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Giriş 

Gastronomi, en basit haliyle içinde barındırdığı tüm sanatsal ve 

bilimsel unsurlar ile yiyecek- içeceklerin tarihsel gelişim sürecinden 

başlayarak tüm özelliklerinin ayrıntılı bir biçimde anlaşılması, 

uygulanması ve geliştirilerek günümüz şartlarına uyarlanması 

çalışmalarını kapsayan bir bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’de 

gastronomi alanında yapılan akademik çalışmalar ile Anadolu’nun 

yöresel lezzetlerinin ve mutfağının uluslararası tescili, hem ülkemizde, 

hem de yurt dışında gastronomi turizminin gelişmesi hedeflenmiştir. 

Bunun yanında endüstriyel açıdan yeme-içme-eğlence sektörünün 

ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimi de Anadolu ve diğer uluslararası 

mutfakların etkisiyle tüketim alışkanlıklarımız içerisinde kendine yer 

bulmuştur. Oluşan bu sektör, ekonomi literatürüne “gastronomi 

ekonomisi” olarak girmiştir.  

Gastronomi ekonomisi; tarım ve yemeğin üretim, satış ve 

tüketimini içeren tüm sosyal, psikolojik, kültürel ve politik öğelerle ilişkili 

bir süreç olarak açıklanabilir. Gastronomi ekonomisi araştırmalarının 

amacı, sürdürülebilir gelişmenin geleneksel ilkelerini içeren bir 

gastronomi uygulamaktır. Gastronomi ekomomisi; ekonomik, 

sosyokültürel ve çevresel sürdürülebilirliğe karşı eko-beslenme 

sorumluluğu taşıdığında ve topluluk üyelerinin en uygun sağlık 

standartlarına bağlı kaldığında, topluluğun sosyal ve ekonomik olarak 

gelişebileceğini ortaya koymaktadır. Bu açıdan, gastronomi ekonomisi 
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aynı zamanda sürdürülebilir gastronomi olarak da adlandırılmakta ve 

gelişen bir sistemin diğer tüm unsurlarıyla iletişime geçmektedir. 

Gastronomi ekonomisi, doğrudan ya da dolaylı olarak bir 

destinasyona ilişkin sürdürülebilir unsurların gelişmesine katkıda 

bulunabilir: tarım ve yiyecek üretimini destekler, özgün olmayan üretimi 

önler, çekiciliği arttırır, yerel toplumu ve yerel gururu güçlendirir, yiyecek 

deneyimine dayalı marka ve kimliği oluşturur. Gastronomi ekonomisi; 

yerel turizm kaynaklarının alanını genişleterek ve geliştirerek, 

destinasyonun özgünlüğüne katma değer sağlayarak, yerel ekonomiyi 

turizm ve tarım sektörleri açısından güçlendirerek, çevre dostu bir alt 

yapı sağlayarak sürdürülebilir turizme de önemli katkı sağlar. 

Gastronomi ekonomisi turizm, tarım, hayvancılık, deniz ürünleri, ulaşım 

ve konaklama sektörlerine sağladığı doğrudan katkılarının dışında, 

kültür sektörüne de önemli bir katkısı sunar. Öyle ki İstanbul’da kültür 

ekonomisinin %25’ni kültürden oluşan gastronomi faaliyetleri 

oluşturmaktadır. Bu araştırma; gastronomi ekonomisi kavramını, bu 

kavramın sürdürülebilir gelişme ve sürdürülebilir ekonomik bir model 

olarak ilişkilerinin kuramsal boyutlarını belirleme amacını taşımaktadır.  

Araştırmaya önce Türkiye’de Gastronomi Ekonomisi (2020) ile 

başlayan TAVAK Vakfı, bu araştırmada ise İstanbul’un konumunu ortaya 

çıkaracaktır. Araştırma sonunda, gastronomi ekonomisi ve sürdürülebilir 

model stratejilerinin bütünleştirilmesinin yararlarıyla ilgili olarak pozitif 

göstergeler bulunmuştur. Bu yeni yaklaşım, gastronomi ve sürdürülebilir 

model araştırma konularından biri durumuna getirmiştir. 
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1. Gastronomi Ekonomisine Yönelik Tanım ve 

