoran 
endüstrisi için korkunç tahminler yapılmıştır. Örneğin 
ABD’de yalnızca önümüzdeki üç ay boyunca satışlarda 
225 milyar dolarlık öngörülen düşüş ve beş ila yedi 
milyon iş kaybı beklenmektedir (Anon, 2020b). 
İyileşmeye giden yol şüphesiz uzun ve zorlu olacaktır. 
Bu da aşırı doygunluk, ekonomik durgunluk ve biraz 
şef kıtlığı ile zaten mücadele eden bir endüstri için 
zorlu bir süreçtir. Bu kriz, mutfak eğitimine yaklaşım 
da dahil olmak üzere pek çok kişinin tahmin ettiği gibi 
restoran endüstrisini sonsuza dek değiştirebilir. 
Koronavirüs sonrası bir endüstride başarılı olmak için 
gerekli becerilerin mutfağın ötesine geçerek strateji, 
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müzakere, yönetim ve liderliğe daha keskin bir 
odaklanmanın yanı sıra daha hızlı uygulama ve temel 
performans göstergelerinin daha güçlü bir şekilde 
anlaşılmasını içereceğine inanılmaktadır. Sektördeki 
pek çok çalışan maalesef bu beceriler konusunda 
resmi olarak eğitilmemektedir (Anon, 2020b; Aucejo 
vd., 2020).  

Müzakere yeteneği, özellikle böyle zamanlarda 
kritiktir. Örneğin, bugün restoran konseptleri artık 
sadece hayatta kalmak için kiralama koşullarını veya 
teslimat ücretlerini müzakere etmek zorunda 
kalmaktadır. Bu, kiradan kamu hizmetlerine, vergilere 
ve satıcı ödemelerine kadar her şeyi müzakere etme 
zamanıdır. Restoratörlerin hızlı hareket etmesi, bu 
durumdan çıkmalarına neden olabilir. Kanamayı 
durdurmaları gerekmektedir ve ne yazık ki zaman 
yardımcı olmayacak çünkü sadece daha fazla borçları 
artacaktır.  

COVID-19 döneminde restoran satışlarını çift haneli 
olarak aşındıran ekonomik kriz ortamı sektörü farklı 
yönelimlere girmek zorunda bırakmıştır. 
Koronavirüsten iyileşmenin biraz farklı olması ve 
beklenen yaygın kapanmaların olacağı kaçınılmazdır. 
Sektörde tam bir iyileşmenin birkaç yıl süreceği 
tahmin edilmektedir. Nihayetinde endüstri ayakta 
kalacaktır. Ne yazık ki, her restoran bunu 
başaramayacak, ancak sektör bir bütün olarak 
iyileşecektir. Yapılacak çok iş ve maalesef değişecek 
restoranlar olacaktır. Yani restoranlar uzun vadede 
kesinlikle değişecektir. Bunun anlamı, esasen 
restoranların, özellikle tam hizmet konseptlerinin, 
diğer tarafta zorunlulukla daha yalın çıkacağıdır. Bu 
daha verimli operasyonlar, daha az personel, daha 
küçük menüler ve teslimatta daha fazla odaklanma ile 
sonuçlanacaktır. Bu daha esnek olmanız, her şeyi 
müzakere etmeniz ve tüm konseptinizi yeniden 
düşünmenizi gerektirmektedir. Hatta yeni bir modele 
dönmenizi gerektirebilir. Dünyanın daha farklı, daha 
hızlı, daha uygun fiyatlı, daha kaliteli yemek yediğini 
biliyoruz ve restoran endüstrisinin bunu bir eksen 
etrafında toplaması ve buna uyum sağlaması 
gerekmektedir. Hızlı kararlar ve mükemmel 
uygulama, kurtarmanın anahtarıdır.  

Daha küçük mekanlarda çalışan hızlı servis markaları 
gibi, büyük, ağır sermayeli şirketler iyileşmek için en 
iyi konumdadır. Hiç şüphe yok ki, salgından önce 
eğilim, bu daha küçük format yönünde ilerliyordu. 
Yaklaşık bir yıl önce, Mutfak Eğitimi Enstitüsü, kurum 
dışına geçişi kapsayan bir mesleki gelişim sınıfını 
kabul etmiştir.  Sınıf, daha az kira, daha az maaş 
bordrosu (önden çalışanların olmaması) ve daha 
küçük bir menüden daha düşük satış maliyeti gibi 

operasyonel fırsatlara odaklanmaktadır. Ancak bu, 
böyle bir değişimin kolay olduğu anlamına gelmez. Bu 
arada, tek seferlik, tam hizmet veren markalar ve 
mekanlar ve yetersiz sermayeli gruplar krizden çıkma 
mücadelesi verecektir. Çoğu restoranın bir aydan fazla 
sürecek fonu bulunmamaktadır. Dahası, kurumsal 
organizasyon şemalarının daha küçük yönetim 
seviyelerinde düzleşmesi beklenmektedir. Şunu 
belirtmek gerekir ki, strateji ve müzakere gibi temel 
yetkinliklere talep arttığı için, bu mutfak kısmının 
ortadan kalkacağı anlamına gelmez. Aslında, 
araştırma ve geliştirme, iyileşme için kritik olacaktır. 
Karlı bir şekilde satılabilen, değeri algılanan ve daha 
kolay uygulanabilen yeni menüler oluşturmak her 
zamankinden daha önemli hale gelecektir. Sonuç 
olarak yeni menüler robotlar tarafından sunulabilir 
veya gerçek çalışanlara karşı dronlar tarafından 
sunulabilir, bu da mutfak eğitimine tamamen yeni bir 
müfredat katmanı ekleyebilir. 

YÖNTEM 

Çalışma amacı doğrultusunda 23 adet görüşme 
gerçekleştirilmiş olup bu görüşmelerin tümü 
Microsoft Word belgelerine çevrilmiştir. Toplamda 
19031 kelimeden oluşan bu metinleri analize hazır 
hale getirmek için satırlar numaralanmıştır. 
Görüşmeleri adlandırmak için sadece öğrencilerin 
isimleri kullanılmıştır. Görüşmelerin metne 
dönüştürülmesi ile kodlamaya hazır hale getirilmiştir 
(Halıcıoğlu, Taşğın ve Güler, 2015). Açık kodlama adı 
verilen işlemle ilk veri parçaları oluşturulmuştur. 
Veriler kendilerini tekrarlamaya başladığında 
görüşmelere ve veri toplamaya son verilmiştir. Veriler 
ifadelerden oluşmuştur. Oluşan veri parçalarından alt 
ve onların bağlı oldukları üst kategoriler 
oluşturulmuştur. Kategoriler araştırmanın 
sorularının cevapları olarak düşünülebilir (Merriam, 
2013). Kodlama süresince verileri kodlamak için kod 
etiketleri kodlama şemasında oluşturulmuştur. 
Veriler ve onların bir araya gelerek oluşturduğu alt ve 
üst kategorileri takip etmek için ise kategori matrisi 
oluşturulmuştur. Yeni alt ve üst kategoriler oluştukça 
veya birbirleriyle birleştikçe kategori matrisi ve 
şeması güncellenmiştir (Gül, 2018).  

