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Öz 

Yerel yiyecekler destinasyona ait turistik ürünün önemli bir 

parçasını oluşturmaktadır. Ancak, yerel yiyeceklerin bir turistik 

ürün olarak değerlendirilmesinde yiyecek ve içecek yöneticileri 

ile mutfak şeflerinin rolü ve etkisi gözden kaçırılmamalıdır. 

Buradan hareketle bu kavramsal çalışmada yiyecek ve içecek 

hizmeti sunan işletmelerdeki mutfak şeflerinin, yöneticilerin ve 

işletme sahiplerinin yerel yiyecek satın alma ve kullanma 

davranışına yönelik algıladıkları faydaların ve engellerin tespit 

edilmesi amaçlanmaktadır. Faydaların ve engellerin tespit 

edilmesinde alanyazın taramasına dayalı ikincil verilerden 

yararlanılmıştır. Alanyazın taramasından edinilen bilgilere bağlı 

olarak yerel yiyecek satın alma ve kullanımına yönelik başlıca 

algılanan faydaların; “halkla ilişkileri iyileştirmesi”, 

“yiyeceklerin maliyetinin uygun olması”, “az miktarlarda satın 

alınabilmesi”, “yiyeceklerin taze olması” ve “yiyeceklerin 

kaynağının bilinmesi” olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan yerel 

yiyecek kullanımına ve satın alımına ilişkin başlıca algılanan 

engellerin ise; “yıl boyunca bulunamaması (mevsimsellik)”, 

“birçok tedarikçiyle çalışma zorunluluğu”, “ürün tedarikinde 

yetersizlik”, “paketlerin boyutlarındaki tutarsızlık” ve “yerel ve 

bölgesel düzenlemeler” olduğu ortaya çıkmaktadır. Sonuç 

olarak, bu araştırmada yerel üreticilere, tedarikçilere, nihai 

tüketicilere ve işletmelere yönelik önerilerde bulunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Yiyecek, Mutfak Şefleri, Satın Alma. 

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 

Cilt. 1, Sayı.4, 2017 

ss.30-42. 

DOI: 10.26677/tutad.2017. 17

Önerilen Atıf: Karamustafa, K. ve Ülker, M. (2017). Ticari Mutfaklarda Yerel Yiyecek Satın Alma ve 

Kullanma Davranışı: Algılanan Engeller ve Faydalar, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt.1, Sayı.4, 

ss.30-42. 

1 Bu çalışma, Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA danışmanlığında Arş. Gör. Mustafa ÜLKER 

tarafından Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırlanan “Mutfakta Çalışan Şeflerin 

Yiyecek Üretiminde Yerel Ürün Kullanımları” başlıklı yüksek lisans tezinden derlenmiş olup Erciyes 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından SYL-2016-6604 kodlu proje ile 

desteklenmiştir. 
2 Bu çalışma, 18. Ulusal Turizm Kongresi’nde sözlü olarak sunulan ve basılan bildiriden genişletilerek 

hazırlanmıştır. 

mailto:karamustafa@erciyes.edu.tr
mailto:mustafaulker@erciyes.edu.tr