Yaklaşımlar  

Gastronomi ekonomisinin bir endüstri olarak ortaya çıkışı II. Dünya 

Savaşı sonrası Batı Bloku ülkelerinde artan liberalleşme ve 

globalleşmenin etkisiyle ortaya çıktı. Amerikan Fast Food sektörünün 

önce ABD’de, sonra Avrupa’da artan etkisi bu endüstrinin tüm dünyada 

hızlı bir şekilde gelişmesine ve yeni yemek sektörlerinin oluşmasını 

sağladı.  Carlo Petrini, 1986 yılında Roma Piazza di Spagna'da açılan Mc 

Donalds restoranına tepki olarak, Langhe-Cuneo’da Yavaş Yemek (Slow 

Food) Hareketi’ni başlattı (Jones, Shears, Hillier, Comfort ve Lowel, 

2003). Yavaş Yemek Hareketi, paylaşılan deneyimlere ve üç boyuta dayalı 

bir kalite kavramını önerir: iyi, temiz ve adil (Petrini, 2007; Schneider, 

2008; Yurtseven, Kaya ve Harman, 2010) İyi; gıdanın gerçek bir tat, aroma 

ve görünüşe sahip olması boyutunu içerir. Gıdanın bu nitel özelliğinin 

farkına; duyularımız uyarıldığında, değişik ürünleri karşılaştırdığımızda 

ve daha tatmin edici olanı seçtiğimizde varırız. Temiz; sürdürülebilirlik 

boyutunu kapsar. Bunun anlamı; ekolojik sisteme zarar vermeyen üretim 

yöntemlerinin kullanılması, biyolojik çeşitliliğe saygı duymak ve gıdanın 

insan sağlığı için güvenli olmasını sağlamaktır. Adil; sosyal 

sürdürülebilirlik boyutudur. Bu boyut; gıdaların etiksel olarak 

sürdürülebilir olmasını, çalışanları sömürmeyen üretim yöntemlerinin 

kullanılmasını ve iyi ürünlerin dışlanmamasını gerektirmektedir. Bu 

boyut aynı zamanda, tüketiciler ve üreticiler için adil fiyat 

uygulamalarının sağlanması anlamına gelir. Tanımlanması oldukça güç 
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olan gastronomi sözcüğü, ilk kez 1801 yılında kullanılmıştır (Scarpato, 

2002). Fransız yazar Jean-Anthelme Brillat-Savarin (1994), 1825 yılında, 

gastronomi sözcüğünün kapsamlı bir tanımını yapmaya çalışmıştır. 

Gastronomi ekonomisi, Brillat-Savarin’in çalışmasını yeniden 

değerlendirmektedir. Bu yeni yaklaşıma göre çağdaş gastronomi; yemek 

hazırlama, üretme ve sunum olduğu kadar yansıtmacı ve mükemmel 

yeme-pişirme düşüncesini de içerir.  

Gastronomi ekonomisi araştırmaları, yeme ve içmemizi içeren tüm 

konuları kapsar (Miele ve Murdoch, 2002; Scarpato, 2002). Bu nedenle; 

Gastronomi ekonomisi araştırmaları, toplumun gastronomi 

dönüşümündeki yetersizlikleri, etkinlikleri ve potansiyel gelişmeleri 

tanımlar. Gastronomi ekonomisi; tarım ve yemeğin üretim, satış ve 

tüketimini içeren tüm sosyal, psikolojik, kültürel ve politik öğelerle ilişkili 

bir süreç olarak açıklanabilir (Scarpato, 2002). Gastronomi ekonomisi 

yeni bir süreçtir ve temel olarak sürdürülebilirlik ilkelerine yer verir. 

Sürdürülebilirlik; sürekliliği sağlamak, varlığını sürdürmek ya da 

korumak anlamına gelir. Bu nedenle, hemen hemen tüm kişiler ya da 

toplumlar tarafından, pozitif bir kavram olarak algınır. Buna karşın, 

sürdürülebilir gelişme uygulamalarında, kavramın belirsizlikleri ve 

çelişkileri karşımıza çıkar. En azından, sürdürülebilirliğin yalın bir kavram 

olmadığını biliyoruz. Gelişme, insanların gereksinmelerini gelecekte 

karşılama yeteneğini riske atmadan gerçekleşiyorsa sürdürülebilir olarak 

düşünülmektedir (Scarpato, 2002; World Commission on Environment 

and Development, 1987). Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilirlik için 

kapsamlı bir bakış açısı oluşturan Brundtland Raporu, sürdürülebilir 
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gelişmenin temel ilkelerini belirtir (World Commission on Environment 

and Development, 1987): ekolojik limitlerin olması, temel kaynakların 

korunması ve kaynaklara ulaşımın eşit olması. Brundtland Raporu, yeni 

kavramlar da ortaya atmıştır: türlerin çeşitliliği, topluluk kontrolü, genel 

ulusal/uluslararası bakış açısı ve ekonomik kapasite. Sürdürülebilir 

turizm, sürdürülebilir gelişmeden ayrı olarak düşünülemez. 

Sürdürülebilir turizm de sürdürülebilir gelişmenin tüm öğelerini kullanır 

ve onlarla birlikte hareket eder (Scarpato, 2002; Swarbrooke, 1999): 

toplumlar ve topluluklar, çevre ve doğal kaynaklar, ekonomik sistemler, 

koruma ve tarım. Sürdürülebilir gelişme, bugün için net bir tanıma sahip 

olmayan kavram olarak görünmektedir. Özellikle uygulamada sorunlar 

çıkmaktadır. Birçok araştırmacı, planlamanın sürdürülebilir gelişmeyi 

sağlamada başarısız olduğunu belirtmektedir (Scarpato, 2002). 

Sürdürülebilir turizmi sağlamada etkin bir planlama ve yönetim üzerine 

yapılan tartışmalar bugün de sürmektedir. Brundtland Raporu’ndan 

hareketle, çeşitli teorik açıklamalar ve yaklaşımlar ortaya çıkmıştır 

(France, 1997; Mowforth ve Munt, 1998; Wahab ve Pigram, 1997; 

Swarbrooke, 1999).  