Kategori Matrisi, Kodlama Şeması ve Veriler  

Araştırmada açık kodlama ile oluşan veri parçaları 
kategori matrisinde toplanmıştır. Bu matris verilerin 
çeşitli gruplar ve birbiriyle ilişki içinde oldukları bir 
yapıyı işaret eder. Veri parçalarının hangi kategoriye 
ait olduğunu etiketlemek için ise kodlama şeması da 
bu işleme paralel olarak gerçekleştirilmiştir. Kategori 
matrisi metne konulamayacak kadar büyük olduğu 
için kodlama şeması Çizelge 1’de verilmiştir.  
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Değişken/Üst Kategori  Değişken Etiketi Alt Kategori  Kod  
Öğrenciye Etkisi Üzerine  öü Endişe  Öüe 

İsteksizlik-Motivasyon Öüim 
Depresif Öüd 

Eksiklik Öüek 
Kendine zaman ayırmak Öükza 

Derslere Etkisi Üzerine dü Disiplin Düd 
Odaklanma-Ciddiyet Düo 

Fiziksel ortam Düfo 
Pratik eksikliği Düp 

Mesafesizlik Düm 
Online (Çevrim içi) Çözüm oç Tekrarlı ödevler Oçtö 

Zorunluluk  Oçz 
Alışkanlık Oça 

Mutfak Çözüm mç Kişi sayısı Mçks 
Standardizasyon Mçs 

Eğitmen  Mçe 
İçerik üretimi Mçlü 

Gastronomi Geleceği Üzerine gg Alanın çeşitliliği Ggaç 
Teori pratik dengesi Ggtpd 

Pratiğin alternatifsizliği Ggpa 
Sanat ve kültür Ggsk 
Kriz yönetimi ggky 

Çizelge 1. Kodlama şeması 

 

Kodlama şemasında görülebileceği gibi Öğrenciye 
Etkisi, Derslere Etkisi, Online (Çevrim içi) Çözüm, 
Mutfak Çözüm ve Gastronomi Geleceği Üzerine üst 
kategorileri ve bunlara göre çeşitli alt kategoriler 
oluşmuştur. Ayrıca etiketleri de kod kısmında 
görülebilir. Bu kodlar veri sonuna ilgili metindeki satır 
numarası ve metnin ait olduğu görüşmecinin isminin 
kısaltması ile eklenmiştir. Örneğin: [öüim42-Eda, Eda 
adlı görüşmecinin metninde 42. satırda ve öğrenci 
üzerine etkisi, isteksizlik-motivasyonsuzluk anlamına 
gelmektedir. Böylece çalışma içeriğindeki dinamik 
süreçte veriler tekrar bulunabilmiş ve kategoriler 
güncellenebilmiştir.  

Öğrenci Üzerine Etkisi 

Bu üst kategori endişe, isteksizlik-motivasyon, maddi 
kaygı, depresif, eksiklik ve kendine zaman ayırmak 
gibi alt kategorilerden oluşmaktadır. Oluşan alt 
kategoriler verilerden örneklenebilir. Endişe alt-
kategorisi için bir öğrenci “Salgın sürecinde başta 
ailem olmak üzere çevremdeki herkesin sağlığından 
endişelendim [öüe17-Ay” şeklinde belirtmektedir. Bu 
endişe sağlığın yanında maddi endişelerde içerir: 
“Karantina süreciyle birlikte sağlık endişelerinin yerini 
daha çok maddi kaygılar aldı [öüe18-Ay”.  İsteksizlik-
motivasyonsuzluk yoğun veri içeren bir kategori 
olarak ortaya çıkmıştır ve şöyle örneklendirilebilir: 
“Açıkçası salgın öncesi son sınıf son dönem olarak 
derslere mutfak günlerini dört gözle beklerken salgın 
sürecinde evden dersleri işlemek tabii ki 
motivasyonumu ve verimimi istemeden de olsa düşürdü 

[öüim26-ol”. “Salgın öncesindeki eğitimde okul 
ortamında, arkadaşlarımla olmaktan mutluluk 
duyardım. Motivasyonum daha fazlaydı [öüim42-eda”. 
Depresiflik için bir görüşmeci söyle belirtmektedir: 
“Salgın sonrasında daha depresif bir ruh haline 
büründüm ister istemez [öüd41-ol”. Öğrenciler 
üzerinde görülen diğer bir etki ise eksiklik hissiydi. 
Özellikle son sınıf öğrencilerinde bu veri 
yoğunlaşmaktadır. “Kendimi yetersiz ve bilgileri 
eksilmiş hissetmeye başladım [öüek42-ir”, Aldığım 
eğitimden memnunum ama belki de son dönemi 
yaşayamamanın etkisiyle hala kendimi eksik 
hissediyorum [öüek94-fkç”. Son olarak diğerlerinin 
tersine olumlu bir etki gözükmektedir: “Karantina 
modunun beni olumlu etkilediği yanları da oldu; uzunca 
zamandır başlama cesaretine erişemediğim için 
ertelediğim, online şekilde İspanyolca dilini öğrenmeye 
başladım. Kendimi, her gün belirli saat dilimlerine ve 
konu limitlerine tabii tutarak programladım [öükza18-
nes”. 

Dersler Üzerine Etkisi 

Dersler üzerine disiplin durumu, odaklanma-ciddiyet, 
fiziksel ortam eksikliği, pratik ve mesafesizlik olmak 
üzere beş alt kategori oluşmuştur. Disiplin için 
“Psikolojik olarak sınıf derslerini ciddiye aldığım kadar 
olmadı, normalde aşırı ciddiye alırım çünkü [düd29-il” 
şeklinde belirtilirken online derslerdeki sorununu 
dile getirmektedir. Odaklanma-ciddiyet için “Aktif 
olmaya alışan bir Gastronomi öğrencisi için teorik 
derslere odaklanmak normal şartlarda da zor bir 



41 
 

durumdu [düo49-fkç” diye belirtilmiştir. Fiziksel 
ortam eksikliği için “Uygulamalı derslerde bize verilen 
“brief” kısmı hariç mutfak derslerinin online 
yapılmasını saçma buluyorum. Belirttiğim gibi zaten 
ders atmosferi olmadığı gibi bir mutfak atmosferi hiç 
yok [düfo76-em”. Emre şöyle devam etmektedir: “Yüz 
yüze eğitimde mutfaklardan çıktığımda bişeyler 
yapmanın ve öğrenmenin mutluluğunu, o yorgunluğun 
verdiği zevki bu dönemde hiçbir zaman alamadım 
[düfo110-em”. Pratiğin önemi üzerine ise bir başka alt 
kategori olarak çıkmaktadır: “Gastronomi eğitiminde 
teorik bilgiler her ne kadar önemli olsa da bence altın 
anahtar pratik patik pratik [düp38-el” ve devam 
ediyor “Bizim bölümümüzde yapa yapa, deneye deneye 
öğreniliyor, el alışkanlığı gerekiyor aksi takdirde pek 
faydalı olacağını sanmıyorum [düp27-el”. Son olarak 
ise mesafesizlik dersler üzerine çıkan etki olarak 
gözüküyor: “Evim ve okulum arası gidiş-geliş toplam 
100 km ye yakın olduğu için derse girmeden önce trafik 
çilesi çekmeden kahvemi alıp kulaklığımı takıp rahat 
rahat evimde konfor alanımdan çıkmadan rahat bir 
şekilde işleyebiliyorum [düm20-ol”. 

Online Çözüm 

Online Çözüm kategorisi öğrencilerin çevrim içi 
derslerin yarattığı sorunlara cevap olarak düşündüğü 
üç alt kategoriyi ortaya çıkarmıştır. Bunlar tekrarlı 
ödevler, zorunluluk ve alışkınlıktır (alışkın olma 
durumu). Tekrarlı ödevlerin rolünü Öykü isimli 
öğrenci şöyle belirtmektedir: “Eğer ki öğrencilerden 
her uygulamalı ders sonu dersi anlatan, açıklayan kısa 
özetler yüklenmesi istenirse, uzun vadede yüksek 
verimle sonuçlanır [oçtö75-öy”. Zorunluluk ise 
üzerinde ısrar edilen diğer bir konu: “Yalnız tekrarı ve 
katılımı zorunlu kılmak esas olmalı çünkü bir öğrenci 
olarak ‘’son haftaya bırakma’’ mevzusunun ne kadar 
sorun oluşturabileceğini biliyorum ve online derslerin 
kaderi de katılım/ödev gibi gereklilikler olmadığında, 
konuların sınav haftasına kadar biriktirilip, ezber usulü 
sınava çalışılması oluyor ve bu da dersi boşuna alınmış 
kredilere dönüştürüyor [çz57-ay”. Son olarak ise 
alışkanlık kazanmanı önemi vurgulanıyor “Kişisel 
olarak benim fikrim online derslerin artması yönünde, 
bu öğrencilere hem pratiklik kazandırıyor hem de 
öğrencilerin daha iyi kategorize edilmesine yarıyor. 
Teorik dersler sınıf içi de dışı da olsa içeriği sabit 
olduğundan bence online olarak verilmesi öğrencinin 
öğrenmesiyle alakalı bir eksi taşımıyor [oça27-Di”. 