Turizm, aşağıda belirtilen özellikleri taşıdığı zaman sürdürülebilir olarak 

düşünülür:  

• Ev sahibi topluluğa önem vermek,  

• Personel davranışlarında iyi standartlar oluşturmak,  

• Yerel topluluklar için ekonomik dönüşümü en üst düzeye çıkarmak,  
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• Gelişimi düşük bir hızda gerçekleştirmek,  

• Çevre dostu olmak,  

• Turistin sorumlu bir davranış içinde olması (örneğin; zihinsel hazırlık, 

yerel dilleri öğrenme, sessizlik, birden fazla ziyaret).  

1.1. Gastronomi Ekonomisi ve Sürdürülebilir Gelişme  

Gastronomi Ekonomisi araştırmalarının amacı, sürdürülebilir 

gelişmenin geleneksel ilkelerini içeren bir gastronomi uygulamaktır. 

Gastronomi Ekonomisi, çevresel sürdürülebilirliğe karşı eko-beslenme 

sorumluluğu taşındığında ve topluluk üyelerinin en uygun sağlık 

standartlarına bağlı kaldığında, topluluğun sosyal ve ekonomik olarak 

gelişebileceğini ortaya koymaktadır. Bu açıdan, Gastronomi Ekonomisi 

aynı zamanda sürdürülebilir gastronomi olarak da adlandırılmakta ve 

gelişen bir sistemin diğer tüm unsurlarıyla iletişime geçmektedir. Bu 

nedenle; bir topluluğa gelen turistler gibi geçici ziyaretçiler, gittikleri 

topluluğun üyesiymiş gibi düşünülmelidir. Benzer bir biçimde, turistler 

de kendilerini bu topluluğun üyesiymiş gibi hissetmelidir. Başka bir 

tanımla Gastronomi Ekonomisi, çevreye duyarlı olarak yiyecek 

üretmektir. Hazırlanan ve yenen yiyeceklerin, akıl ve bedenimizi 

beslemesidir. Gastronomi Ekonomisi aşağıdaki konuları kapsar 

(Scarpato, 2002):  

• Yerel yiyecek üretimini, bakkalları ve manavları yaşatmak,  

• Ev yemekleri yapımını yaşatmak,  
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• Yerel mutfak bilgilerini gelecek kuşaklara aktarmak ve çocuklara lezzet 

eğitimi vermek, • mutluluk ve çeşitlilik hakkı sağlamak,  

• Turizmin gastronomik özgünlüğe ve topluluk refahına olumlu etkisini 

sağlamak.  

1.2.  Gastronomi Ekonomisi ve Ekonomik 

Sürdürülebilirlik: “Yerel üreticiler” 

Yerel üreticiler, üretim faaliyetleri ve dağıtım ağları, üretici ve tüketici 

ilişkisinin yakın olduğu yerel yiyecek sistemleri olarak tanımlanır. Yerel 

ekonomiler, yerel yiyecek sistemlerinden yararlanabilir. Yerel yiyecek 

sistemleri aracılığıyla tarım sektörü iş olanakları yaratır, yerel vergilere 

katkıda bulunur ve topluma yapılan yatırım miktarını arttırır. Yerel 

yiyecek üretimi; istihdam, iş sürdürülebilirliği, yerel hizmetleri 

destekleme ve yerel toplumun gelirini arttırma gibi ekonomik faydalar 

içerir (Hall ve Wilson, 2009). Küçük işletmelerin, büyük işletmelerden 

daha üretken olduğunu gösteren kanıtlar bulunmaktadır. Geniş ölçekli 

ve tek ürünlü endüstriyel çiftlikler, büyük miktarda ürünler elde edebilir. 

Ancak; çeşitli sürdürülebilir ürün sistemleri, geniş ölçekli ve tek ürünlü 

endüstriyel çiftliklerin elde ettiği ürünler açısından daha verimlidir. Yerel 

çiftliğin hangi noktaya kadar yiyecek fiyatını arttıracağı, üreticilerin 

ürünlerini tüketicilere dağıtmak için seçecekleri kanallara bağlıdır. Çok 

uluslu ya da büyük süpermarket zincirlerinin, çiftçi karlarını ya da pazar 

fiyatlarını düşürdüğü bilinmektedir. Buna karşın; pazar ve toplum 

destekli tarım sistemleri, çiftçilere doğrudan kazanç sağlar. Çiftçiler, 
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arada az aracı olduğunda, ürettikleri üründen daha fazla para kazanırlar 

(Hall ve Wilson, 2009). Çevresel sürdürülebilirlik perspektifinden 

endüstriyel çiftçiliğin ve var olan sistemin temel eleştiri noktası, üretimin 

gerçek maliyetlerini göz ardı etmesidir. Var olan ekonomik modeller, 

insan sağlığını ve ekolojik etkileri dışsallık olarak görmektedir. 

Sürdürülebilir gelişme perspektifi, üreticilerin neden olduğu çevresel ve 

sağlık etkilerinden ekonomik olarak sorumlu tutulmaları için önlemler 

alınması gerektiğini önermektedir (Hall ve Wilson, 2009; Pratt, 2007). 

Gastronomi ekonomisine göre, yerel ürünleri satın almak aşağıdaki 

anlamları taşımaktadır:  

• Yerel çiftçileri ve yerel ekonomi akışını desteklemek,  

• İş olanağı yaratılmasını desteklemek,  

• Tarım ve turizm arasındaki ilişkileri güçlendirmek,  

• Yerel tarım ve yiyecek sektörlerini güçlendirmek,  

• Yerel markaları ve ürünleri tanıtmak.  

1.3. Gastronomi Ekonomisi ve Sosyokültürel 

Sürdürülebilirlik  

Bir yerel yiyecek sistemi, toplumun sosyo-kültürel gelişmesi üzerinde 

pozitif etkilere sahip olabilir. Yerel yiyecek sistemi, küçük ve orta ölçekli 

çiftlikleri ya da işletmeleri destekler. Bu durum; yer, kültür ve tarih bilinci 

yaratır. Yer bilinci, yerel topluluk ve onun kimlik duygusu kadar, turizm 

için de önem taşır (Brownlie, Hewer ve Horne, 2005; Delind, 2006; Hall 
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ve Wilson, 2009; Kivela ve Crotts, 2006; Yiakoumaki, 2006). Yerel yiyecek 

sistemleri, bir toplumdaki insanlar arasında da bağ yaratır. Bu sistemler, 

üretici ve tüketicileri (ziyaretçilerde dahil) birbirine yakınlaştırır. Çiftçi 

pazarları, sosyo-kültürel açıdan bir zaman geçirme alanı olabilir ve 

ziyaretçilere odak olaylar sağlayabilir.  

1.4. Gastronomi Ekonomisi ve Çevresel 

Sürdürülebilirlik  

Sürdürülebilir tarım ve yiyecek sistemleri, daha az istenmeyen madde 

kullanan ve göreceli olarak küçük olan çiftlikler temel alınarak 

oluşturulur. Sürdürülebilir tarım ve yiyecek sistemleri; uygun olan 

durumlarda hayvan ve bitki üretimini birleştirir, biyoçeşitliliği korur ve 

dönüşebilir enerjiye geçiş yapar. Bu durumun tersine, büyük ölçekli 

çiftlikler biyoçeşitliliğin azaltılmasına öncülük eder, yerel olarak 

bulunmayan maddelere bağımlıdır (tarım ilaçları ve gübreler) ve eko-

sisteme ya da topluma negatif etkileri olan üretim atıkları oluşturur. 

Küçük yerel bir çiftlikten ürün satın almayı teşvik etmek, çevresel 

sürdürülebilirliğe karşı olan yardımı hızlandırır. Yerel yiyecek üretimi, 

çevre dostu olarak algılanan geleneksel çiftçilik sisteminin geçerliliğini 

de arttırır. Buna rağmen geleneksel çiftçilik üretim sistemine dönüş, her 

zaman çevresel olarak bedelsiz olmayacaktır. Bu durum, çiftliklerde 

yiyecek üretiminde kullanılan tekniklere ve kaynaklara bağlıdır. Seçici 

hasat, çiftliklerin daha fazla sürdürülebilir olabileceği anlamına gelir. Bu 

açıdan, farklı bitki ve ürün yetiştiren küçük çiftlikler önem 
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kazanmaktadır. Yerel pazarlar, çiftçileri yabani bitkiler ve hayvan türlerini 

üretmeye yönlendirerek pazar boşlukları yaratır (Hall ve Wilson, 2009).  

1. 5. Gastronomi Ekonomisi ve Sürdürülebilir Turizm 

Gastronomi ekonomisi, sürdürülebilir turizmi sağlamada eksik kalan 

bir perspektif sunar ve sürdürülebilir turizmin teorik zayıflığını ortaya 

çıkarır. Sürdürülebilir turizmde gastronomi; turistlere sunulan yerel, 

özgün ve geleneksel yiyecek-içecekle sınırlı tutulmaktadır. Gastronomi 

ekonomisi, bunun ötesinde bir anlam taşır. Yiyecek-içecek, insanlar için 

fizyolojik bir gereksinmedir ve giderek daha karmaşık bir durum alan 

dünyanın ekolojik üretiminin bütünleyici bir öğesidir. Gastronomi 

ekonomisi, varolan küresel yiyecek-içecek sistemlerinin 

sürdürülebilirliklerini sorgulamaktadır. Bu küresel sistemler; ekonomik, 

sosyo-kültürel ve çevresel sorunlara sahiptir. Bu nedenle, yerel yiyecek-

içecek kaynaklarını ortaya çıkartmak önem kazanmaktadır. Yerel 

yiyeceğin, ortaya atanların farklı amaçlarını yansıtan değişik tanımlarını 

incelersek, genel olarak kabul görmüş ya da çokça kabul gören bir tanımı 

yoktur. Yerel yiyecek kavramı, aynı zamanda sürdürülebilirlikle 

ilişkilendirilmektedir. Örnek olarak; daha iyi yiyecek ve tarımın 

birlikteliğini sürdürebilmek için yerel yiyecek insanların, hayvanların ve 

çevrenin refahını güçlendirmeyle, toplumu zenginleştirmeyle ve eşitliği 

arttırmayla ilişkilendirilerek birleştirici unsur olarak tanımlanmaktadır. 