Mutfak Çözüm 

Mutfak derslerine ilişkin salgın sürecinde ortaya çıkan 
sorunlar için ise çözümler dört alt kategoriden oluşur 
ve mutfak çözüm kategorisini oluşturmuştur. 
Mutfakta kişi sayısının azaltılması, standardizasyon, 
eğitmen kalitesi ve içerik üretimi söz konusu alt 
kategorilerdir. Kişi sayısı en yoğun alt kategorilerden 

biri olarak karşımıza çıkmaktadır: “Çalıştığımız 
alanlar sosyal mesafeye uygun düzenlenebilir. 
Normalde 2-3 kişilik gruplar oluyorduk, salgın 
sürecinde tek kişi çalışmamız daha iyi olur [mçks38-il”, 
“Kesinlikle mutfaklardaki öğrenci sayıları azaltılmalı 
[mçks33-şay”. Diğer bir alt kategorileri 
standardizasyon olarak oluşmaktadır. “Gastronomi 
sektöründe eğitmenliğin de ayrıca denetlenmesi ve 
belirli kriterleri olması gerektiğine inanıyorum [mçs92-
ay”, “Özel alanlarda (pastacılık, çikolata, deniz ürünleri 
vs.) diğer ülkelerden ileri gitmiş olan ülkeler var. 
(Örneğin Belçika çikolata, Fransa pastane gibi) bu 
ülkeler bu değerleri kaybetmek istemediği ve aynı 
standardı sürdürmek için fazlasıyla yatırım yapıyorlar 
okullar açıyorlar ve profesyonel eğitimler veriyorlar 
[mçs140-em”, “Dünya genelinde gastronomi eğitimi 
yüksek bir gelişme gösteriyor ancak bu 1 yıl veya 6 ayda 
diploma veren yerler arttıkça sektörde bence sıkıntılar 
atacaktır [mçs48-ol”. Buna paralel olan diğer bir alt 
kategori eğitmendir. “Lakin bazı öğretmenlerin bu 
eğitim tarzında yeni olmaları ve belki de sınıf 
ortamında da sınıfa tam hâkim olamadıklarının bir 
sonucu olarak online eğitim açısından da pek etkili ders 
işlediğini düşünmüyorum [mçe43-Bü”. Son olarak 
öğrenim sistemlerine yeni içeriklerin üretilmesi 
çözüm olarak düşünülmektedir. “Salgın sürecinde 
yapılabilecek en iyi şey öğrencilere bol bol teknik ve 
bilgi içeren videolar hazırlamak ya da hazır olanları 
izletmek [mçiü33-el”. Yine devam ederek “Doğruyu 
söylemek gerekirse öğretmenlerin tarifi okuyup 
anlatmasını hiç faydalı bulmuyorum onun yerine video 
çekebilirler, yaparak anlatabilirler [mçiü40-el” 
şeklinde belirtmektedir. 

Gastronomi Geleceği Üzerine 

Gastronominin geleceği üzerine de çeşitli alt 
kategoriler oluşmuştur. Alanın çeşitliliği, teori-pratik 
dengesi, pratiğin alternatifsizliği ve sanat-kültür alt 
kategoriler olarak ortaya çıkmıştır. Dide isimli öğrenci 
alanın çeşitleneceğine dair şu ifadeleri kullanıyor: “20 
ve 21. yüzyıla odaklanmış şekilde öğretilen derslerin 
gelecek 10-20 yılı öngöremediğini düşünüyorum. 
Değişen dünya ile beraber yeme içme sektörünün de 
derinden şekilde etkileneceği malum ve bu yüzden 
bence gastronomi eğitimi veren kurumlar da bunu göz 
önünde bulundurmalı. Sürdürülebilirlik, daha az 
karbon ayak izi gibi yükselen konuların artık 
gastronomi eğitimine dahil edilmesi gerektiğini 
savunuyorum. Bundan 10 yıl sonrasında restorandaki 
bir deneyimin bugünkü gibi olmayacağını 
düşünüyorum ve o zamanki deneyimi ilerletebilmek 
adına bugünden o günü öngörerek çeşitli adımlar 
atılması gerektiğini düşünüyorum. 2040 yılına kadar 
küresel nüfusun sadece %40'ının et tüketeceği, 
%35'inin temiz (lab) et ve %25'inin vegan et 
alternatiflerinin tüketimine geçeceği tahmin ediliyor 
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[ggaç77-Di”. Geleceğe yönelik bir yoğunlaşma ise 
pratik derslerin alternatifsizliği olarak karşımıza 
çıkmaktadır. “Bir yemeği yapmadan videosunu 
izleyerek veya tarifini okuyarak öğrenebileceğimizi 
düşünmüyorum [ggpa35-il”.  Başka bir öğrenci ise 
“Gastronomi eğitiminin teorik dersler dışında kesinlikle 
uygulamalı ve yüz yüze olması gerektiğini 
düşünüyorum. Benim zaten bu bölümü seçmemdeki en 
büyük etkenlerden biri de buydu. Kendimi mutfakta bir 
ürün çıkartırken görmek ve en önemlisi de yaptığım 
işten sonra gelen bir tebrik beni derslerime ve eğitim 
hayatıma daha da çok bağlıyordu [ggpa117-em” 
şeklinde aktarıyor. Diğer noktada ise pratik derslerin 
vazgeçilmezliği ve bunların teorilerle dengelenmesi 
gerekliliğidir. “Teorik ve pratik dersler eşit şekilde 
harmanlanmış ve bol bol bilgi ve yaratıcılık içeren 
dersler olmalı [ggtpd54-el”. Sanat ve kültür için ise “… 
sanat ile gastronominin birbiriyle doğrudan bir ilişkisi 
olduğunu düşünüyorum. Kimi sanatçının tablolarına 
dahi yansımış dönemin yeme alışkanlıkları hakkında, 
toplumların ve yemek kültürünün tarihi hakkında 
kapsamlı ders müfredatları oluşturulması gerektiğinin 

kanaatindeyim. Çünkü sanat ve yemek bir toplumun, 
tıpkı konuştuğu dil gibi, mihenk taşlarından biridir 
[ggsk124-nes” şeklinde ifadeler görülmektedir. Son 
olarak kriz yönetimi için temenniler ortaya 
çıkmaktadır: “Öncelikle kriz zamanlarını nasıl 
yöneteceğimize dair birtakım ders içerikleri gelebilir. 
Sağlık ve sanitation derslerinin içerikleri değişebilir ve 
prosedürler değişebilir. HACCP prosedürlerine verilen 
önem artabilir. Fine-dining ve comfort food konseptleri 
harmanlanarak yeni bir ders içeriği çıkabilir. Paket 
servis ve catering ders içerikler eklenip arttırılabilir 
[ggky113-se”. 

Sürecin Modellemesi 

Oluşan alt ve üst kategoriler görsel bir haritaya 
dönüştürülerek daha açıklayıcı ve yol gösterici olması 
amaçlanmıştır. Yine oluşturulan bu model kategoriler 
ve aralarında olduğu düşünülen etkiyi daha iyi bir 
işleyiş ağı olarak göstermektedir. Salgın sürecinin 
öğrencilerin gastronomi eğitimine yönelik etki ve 
düşüncelerini gösteren alt ve üst kategori modelleri 
Çizelge 2 ve Çizelge 3’te görülebilir.  