Yerel yiyecek, birçok özelliği içinde barındırır. Yerel yiyecekle ilgili 

tanımlar, yiyecek üretilen özel bir alanın sürdürülebilir olacağını 

açıklamaz. Ancak, yiyeceği sürdürülebilir olarak görür. Gastronomi 
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ekonomisi ve turizm stratejisinin bazı bileşenleri bulunmaktadır (Hall ve 

Wilson, 2009):  

• Ekonomik kaçağı, dış kaynaklar yerine, yerel dönüştürülebilir 

kaynakları kullanarak azaltmak (örneğin; paketleme için yerel 

materyaller kullanmak),  

• Finansal kaynakları, sistem içinde, yerel malzemeler ve hizmetler 

satın alarak dönüştürmek (örneğin; otel işletmecilerinin ve restoranların 

yerel yiyecekleri satın alıp sunmaları, yerel yiyecek ve içecek üretmeleri, 

yerel bankaları ve kredi birliklerini kullanmaları),  

• Yerel yiyeceğe ihraç edilmeden önce katma değer eklemek (örneğin; 

yiyeceği yerel olarak şişelemek ve paketlemek, yerel marka kimliğini 

güçlendirmek için ayırt edici yerel paketleme kullanmak, yerel yiyeceği 

turistleri etkileme aracı olarak kullanarak yerel ekonomi aracılığıyla turist 

harcamalarını arttırmak),  

• Yerel paydaşlar edinmek, insanlar ve kurumlarda güven yaratmak, 

yeni bağlantılar ve daha etkili değişimler sağlamak (örneğin; yerel 

çiftçiler, üreticiler ve kooperatifler olarak yerel pazarlama ağları 

geliştirmek ve yerel ürünler almak),  

• Uygun olduğu yerde özellikle finansal, yetenek ve teknolojik dış 

kaynakları çekmek (örneğin; bölge dışındaki müşterilerle bağlantı 

kurmak için interneti kullanmak), • Markalaşma ve tanıtım stratejilerinde 

yerel kimliği ve doğallığı vurgulamak (örneğin; etikete üretim yerini 
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yazmak ve üreticiler tarafından üretim yerini sürekli kullanmayı teşvik 

etmek),  

• Çiftlik mağazaları, internet, çiftçi ve ürün pazarları, yerel aktiviteler, 

yiyecek ve şarap festivalleriyle tüketicilere doğrudan satış yapmak,  

• Tüketici ve üretici arasında bir bağ oluşturmak (örneğin; çiftlikten 

satış, gazete ilanları, tüketicilerle sürekli iletişim yaratmak için web 

siteleri ve internet kullanmak).  

Gastronomi ekonomisi, sürdürülebilir turizmin temel sözcüklerinden 

biridir. Gastronomi Ekonomisi, tüm turistler için içselleştirilmiş 

deneyimler sunar. Bir turist, dikkatini destinasyondaki yerel yiyecek ve 

içeceklere veriyor ve bundan zevk alıyorsa, kısa bir süre için de olsa 

kendini yerel topluluktan biri olarak hisseder. İyi yemek, iyi şarap, yemek 

masasındaki sohbetler anılardan silinmez (Westering, 1999). Turist 

tarafından yerel ve özgün yiyeceğe ilgi gösterilmesi; yerel tarımsal 

faaliyetleri ve gıda yollarını destekler. Turizm ve gıda üretimi arasındaki 

bağlantılar, sürsürülebilir tarım faaliyetlerini güçlendiren bir süreç sağlar 

(Nummedal ve Hall, 2006). Sürdürülebilir turizm, çevresel unsurlardan 

çok, kırsal kültür ve kimliğin sürdürülebilirliğiyle ilişkilidir (Butler ve Hall, 

1998; Miele ve Murdoch, 2002). Başka bir anlatımla; sürdürülebilir turizm, 

yerel toplulukları ve yerel tarımı destekleyerek geliştirme ve yönetmenin 

bir yoludur. Yerel ve özgün yiyeceklerin turizmle ilgilendirilerek 

üretilmesi ve pazarlaması, yalnızca ekonomik ve finansal yararlar 

sağlamaz. Turistin yerel yiyecek-içecek ürünlerine ilgi ve istek duyması, 

biyolojik çeşitlilik için yararlı olduğu kadar, bireysel ve toplumsal gururu 
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da arttırabilir (Nummedal ve Hall, 2006). Eko-gastronomi, unutulmaz 

turizm deneyimleri sunar: duyusal, eğlenceli ve geleneksel (Barrera ve 

Alvarado, 2008). Yiyecek uygulayıcıları düzeyinde daha güçlü yiyecek ve 

turizm ilişkisi yaratmanın avantajları bulunmaktadır (Hall ve Wilson, 

2009):  

• Tüketicinin ürünle daha fazla yüz yüze gelmesi ve onları test etme 

fırsatına daha fazla sahip olması,  

• Üretici-tüketici arasında bir bağ oluşturarak marka farkındalığı ve 

sadakati yaratılması ve tüketicinin işletme markalı ürünleri satın alması,  

• Tüketicilerle ilişki oluşturması, Tüketicilerle pozitif bir ilişki yaratacak 

olan çalışanlarla tanışma ve sahnenin arkasını görme fırsatı sağlayarak 

doğrudan ve dolaylı satış yapılması, 

• Tüketiciye doğrudan yapılan satış aracılığıyla, tamamen tüketiciye 

yüklenmeden, dağıtımcı masraflarının olmadığı yüksek kar marjı 

sağlanması,  

• Ek bir satış mağazası ya da sürekli üretimi garantileyemeyen daha 

küçük üreticiler için uygulanabilir bir satış mağazası yaratılması,  

• Ürünler üzerinde pazarlama bilgisi. Üreticilerin var olan ürünleriyle 

ilgili tüketici tepkileri üzerine çabuk ve değerli geribildirimler alabilmesi 

ve ürün grubuna yeni eklemeler yapmayı deneyebilmesi,  

• Müşteriler üzerine pazarlama bilgisi. Gelen ziyaretçilerin, Hem hedef 

hem de bilgilendirme müşterileri oluşturmak için, bir müşteri veritabanı 

oluşturacak biçimde listelenebilmesi,  
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• Eğitim fırsatları. Ziyaretlerin; farkındalık oluşturmaya, özel tip 

yemekleri ve bir bütün olarak yiyecekleri onaylamaya yardım etmesi, bu 

durumdan kaynaklanan bilgi ve ilginin daha fazla tüketimle 

sonuçlanması.  

Gastronomi ekonomisi, yerel ve özgün yapısı göz önüne alındığında, 

sürdürülebilir turizm için çekici kaynaklara sahiptir. Eğer sürdürülebilir 

turizm uygun bir biçimde organize edilirse, gastronomi ekonomisi salt 

destinasyonun değerini arttırmaz, aynı zamanda yerel kimliğin değerini 

arttırır (Barrera ve Alvarado, 2008; Haven-Tang ve Jones, 2005; 

Yiakoumaki, 2006; Yurtseven, 2007). Tüketim ve üretim arasında anlamlı 

bir bağlantı sağlayan yerel ve özgün kavramları, sürdürülebilir turizm 

açısından stratejik olarak önemlidir. Yerellik; sürdürülebilir turizmin 

temel temalarından biridir ve üreticitüketici arasında yeni bir bağ 

oluşturur (Pratt, 2007). Gastronomi ekonomisi, çevresel ve sosyo-

kültürel nedenlerle yerel üretimi destekler. Yerel gastronomi ekonomisi 

sistemi; çevresel sürdürülebilirliği, sosyal adaleti ve adil ticareti sağlar. 

Yerel özellikler; gastronomi ekonomisi merkezleri, geleneksel tarım ve 

mutfak sistemi, şarap rotaları ve eko-müzeler içeren pazarlar oluşturmak 

yerel gelişmeyi yaratır. Gastronomi ekonomisi üreticilere yararlı olduğu 

gibi, tüketicilere de katma değer sağlar. Tüketiciler, yiyeceklerini üreten 

kişilerle doğrudan ve net bir ilişki kurabilir. Özgünlük, kaliteli bir yiyecek 

ve mutfağın özelliğidir. Özgünlük iki temel tema içerir: bir yere özgü 

yiyecek ve bu yiyeceğin bir zanaat süreci sonucunda üretilmesi. Bu iki 

tema birlikte bulunur ve geleneklerle ilişkilidir: sürekli ve toplu bir 

çabanın ürünüdür, endüstriyel gıda öncesi bir geçmişe sahiptir ve değeri 
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karşıtlığından kaynaklanmaktadır. Yer, insan, bilgi ve yiyecek arasındaki 

bağlar, yerel kültür kavramının geliştirilmiş yapısı içinde kurulmaktadır 

(Pratt, 2007). Gastronomi ekonomisi, bir destinasyondaki gastro-

çekiciliklerden biri değildir. Yerel tarım ve gastronomik mirası teşvik 

ederek, yerel turizmi geliştirir. Turizm ve konaklama uygulayıcıları da, 

yiyecek ve turizm bağlantılarından daha güçlü olarak yararlanır (Hall ve 

Wilson, 2009):  

• Kaliteli bir ürünle bağ kurması,  

• Yerel yiyeceklerin standartlaştırılmış ürün olmaması. Yerel ve otantik 

deneyimlerin, ziyaretçilerin dükkan ötesini görmelerine izin vermesi ve 

destinasyonla güçlü bir bağ kurmalarını sağlaması,  

• Yiyeceğin bir çekicilik olması. Ürünlerin marketler ya da şarap evleri 

gibi yerlerde bulunmasının bir yeri ziyaret ederek konaklamak ve 

restoranlarda yemek yemek için itici bir güç oluşturması,  

• Yiyecekle ilgili ürünlerin, ziyaretçilere gezilecek yerler ve 

katılabilecekleri aktiviteler sunmasının bir yerde kalış süresini uzatması. 

1.6. Değerlendirme 

Gastronomi ekonomisi, doğrudan ya da dolaylı olarak bir 

destinasyona ilişkin sürdürülebilir unsurların gelişmesine katkıda 

bulunabilir: tarım ve yiyecek üretimini destekler, özgün olmayan üretimi 

önler, çekiciliği arttırır, yerel toplumu ve yerel gururu güçlendirir, yiyecek 

deneyimine dayalı marka ve kimliği oluşturur (Telfer ve Wall, 1996). 