 

 

Çizelge 2. COVID-19 salgının gastronomi eğitimi alan öğrenciler üzerine etkisi alt kategoriler 
 

 

Çizelge 3. COVID-19 salgının gastronomi eğitimi alan öğrenciler üzerine etkisi üst kategoriler 
 

Çizelge 2 ve 3’ün aktardığı modelde COVID-19’un 
çıkışı arkasından çevrim içi ve karma çözümlerle 

karşılık verilmesi ilk etapta gözükürken sonrasında 
öğrenciler ve dersler üzerinde etkisi gözükmektedir. 
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Bu etkiler üzerinden çeşitli çözümler keşfedilmiş ve 
bunlar üzerinden gastronomi eğitiminin geleceğine 
uzanılmıştır.  

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Salgınların ölçekleri ve etkileri neden oldukları 
ölümler tıptaki ve genel hayat kalitesindeki 
iyileşmelerle azalmasına rağmen modern hayatın 
temel fonksiyonlarına önemli zararlar vermektedir. 
Ekonomi ve eğitim bunun başında gelirken özellikle 
yüz yüze ve uygulamalı eğitimin önemli olduğu 
gastronomi gibi alanlarda bu daha da belirgindir. 

Çalışma gastronomi eğitimindeki etkileri öğrenci 
üzerinde “endişe, isteksizlik-motivasyon, depresiflik, 
eksik hissetme ve kendine zaman ayırmak” olarak 
tespit etmiştir. Özellikle endişe, isteksizlik, depresiflik, 
eksik hissi gibi mental durumlar (Adreak, Bannerman, 
Baskaran, Bicong Ge, Iyer, Lim, Lutelmowski, 
Mcallister, Mcwhirter, Moyle, Ong, Pal, Pao, Qaiser, 
Seyfrid, Telfer ve Wilcox, 2020) gibi önemli 
çalışmalarla paralellik göstermektedir. Dersler 
üzerine etkiler için “disiplin sorunu, odaklanma ve 
ciddiyet, fiziksel ortam eksikliği, pratik eksikliği ve 
mesafesizlik” olarak bulunmuştur. Online-çevrim içi 
derslere çözüm için ise “tekrarlı ödevler, zorunluluk 
olması ve alışkanlık” gibi durumların mevcut olması 
gerektiği bulunmuştur. Mutfak dersleri için ise “kişi 
sayısının azaltılması, standardizasyon, eğitmen kalitesi 
ve içerik üretimi” olarak tespit edilmiştir. Son olarak 
gastronomi eğitiminin geleceğine dair tavsiyeler 
“alanın çeşitliliğinin genişlemesi, teori-pratik dengesi, 
pratiğin alternatifsizliği, sanat ve kültürle ilişki ve kriz 
yöntemi” olarak ortaya çıkmıştır.  

COVID-19 salgını sırasındaki çevrim içi ve karma 
çözümler gastronomi eğitiminin uygulamalı yapısıyla 
çelişmiştir. Öğrenciler özellikle mutfağın atmosferini 
ve fiziksel çevrenin varlığının eksikliğini 
hissetmektedir. Kendileri ise mental sorunlarla 
karşılaşmaya başlamıştır. Eğitimin yüz yüze 
gerçekleşememesi sebebiyle eksik hissetme bunlara 
örnek verilebilir. Mutfak derslerinde kişi sayısının 
azaltılması, gastronomi eğitiminde standart ilkelerin 
ülke çapında belirlenmesi, eğitmen kalitesi için de 
benzer standardizasyonlara gidilmesi zorlukların 
üstesinden gelinmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca 
mutfak derslerinin karantina sırasında zorunlu olarak 
çevrim içine dönmesi durumunda ise içerik üretimi 
yapılması canlı derslere kıyasla daha yararlı olacaktır. 
Çevrim içi/online dersler için haftalık tekrarlı 
ödevlerle öğrenilen bilginin kontrolü ve yaratıcılığın 
zorlanması, derslerdeki katılım, ödev ve diğer 
etkinliklerin öğrenciye zorunlu tutulması ve 
öğrencilerin çevrim içi öğrenme sistemlerine aşinalığı, 
alışkanlığı olması yararlı olacaktır.  

Halihazırda çok boyutlu olan gastronomi alanının 
içerik olarak yakın gelecekte daha da çeşitleneceği 
öngörülmektedir. Özellikle veganlık, sürdürülebilirlik, 
nüfus-gıda üretim dengesi gibi konular doğrudan 
gastronominin konuları haline gelecek ve bu 
konularda ayrı eğitim programlarının planlanması 
gerekecektir. Uygulamalı/pratik derslerin 
alternatiflerinin ortaya çıkacağı veya ortadan 
kalmasının mümkün olmadığı düşünülmekte ve 
bununla beraber teori-uygulamalı ders dengesinin 
gözetilmesi önerilmektedir. Öğrencilerin büyük bir 
bölümü gastronomi alanın sanat ve kültürel dallarla 
ilişkisinin daha da güçleneceğini düşünmekte ve bu 
konulardaki yoğunluğun artırılmasını istemektedir. 
Son olarak ise kriz yönetimi ve gastronomi odaklı ders 
ve süreç yönetiminin planlanması konusunda makro 
çözümlerin öğretilme gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  
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ÖZ 

Günümüzde turistler, mal ve hizmetlerin yanı sıra eşsiz deneyimler arayışı içerisindedir. Bu deneyimlerde otantiklik algısı 
önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü otantiklik arzusu, seyahat ve yemek deneyimini değerlendirmede önemli bir nitelik olarak 
görülmektedir. Bunun yanı sıra bireylerin yaşadıkları deneyimi zenginleştirmeye ve olumlu duygular oluşturmaya katkı 
sağlamaktadır. Otantiklik arzusu, seyahat ve yemek deneyimini değerlendirmede önemli bir nitelik olarak görülmektedir 
Bölgeye özgü yerel ürünlerin sunulduğu gastronomi festivalleri de yiyecek deneyiminin yaşandığı kapsamlı etkinliklerdir.  
Festivaller bulunduğu bölgenin özgün ve otantik yapısını yansıttığı için ziyaretçilerine unutulmaz deneyimler sunmaktadır. 
Olumlu yaşanan deneyimler davranışsal niyeti pozitif yönde etkilemektedir. Bu çalışmada Ege bölgesine ait otların yer aldığı 
Alaçatı Ot Festivali’ne katılan bireylerin algılanan otantiklik, yiyecek deneyimi ve davranışsal niyet ilişkisini ortaya koymak 
amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Alaçatı Ot Festivali’ni ziyaret eden turistler arasından kolayda örnekleme yöntemiyle 
350 turiste ulaşılmış ve çevrim içi anket uygulanmıştır. Analizler sonucunda algılanan otantikliğin yiyecek deneyimi alt 
boyutları olan eğlence ve kaçış deneyimini etkilediği, bu alt boyutlarında davranışsal niyeti etkilediği tespit edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Algılanan otantiklik, Yiyecek deneyimi, Davranışsal niyet, Festival. 

THE RELATIONSHIP OF PERCEIVED AUTHENTICITY, FOOD EXPERIENCE, AND BEHAVIORAL 
INTENTION: THE CASE OF ALAÇATI HERB FESTIVAL 

 

ABSTRACT 

Nowadays, tourists are in search of unique experiences as well as touristic goods and services. Perception of authenticity plays 
an essential role in these experiences. Because the desire for authenticity is seen as an important quality in evaluating the travel 
and dining experience. In addition, it contributes to enriching the experience of individuals and creating positive emotions. 
Gastronomic festivals, in which local products indigenous to the region are offered, are also comprehensive events with food 
experiences. The festivals provide memorable experiences to their visitors due to reflecting the original and authentic structure 
of the region. Positive experiences affect behavioral intention positively. This study aims, to reveal the relationship between 
perceived authenticity, food experience, and behavioral intention of the individuals participating in the Alaçatı Herb Festival, 
which includes herbs from the Aegean region. For this purpose, 350 tourists were reached by easy sampling method among the 
tourists who visited the Alaçatı Herb Festival, and an online questionnaire was applied. As a result of the analyzes, it was 
determined that the perceived authenticity affects the entertainment and escape experience, which are the sub-dimensions of 
the food experience, and it affects the behavioral intention in these sub-dimensions. 