Gastronomi ekonomisi; yerel turizm kaynaklarının alanını genişleterek ve 
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geliştirerek, destinasyonun özgünlüğüne katma değer sağlayarak, yerel 

ekonomiyi turizm ve tarım sektörleri açısından güçlendirerek, çevre 

dostu bir alt yapı sağlayarak sürdürülebilir gelişmeye önemli bir katkı 

sağlar (Barrera ve Alvarado, 2008; Bessiére, 1998; Boyne, Williams ve 

Hall, 2001; Nummedal ve Hall, 2006; Pratt, 2007; Yurtseven, Kaya ve 

Harman, 2010). Gastronomi ekonomisi ve turizm stratejisinin 

bütünleştirilmesinin yararlarıyla ilgili olarak bazı pozitif göstergeler 

bulunmaktadır (Bessiere, 1998; Haven-Tang ve Jones, 2005; Hall ve 

Wilson, 2009; Kivela ve Crotts, 2006; Meler ve Cerovic, 2003; Nummedal 

ve Hall, 2006; Rand ve Heath, 2006; Pratt, 2007; Telfer ve Wall, 1996; 

Westering, 1999; Yiakoumaki, 2006). Turizmin ekonomik olarak 

sürdürülebilirliğinin sağlanması için yalnızca yerel yiyeceklerin satın 

alınması yeterli değildir. Sosyo-kültürel sürdürülebilirlik perspektifinden 

bakıldığı zaman, yerel yiyecek satın almak toplumsal iyileşme duygusu 

yaratmaya yardımcı olabilir. Yerel yiyecek satın almak, sosyal sermaye 

yaratılmasını sağladığı gibi, destinasyonun etkileyiciliğini de 

güçlendirmektedir. Yerel yiyecek kaynaklarının daha çevresel olarak 

sürdürülebilir olmaları, endüstriyel olmayan küçük ölçekli işletmelere 

uygun teknikleri gerektirir. Dağıtım zincirleri ve ağları, uygun biçimde 

birbirlerine bağlı olmalıdır. Özet olarak, yerel yiyecek satın almak turizmi 

daha sürdürülebilir yapmayacaktır. Sürdürülebilirliği, turizm stratejisinin 

bir parçası olarak gören anlayışta bir değişime gereksinme 

duyulmaktadır. Bu değişim, gastronomi ekonomisi olarak 

adlandırılmaktadır. Gastronomi ekonomisi, turizme, destinasyonun 

çevresel ve sosyokültürel gereksinmeleriyle birlikte turistlerin taleplerine 



20 
 

uygun ve standart olmayan hizmetleri rekabetçi fiyatlarla sunar (Poon, 

1993). Turistleri, peynir yapılan çiftlikler ve şaraphaneler gibi yerel gıda 

üreticilerini ziyaret etmeye ve doğrudan üreticilerden satın almaya teşvik 

eder (Swarbrooke, 1999; Yurtseven, 2007). Gastronomi Ekonomisi, genel 

turizmin sürdürülebilirlik konularını yansıtır. Bununla birlikte, 

gastronomi araştırmaları için güncel konuları da inceler: yerel ve özgün 

koşullara duyarlılık: yerel üretilen gıda ürünleri, organik tarım ve 

ürünleri, geleneksel yaşam kültürü, geleneksel gıda üretimi; çekici, 

alışılmamış ve bilinmeyen yerel mutfaklar ve bunların destinasyonun 

markalaşmasına katkısı; Gastronomi ekonomisinin, destinasyona ve 

sürdürülebilir turizm uygulamalarına katkısı; yerel restoranlar, doğal alış-

veriş merkezleri ve özgün-tarihi dükkanlar. Bu yeni yaklaşım, gastronomi 

ve sürdürülebilir turizmi araştırma konularından biri durumuna 

getirmiştir. (Scarpato, 2002).  

2. Türkiye’de Gastronomi Ekonomisi 

Türkiye’de yeme-içme sektörünün boyutlarını en geniş tanımla 

araştırdığımız “Gastronomi Ekonomisi”, sektörün son 5 yılına (2015-

2020) ışık tutmaktadır. Türkiye’de turizm sektörü, kültür ve gastronomi 

ekonomisinin ana omurgasını oluşturmaktadır. Gastronomi ekonomisi 

açısından değerlendirilecek olursa hanehalkı ev dışı yeme – içme 

harcaması dışında turizm kaçınılmaz bir şekilde gastronomi sektörünün 

itici gücü olmaktadır. Bu olgu, TAVAK’ın geliştirdiği araştırma 

metotlarında saptanmıştır. Son 4 yılın ortalamasına bakacak olursak 

Türkiye’de gastronomi ekonomisinin %25’ni turistlerin harcamaları 
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oluştururken, %75’ni hanehalkı harcamaları oluşturuyor (TAVAK, 2020). 