 
Keywords: Perceived authenticity, Food experience, Behavioral intention, Festival. 
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GİRİŞ 

Günümüzde, turistler eskiye göre daha deneyimli ve 
seyahat etmek için daha fazla boş zamana sahiptir. 
Turizm faaliyetleri de bireylerin günlük rutininden 
uzaklaşmalarına izin vermektedir. Otantiklik, turizm 
tüketiminin önemli bir yönü olarak görülmekle 
beraber “otantik” yerel ve bölgesel yiyecekleri 
aramak, belirli bir destinasyonu ziyaret etmek 
turistler için bir motivasyon kaynağı olabilir 
(Richards, 2002: 12). Yiyecek otantikliğini 
deneyimlemenin en iyi yolu da orada olmaktır (Zhang, 
Chen ve Hu, 2019). Yapılan araştırmalarda, turistlerin 
kaliteli yerel ürünleri denemek için destinasyonlara 
seyahat ettiği tespit edilmiştir (Son, Lee ve Kim, 2016). 

Oh, Fiore ve Jeoung (2007), bir turistin destinasyonu 
ziyaret etmesi ve deneyimsel bir ürünü tüketmesinin 
deneyim olup olmadığını belirlemek için deneyim 
ekonomisi alanlarının farklı turizm bağlamlarında test 
edilmesini önermektedir. Yerel yiyecekler otantik 
algılandığında deneyim daha kalıcı olabilmektedir. 
Yerel mutfak, bir turizm destinasyonunun kültürünü 
temsil etmek ve aktarmak için çok önemli bir ortam 
sağlayabilir ve turistlere unutulmaz deneyimler 
yaşatabilir (Tsai, 2016). Turistlerin yaşadıkları 
olumlu yiyecek deneyimi tekrar ziyaret niyetleri ve 
ağızdan ağıza tavsiye etme davranışları gibi sonraki 
davranışlarını etkileyebilir (Henderson, 2009). Bu 
çalışmada Alaçatı Ot Festivali kapsamında algılanan 
otantiklik, yiyecek deneyimi ve davranışsal niyet 
değişkenleri arasındaki ilişkinin araştırılması 
amaçlanmıştır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Algılanan Otantiklik 

Turistlere tipik bir deneyimin yanı sıra çeşitli otantik 
deneyimlerin sunulması turistlerin destinasyon için 
daha olumlu duygulara sahip olmasını sağlamaktadır 
(Chandralal ve Valenzuela, 2015: 302). Çünkü 
otantiklik, yiyecek deneyiminin en önemli 
yönlerinden biridir (Kim, Park ve Lamb, 2019). Chang, 
Kivela ve Mak’a (2011: 308) göre turistler destinasyon 
kültürünü yansıtan otantik bir deneyim arayışı 
içindedir. Bu nedenle otantikliğin bir motivasyon 
aracı (Heitmann, 2011: 47) olduğu ve ziyaretçiler için 
seyahat deneyimini etkileyen önemli bir faktör olduğu 
belirtilmektedir (Chang vd., 2011: 315). 

Destinasyon kültürel çekiciliklerinin bir ifadesi olarak 
yerel yemekler otantikle yakından ilişkilidir. Yiyecek 
otantikliği bir yere özgü yerel yemeklerin özgünlüğü 
ve yerel kültürün bir nevi tanımı olarak 
değerlendirilebilir (Zhang vd., 2019). Heldke (2003) 
de yiyecek otantikliğinin üç temel tanımı olduğunu 
belirtmiştir. Bunları “farklı” yeni olan bir yiyecek, 
“yerel” kendine özgü kültürde üretilen yiyecek ve 

“kopyalanabilir” başka bir yerde üretilen yiyecek 
olarak ifade etmiştir (Aktaran Robinson ve Clifford, 
2012: 577). 

Muskat, Hörtnagl, Prayag ve Wagner (2019) 
turistlerin yiyecek deneyimlerinde kalite, fiyat adaleti, 
otantiklik, memnuniyet ve davranışsal niyet 
ilişkilerini değerlendirmiştir. Otantikliğin fiyat adaleti 
ve hizmet kalitesinden daha güçlü bir memnuniyet 
öngörüsü olduğunu belirlenmiştir. Park, Hwang, Lee 
ve Heo (2018) nostalji, otantiklik, memnuniyet ve 
tekrar ziyaret niyeti arasındaki ilişkiyi incelediği 
çalışmada, otantikliğin memnuniyet ve tekrar ziyaret 
etme niyetlerinde kritik bir unsur olduğunu 
vurgulamıştır. Zhang vd., (2019) yerel yiyeceklerin 
kalite, memnuniyet ve sadakat çerçevesinde 
otantikliğini araştırmıştır. Araştırma neticesinde, 
otantik yiyeceklerin kalite, memnuniyet ve sadakat 
için temel öncül olduğu belirlenmiştir. 

Yiyecek Deneyimi 

Günümüzde turistler, yalnızca ürün ve hizmetleri 
tüketmenin ötesinde benzersiz deneyimler 
arayışındadır (Lai, Lu ve Liu, 2019). Turizm 
deneyimleri benzersiz, duygu yüklü ve kişisel değeri 
yüksektir (McIntosh ve Siggs, 2005). Yiyecek 
deneyimi, ziyaret edilen destinasyonda turistlerin 
yenilik, benzersizlik, otantiklik ve heyecan arayışı 
isteklerini tatmin etmektedir (Björk ve Kauppinen- 
Räisänen, 2016). Turistlerin yiyecek tüketimi yerel 
mutfak konusunda bilgilerini arttırmaya ve deneyim 
kazanmalarına yardımcı olmaktadır (Chang vd., 
2011). Yöresel yemekler, ziyaretçiler ile yerel halk 
arasında etkileşim kurmaya teşvik ederken 
destinasyonun tarihi ve kültürü arasında sıkı bir bağ 
oluşturmaya fırsat vermektedir. Dolayısıyla bu 
fırsatlar ziyaretçilerin deneyimini zenginleştirme 
konusunda önemli bir potansiyel sergilemektedir 
(Sims, 2009; Mak, Lumbers, Eves ve Chang, 2012). 

Pine ve Gilmore (1998) deneyimin eğlence, eğitim, 
estetik ve kaçış olmak üzere dört alandan oluştuğunu 
belirtmektedir. Eğitim deneyimi, turistlerin aktif 
katılımıyla gerçekleşen ve ziyaret edilen 
destinasyonda bilgi ve becerilerini arttırmaya 
yöneliktir (Oh vd., 2007). Estetik deneyim, turistlerin 
fiziksel ortamı genel olarak değerlendirmesi olarak 
tanımlanmaktadır (Manthiou, Lee, Tang, ve Chiang, 
2014). Eğlence deneyimi, bireyin pasif katılımını ve en 
eski deneyim biçimini ifade etmektedir (Zhang, Song 
ve Park, 2016: 85). Kaçış deneyimi ise, katılımcıların 
bir yere gitme ve bir şeyi yapma isteği ile ilgilidir 
(Chang, 2018: 84). 

Rivera, Semrad ve Cores (2015) müzik festivaline 
katılan Y kuşağı turistlerin deneyimlerinin tavsiye 
etme ve tekrar ziyaret konusundaki davranışsal 
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niyetlerini pozitif yönlü etkilediğini ortaya 
koymuştur. Semrad ve Rivera (2016) müzik 
festivaline katılan Y kuşağı turistlerinin, unutulmaz 
festival deneyimlerinin elektronik ağızdan ağıza 
(eWOM) iletişim etkisini araştırmıştır. Bu unutulmaz 
deneyimleri 5E (eğitim, eğlence, kaçış, estetik ve 
ekonomik değer) çerçevesinde ele almıştır. Çalışma 
neticesinde, unutulmaz festival deneyiminin olumlu 
eWOM yayma niyetini tetiklediğini tespit etmiştir. 
Gupta ve Sajnani (2020) ise Hindistan'ı ziyaret eden  
yabancı turistlerin sokak yemeklerinin algılanan 
otantikliği, destinasyon deneyimleri ve davranışsal 
niyetleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırma 
sonuçları algılanan otantikliğin turistlerin 
deneyimlerini pozitif yönde etkilediğini ortaya 
koymuştur. İlgili literatüre dayanılarak H1 hipotezi 
öne sürülmüştür: 

H1: Algılanan otantikliğin yiyecek deneyimi üzerinde 
etkisi vardır. 

Yerel yiyecekleri tatmak hem kültürel aktivite hem de 
eğlence sunduğu için turizm deneyimlerinin önemli 
bir parçası olduğu belirtilmiştir (Hjalager ve Richards, 
2002). Bu sebeple araştırmaya H1a alt hipotezi 
eklenmiştir. 

H1a: Algılanan otantikliğin yiyecek deneyimi 
alanlarından eğlence boyutuna etkisi vardır. 

Kim, Eves ve Scarles (2009) turistlerin yerel yiyecek 
tatma konusundaki ilgilerini ortaya koymak için 
yaptığı çalışmasında dokuz motivasyonel tema 
belirlemiştir. Bunlar; heyecan verici deneyim, sağlık 
sorunu, öğrenme bilgisi, otantik deneyim, beraberlik, 
prestij, duyusal çekicilik, fiziksel çevre ve rutinden 
kaçıştır. Kaçış deneyimi ile turistler her zamanki 
ortamlarından uzaklaşmak ya da farklı şeyler 
denemek istediği için yerel yiyecek ve içecek tercih 
etmektedir (Lai vd., 2019). Buradan çıkarımla H1b 

hipotezi öne sürülmüştür. 

H1b: Algılanan otantikliğin yiyecek deneyimi 
alanlarından kaçış boyutuna etkisi vardır. 

Davranışsal Niyet 

Ajzen ve Driver'a (1992) göre davranışsal niyet, belirli 
kişilerin belirli davranışlara yönelik yargısı olarak 
ifade edilmekte ve bu, bazı kişilerin belirli 
davranışlara yönelik istekliliğini yansıtmaktadır. 
Davranışsal niyet, olumlu ağızdan ağıza tavsiyeler, bir 
şirketin ürün ve hizmetlerine daha fazla para harcama 
ve sadık kalmayı içermektedir (Han ve Ryu, 2006; Lin 
ve Hsieh, 2007). Nitekim turistlerin ziyaret ettikleri 
destinasyonda yaşadıkları deneyim olumlu yönde ise 
bu davranışları göstermesi beklenmektedir (Haji, 
Kusuma Ratnawati ve Rahayu, 2021). Davranışsal 
niyette tekrar ziyaret, tavsiye etme ve olumlu ağızdan 

ağıza iletişim olarak üç değişken kullanılmaktadır 
(Ladhari, 2007). 

Unutulmaz bir deneyim algısı, tekrar ziyareti ve 
destinasyonu tavsiye etme niyetini etkilemektedir 
(Ali, Ryu ve Hussain, 2016; Oh vd., 2007). Unutulmaz 
bir yemek deneyimi, bu nedenle, deneyimi tekrar 
yaşamak, destinasyona geri dönmek ve aynı yemeği 
tekrar denemek için bir motivasyon ve teşvik 
kaynağıdır. İlgili literatürde, olumlu yönde yaşanan 
tatil deneyiminin davranışsal niyeti etkilediği 
belirtilmiştir (Lončarić, Prodan ve Bagarić, 2018). 
Yiyecek deneyiminin davranışsal niyeti etkilediği 
çalışmalarda mevcuttur (Adongo, Anuga ve Dayour, 
2015; Tsai, 2016; Gupta ve Sajnani, 2020). Bu 
doğrultuda H2 hipotezi ileri sürülmüştür. 

H2: Yiyecek deneyiminin davranışsal niyet üzerinde 
etkisi vardır. 

Balıkoğlu, Kılıç ve Bozok (2020) Gaziantep’i ziyaret 
eden turistlerin yöresel yiyecek deneyimlerinin 
davranışsal niyetlerini etkilediğini tespit etmiştir. 
Çalışmada yiyecek deneyimi tazelik, yenilik, ilgi, bilgi, 
hedonizm ve anlamlılık alt boyutlarına göre 
değerlendirilmiştir. Bu alt boyutlardan tazelik, bilgi ve 
anlamlılık boyutlarının davranışsal niyet üzerinde 
etkisinin bulunduğu belirlenmiştir. Bir başka 
çalışmada İzmit pişmaniye festivaline katılan 
bireylerin festivali eğlence yönüyle güzel buldukları 
ve farklı tatlar denedikleri için festivali başkalarına da 
tavsiye etme niyetinde bulundukları ifade edilmiştir 
(Özbay ve Semint, 2020). Yani eğlencenin davranışsal 
niyet üzerinde etkisinin olduğu söylenebilir. Bu 
sebeple araştırmada H2a alt hipotezi öne sürülmüştür. 

H2a: Yiyecek deneyimi alanlarından eğlence 
boyutunun davranışsal niyete etkisi vardır. 

Park, Oh ve Park (2010) Kore’de düzenlenen 
uluslararası film festivali bağlamında kaçış 
deneyiminin ve turist memnuniyetinin, diğer 
deneyimsel boyutların davranışsal niyet üzerindeki 
aracılık etkisini incelemiştir. Araştırma sonucunda 
turistlerin film festivaline yönelik davranışsal 
niyetleri arasında kaçış deneyiminin aracılık rolü 
oynadığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda H2b alt 
hipotezi öne sürülmüştür. 

H2b: Yiyecek deneyimi alanlarından kaçış boyutunun 
davranışsal niyete etkisi vardır. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı 

Bireyler gün geçtikçe yerel ve otantik olana daha fazla 
ilgi duymaktadır. Bu otantiklik kültürel olduğu gibi 
yiyeceklerin otantikliği de olabilmektedir. Bu 
çalışmada Ege bölgesinde yetişen otlardan yapılan 
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belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda araştırma modeli Şekil 1’de gösterilmiştir. 
                                             

 

 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

yer almaktadır. İfadeler için 5’li likert tipi ölçek 

Araştırmanın evrenini Alaçatı Ot Festivali’ne katılan 

ziyaretçiler oluşturmaktadır. Evrenin tamamına 

ulaşmak zaman ve maliyet açısından mümkün 

olmadığı için örnekleme yoluna gidilmiştir. 

Araştırmada tesadüfi olmayan örnekleme 

yöntemlerinden kolayda örnekleme tercih edilmiştir. 

COVID-19 sebebiyle festivalin düzenlenmemesi 

nedeniyle araştırmada, daha önce festivale katılan 

bireylere çevrim içi anket uygulanmıştır. 

Veri Toplama Süreci 

Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden anket 

tekniği uygulanmıştır. Anket formu iki bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde algılanan otantikliğe 

yönelik dört ifade (Antón, Camarero, Laguna ve 

Buhalis, 2019), yiyecek deneyimini oluşturan eğlence 

ve kaçış boyutuna yönelik 12 ifade (Lai vd., 2019), 

davranışsal niyete yönelik üç ifade (Prayag vd., 2017) 

(1=Kesinlikle katılmıyorum, 5=Kesinlikle 
katılıyorum) kullanılmıştır. İkinci bölümde ise 

katılımcıların demografik özelliklerine yönelik beş 

ifade bulunmaktadır. Anket formu Google form 

üzerinden oluşturulmuş ve sosyal medya 

platformlarından (Facebook, Instagram, Whatsapp) 

paylaşılmıştır. Çalışmanın uygulanabilmesi için 

gerekli olan etik kurul izni alınmış (Kastamonu 

Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve 

Yayın Etik Kurulu, Karar Tarihi: 25.03.2021 Karar 

Sayısı: 76) ve araştırma verileri online olarak 

01.04.2021-15.05.2021 tarihleri  arasında 

toplanmıştır. Çalışmanın %95 güven aralığında ve 

0,05 anlamlılık seviyesinde toplam 384 kişiye 

yapılması uygun görülmüştür (Altunışık, Coşkun, 

Bayraktaroğlu ve Yıldırım 2012: 137). Çalışma için 

toplam 387 anket formu elde edilmiş, 350 anket formu 

değerlendirmeye alınmıştır. 

 
Tablo 1. Katılımcılara Yönelik Bilgiler 

 

 Frekans Yüzde (%)  Frekans Yüzde (%) 

Cinsiyet   Medeni Durum   

Kadın 246 70,3 Bekâr 158 45,1 

Erkek 104 29,7 Evli 192 54,9 

Yaş   Gelir Düzeyi   

18-25 40 11,4 0 TL 26 7,4 

26-35 149 42,6 1-2324 TL 24 6,9 

36-45 110 31,4 2325-5000 TL 141 40,3 

46-55 43 12,3 5001-10000 TL 112 32,0 

56 -65 8 2,3 10001 TL ve üzeri 47 13,4 

Eğitim Düzeyi   Alaçatı Ot Festivali’ne Kaç Defa Katıldınız? 

İlköğretim ve Altı 3 0,9 1 defa 163 46,6 

Lise 30 8,6 2 defa 86 24,6 

Ön lisans 55 15,7 3 defa 43 12,3 

Lisans 198 56,6 4 defa 19 5,4 

Lisansüstü 64 18,3 5 ve üzeri 39 11,1 

Toplam 350 100 Toplam 350 100 

 
BULGULAR 

Katılımcıların tanımlayıcı bilgilerine yönelik frekans 

ve yüzde dağılımları Tablo 1’de verilmiştir. 

 
Katılımcıların %70,3 ile çoğunluğunu kadınlar 
oluşturmaktadır. Medeni duruma bakıldığında %54,9 
ile yarısından fazlasının evli olduğu belirlenmiştir. Yaş 
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grupları incelendiğinde %42,6’sını 26-35 yaş 
grubunun oluşturduğu, eğitim düzeyine bakıldığında 
%56,6’sının lisans düzeyine sahip olduğu tespit 
edilmiştir. Katılımcıların % 43,3’ünün 2325-5000 TL 
arasında gelire sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 
%53,4’ünün bu festivale birden fazla katıldığı 
görülmektedir. Araştırma verileri incelendiğinde 
algılanan otantiklik (-1,010;1,630), yiyecek deneyimi 
(-0,250;-0,046) ve davranışsal niyet (-1,351;1,818) 
ölçeklerinin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir 
(Gürbüz ve Şahin 2018: 211). 

Çalışmada kullanılan algılanan otantiklik, yiyecek 
deneyimi ve davranışsal niyet ölçeklerinin 
güvenirlikleri Cronbach Alpha’s değeri ile 
hesaplanmıştır. Algılanan otantiklik ölçeğinin 
Cronbach Alpha’s değeri 0,881 ve davranışsal niyet 

ölçeğinin ise 0,957’dir. Bu değerler ölçeklerin 
güvenilir olduklarını göstermektedir (Gürbüz ve 
Şahin, 2018). 

Ölçeklerde yer alan ifadelerin ortalama ve standart 
sapma değerleri Tablo 2’de verilmiştir. Katılımcıların 
algılanan otantiklik ölçeğine ilişkin genel ortalama 
değeri 4,04 olarak ölçülmüştür. Festival 
ziyaretçilerinin deneyimledikleri otları otantik olarak 
algıladıkları (4,16) ve bu otların yerel kültür hakkında 
fikir edinmesine katkı sağladığı (4,15) belirlenmiştir. 
Davranışsal niyet ölçeğinde ise genel ortalama değer 
4,07 olarak belirlenmiştir. Bu değer festival 
ziyaretçilerinin festivali çevresine tavsiye etme 
niyetinde olduklarını ifade etmektedir. Ölçek 
içerisinde en yüksek ortalama 4,14 ile festivali 
diğerlerine tavsiye etmek olmuştur. 

 
 

Tablo 2. Ölçeklere İlişkin Ortalama, Standart Sapma ve Güvenirlik Değerleri 
 

 Ort. Std. Sp. Cronbach 
Alpha’s 

Algılanan Otantiklik 4,04 0,75950 0,881 

Ot türevlerini tatmak otantik bir deneyimdi. 4,16 0,82416  

Ot türevlerini tatmanın yerel kültür hakkında daha iyi bir fikir edinmeme 
yardımcı olduğunu düşünüyorum. 

4,15 0,84123 
 

Ot türevlerini yiyerek bilmediğim birçok şey öğrendim. 3,88 1,01026  

Yerel geleneği ve Alaçatı mutfağı alışkanlıklarını anladım. 3,96 0,84905  

Davranışsal Niyet 4,07 0,92209 0,957 
Alaçatı Ot Festivali’ni diğer insanlara tavsiye ederim. 4,14 0,96182  

Alaçatı Ot Festivali hakkında diğer insanlara olumlu şeyler söylerim. 4,05 0,94713  

Arkadaş ve akrabalarımı Alaçatı Ot Festivali’ni ziyaret etmeye teşvik ederim. 
4,02 0,97492 

 

 

Araştırmanın yiyecek deneyimi ölçeğine ilişkin 
açıklayıcı faktör analizi bulguları Tablo 3’te 
sunulmuştur. Tablo 3 incelendiğinde, faktörlerin 
açıklanan varyans oranı %73,246, genel Cronbach 
Alpha’s değeri 0,920 ve genel ortalama değeri 3,67 

olarak ölçülmüştür. Cronbach Alpha’s değerleri 
boyutlar açısından incelendiğinde, eğlence için 0,890 
ve kaçış için 0,941 olarak belirlenmiştir. Boyutların 
ortalamasına bakıldığında eğlencenin daha ön plana 
çıktığı görülmektedir. 

 
Tablo 3. Yiyecek Deneyimi Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları 

Yiyecek Deneyimi Ort. Faktör 
Yükü 

Öz 
Değer 

Açıkl. 
Vary. 

Cron. 
Alpha 

Eğlence 4,06  4,123 34,358 0,890 

Alaçatı mutfağı deneyimi eğlenceliydi. 4,19 0,910    

Alaçatı mutfağı deneyimi keyifliydi. 4,23 0,905    

Alaçatı mutfağı deneyimi eğlendiriciydi. 4,16 0,894    

Alaçatı mutfağı deneyimi ilgi çekiciydi. 4,12 0,857    

Alaçatı mutfağı deneyimi zevkliydi. 4,17 0,883    

Alaçatı mutfağı deneyimi büyüleyiciydi. 3,50 0,637    

Kaçış 3,28  4,667 38,888 0,941 

Bu deneyim deneyimi günlük rutinimi unutmamı sağladı. 3,60 0,682    

Bu deneyim, rutinden kaçmama izin verdi. 3,94 0,656    

Bu deneyim bana kendimi yeni bir şekilde görme şansı verdi. 3,20 0,818    
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Bu deneyim, orada farklı biri gibi hissetmemi sağladı. 3,30 0,811 

Bu deneyim, başka biri olduğumu hayal etmeme izin verdi. 2,90 0,830 

Bu deneyim, tamamen gerçeklikten kaçmamı sağladı. 2,74 0,823 

Açıklanan Varyans:73,246 KMO:0,912 Bartlett Testi, p < 0,005 

 

“Algılanan otantikliğin yiyecek deneyimi alanlarından 
eğlence boyutuna etkisi vardır” şeklinde kurulan H1a 

hipotezini test etmek için yapılan regresyon analizi 
sonuçları Tablo 4’te gösterilmiştir. Algılanan 
otantikliğin eğlence boyutu üzerinde 0,05 önem 

     Tablo 4. Algılanan Otantikliğin Eğlence Alt Boyutuna Etkisi 

seviyesinde anlamlı pozitif etkiye sahip olduğu 
görülmektedir (ß=0,671; p= 0,000). Algılanan 
otantiklikte gerçekleşecek bir birimlik artış eğlence 
boyutunu 0,449 birim arttırmaktadır. Bu sonuç 
doğrultusunda H1a hipotezi kabul edilmiştir. 

 

 Beta(ß) t Sig. 
Sabit 1,430 9,011 0,000 
Algılanan Otantiklik 0,671 16,896 0,000 

R2 0,451   

Düzeltilmiş R2 0,449   

F 285,470   

P 0,000   

Durbin-Watson 1,677   

*p<0,05 

“Algılanan otantikliğin yiyecek deneyimi alanlarından 

kaçış boyutuna etkisi vardır” şeklinde kurulan H1b 

hipotezini test etmek için yapılan regresyon analizi 

sonuçları Tablo 5’te gösterilmiştir. Algılanan 

 
otantiklikte oluşacak bir birimlik artış kaçış boyutunu 

0,526 birim arttırmaktadır. Bu sonuç doğrultusunda 

H1b hipotezi kabul edilmiştir. 

 

Tablo 5. Algılanan Otantikliğin Kaçış Alt Boyutuna Etkisi 
 

 Beta(ß) t Sig. 
Sabit 0,602 2,544 0,011 
Algılanan Otantiklik 0,526 11,538 0,000 

R2 0,277   

Düzeltilmiş R2 0,275   

F 133,133   

P 0,000   

Durbin-Watson 1,814   

*p<0,05 

“Yiyecek deneyiminin davranışsal niyet üzerinde etkisi 
vardır” şeklinde kurulan H2 hipotezi ve alt 

 
hipotezlerini test etmek amacıyla regresyon analizi 
yapılmış ve sonuçlar Tablo 6’da sunulmuştur. 

 

Tablo 6. Yiyecek Deneyimi Alt Boyutlarının Davranışsal Niyet Üzerindeki Etkisi 
 

 Beta(ß) t Sig. Tol. VIF 

Sabit  1,160 0,247   

Faktör 1: Eğlence 0,701 16,567 0,000 0,682 1,467 

Faktör 2: Kaçış 0,095 2,239 0,026 0,682 1,467 

R2 0,576     

Düzeltilmiş R2 0,574     

F 235,741     

P 0,000     

Durbin-Watson 2,014     

*p<0,05 
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Tablo 6 incelendiğinde yiyecek deneyimi boyutlarının 
bütün olarak modeli açıklama oranı %5 
seviyesindedir. Eğlence alt boyutu incelendiğinde 
davranışsal niyet üzerinde 0,05 önem seviyesinde 
anlamlı pozitif etkiye sahip olduğu görülmektedir 
(ß=0,701; p= 0,000). Bu durum eğlence boyutunda 
gerçekleşecek bir birimlik artışın festival 
ziyaretçilerinin davranışsal niyetlerine 0,70 oranında 
arttıracağına işaret etmektedir. Bu doğrultuda H2a 

hipotezi kabul edilmiştir. Kaçış alt boyutunda ise 
davranışsal niyet üzerinde 0,05 önem seviyesinde 
anlamlı pozitif etkiye sahip olduğu görülmektedir 
(ß=0,095; p= 0,026). Bu sonuç kaçış boyutunda 
oluşacak bir birimlik artışın festival ziyaretçilerinin 
davranışsal niyetlerine 0,095 oranında arttıracağını 
ifade etmektedir. Bu bağlamda H2b hipotezi kabul 
edilmiştir. 

SONUÇ 

Turistler, yeme ve içmenin önemli bir parçasını 
oluşturduğu benzersiz ve unutulmaz deneyimler 
peşinde koşarlar. Bu deneyimlerinde otantiklik 
ararlar ve yerel yiyecekler de otantikliği sağlar. Yani 
turistler deneyimleri esnasında geleneksel ve otantik 
yiyecekler talep ederler (Antón vd., 2019). Otantiklik 
arzusu, seyahat ve yemek deneyimini 
değerlendirmede önemli bir niteliktir. Yemek 
deneyimini oluşturan etkinlikler arasında bölgeye 
özgü ürünlerin sunulduğu festivaller yer almaktadır. 
Festivaller, farklı özelliklere sahip coğrafi bölgelerin 
özgün ve otantik yapısını yansıttığı için ziyaretçilerine 
unutulmaz deneyimler yaşatmaktadır (Akkuş, 2021). 
Bu bağlamda çalışmada Ege bölgesine ait otların yer 
aldığı Alaçatı Ot Festivali’ne katılan bireylerin 
algılanan otantiklik, yiyecek deneyimi ve davranışsal 
niyet ilişkisi incelenmiştir. 

 
Bu çalışmada Alaçatı Ot Festivali’ne katılan 350 kişiye 
ulaşılmıştır. Katılımcıların çoğunluğunun kadın, 26-35 
aralığında, evli ve lisans ve lisansüstü mezun olduğu 
görülmektedir. Gelir düzeylerinin ise 2325-5000 TL 
arasında olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra 
ziyaretçilerin yaklaşık yarısının festivali birden fazla 
ziyaret ettiği tespit edilmiştir. Bu durumda festivalden 
memnun kaldıkları ve davranışsal niyetlerinin de 
olumlu yönde etkilendiği ifade edilebilir. 

 
Yöresel yemekler turistler için otantik bir kültürel 
deneyim sağlamakla birlikte turistik deneyimin en üst 
düzeyde yaşanmasına olanak tanır (Chang, Kivela ve 
Mak, 2010). Çalışma amacı doğrultusunda yapılan 
analiz sonucunda, algılanan otantikliğin yiyecek 
deneyimini etkilediği tespit edilmiştir. Bu sonuç alan 
yazındaki çalışmalarla paralellik göstermektedir 
(Girish ve Chen, 2017; Gupta ve Sajnani, 2020). Wang, 

Liu, Wei ve Zhang (2020) ise bu çalışma sonucundan 
farklı olarak turist deneyiminin otantiklik üzerinde 
olumlu bir etkisinin bulunduğu sonucuna ulaşmıştır. 
Yiyecek deneyimi alt boyutlarını oluşturan eğlence ve 
kaçışın algılanan otantiklikten etkilendiği 
belirlenmiştir. Festivalde farklı şeyler denemeye 
olanak tanıyan yerel yiyecekler, ziyaretçiler için kaçış 
deneyimini oluşturmakta ve bu deneyimi eğlenceli 
kılmaktadır. 

Yiyecek deneyiminin davranışsal niyeti etkilediği 

araştırmanın bir diğer sonucunu oluşturmaktadır. 

Olumlu yönde yaşanan yiyecek deneyimlerinin 

tavsiye edilmesi davranışsal niyeti pozitif yönde 

etkilemektedir (Adongo vd., 2015; Balıkoğlu vd., 

2020). Yiyecek deneyimi alanlarından kaçış 

davranışsal niyeti etkilemektedir. Bu bağlamda, kaçış 

deneyimi gelecekteki tekrar ziyaret niyetini tahmin 

etmede kilit bir yapı olarak görülmektedir (Park vd, 

2010). Bu anlamda kaçış kendini keşfetme, kendini 

geliştirme ve kimliği pekiştirme arayışını 

yansıtmaktadır (Cohen, 2010). Eğlence deneyimi ise 

festival ziyaretçilerinin farklı tatlar denemesine ortam 

oluşturması, başkalarına tavsiye etme niyetinde 

bulunmalarını olumlu yönde etkilemektedir. 
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