2019 yılını örnek olarak verecek olursak 30 milyar $ sınırına gerileyen 

cironun 9 milyar $’lık kısmını Türkiye turizm geliriyle oluşturuyor. Bu 

önemli bir ayrıntı zira Türkiye’de hanehalkı ev dışı yeme-içme harcaması 

21 milyar $’a geriledi (TAVAK, 2020).  Özetle, Türkiye’de otel 

restoranları, restoran ve kafeler için turistlerin harcamaları çok önemli 

bir etkendir. Türkiye’de bu harcama genellikle turizm geliri olarak 

gösterilirken esasında bu katkı payını doğrudan gastronomi ekonomisi 

oluşturmuştur. Zira Türkiye’de her ne kadar son 10 yılda all inclusive 

satışları patlamış olsa da dışarıda para harcayan ve yiyip-içen önemli bir 

turist grubu da bulunuyor.  2019 yılında dünyadaki Türk toplumu da 

dahil edildiğinde 50 milyonu aşan bir turistle yılı kapatan Türkiye için 

turistlerin her segmentte bir restoranda harcama yaptığını gözden 

kaçırmamak önemli. Hanehalkı harcamalarına gelecek olursak elbette 

Türkiye’de artan döviz nedeniyle oluşan hayat pahalılığı vatandaşlarımızı 

dışarıda yeme-içme harcaması yapmaya korkutur hale getirdi. Bu hiç 

yabana atılacak bir gelişme değil çünkü 2015 yılında 26 milyar $ olan 

hanehalkı harcamaları, 2019 yılında 21 milyar $’a gerilemiştir (TAVAK, 

2020).  

2.1. Pandemi Öncesi Türkiye’de Gastronomi 

Ekonomisi 

Türkiye’de 2015 yılında TAVAK Vakfı’nın ölçümlerine göre 93,19 

milyar TL (34,46 $) olan gastronomi ekonomisi, 2018 yılında yaklaşık TL 

bazında %30 oranında büyüme kaydederek 152,02 milyar TL’ye (31,33 $) 
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ulaşmıştır (TAVAK, 2020). 2015-2020 yılları arasında TL’nin değer 

kaybetmesi gastronomi ekonomisinde daralmayı gösteriyor. 2019 yılında 

bu alanda turizmin gastronomi ekonomisi içerisinde 9,14 milyar $’lık 

(51,86 TL) bir katkısı bulunmaktadır (TAVAK, 2020). Önceki yıla göre 

turizmin katkısında önemli bir artış gerçekleşmiştir. TAVAK olarak 2019 

yılında gastronomi ekonomisi için 30 milyar $ (170,01 TL) olduğundan 

hareket ediyoruz. Bununda %30’unun turizm oluşturmuşken, %70’ni de 

hanehalkı harcamaları oluşturmuştur (TAVAK, 2020). Gastronomi 

ekonomisinde turizmin payı ise son 4 yılın ortalaması alındığında 

%25’tir. Bunun da %15’ni otel restoranları sağlamaktadır. 2019 yılında 

ekonomik krizin büyümesi nedeniyle gastronomi ekonomisinde 2018 

yılıyla aynı oranda bir büyüme görmemekteyiz (TAVAK, 2020).  

2.2.  Pandemiden Önce Sektörde Toplam Çalışan 

Sayısı 

TAVAK Vakfı olarak 2019 yılında belirlenen 12 başlık altındaki 

gastronomi kuruluşlarının ortalama çalışan sayılarını İstanbul ve 

Antalya’da yaptığımız araştırmaya göre her bir gastronomi kuruluşunda 

ortalama 9 kişinin çalıştığı sonucuna ulaşıldı. Bu sayıyı 2019 yılı için 

ölçümlediğimiz gastronomi kuruluşlarına yansıttığımız zaman toplam 

resmi çalışan sayısının 1,26 milyon kişi olduğundan hareket ediliyor. Bu 

da 2019 yılında TÜİK verilerine göre resmi istihdamın %5’ini 

oluşturmuştur (http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30906 

TÜİK 2019 İşgücü İstatistikleri erişim tarihi: 25.06.2020). Sektörde sosyal 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30906
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güvencesi olmadan çalışanlarda hesaba katıldığında sayının 2 milyonun 

üzerinde olduğu tahmin ediliyor. 

2.3. Türkiye’de Gastronomi Ekonomisinin Toplam 

Büyüklüğü 

TÜİK’in ve TCMB’sının verilerini analiz ederek çıkardığımız 

Türkiye’de gastronomi sektörünün boyutları araştırması, TÜİK’in 

hanehalkı ev dışı restoran ve otel harcamaları ile TCMB’nin turistlerin 

ortalama gastronomi harcamalarını inceleyip analiz ederek ortaya 

çıkardık. 2015’den 2018 yılına sektörün özellikle dolar kurundaki artış, 

Türkiye’nin iç ve dış politik sorunları ve hanehalkı açısından enflasyon 

ciddi bir unsur teşkil etmektedir (TAVAK, 2020). 

Tablo-1 

Türkiye’de Gastronomi Ekonomisinin Büyüklüğü (2015-2020) 

YIL Turistlerin 

Gastronomi 

Harcaması 

(Milyar ) 

Türkiye’de 

Hanehalkının 

Gastronomi 

Harcamaları 

(Milyar ) 

Toplam 

(Milyar) 

GSMH’dan 

Aldığı Pay 

2015 22,80 TL 

8,39 $ 

70,39 TL 

26,07 $ 

93,19 TL 

34,46 $ 

%4,01 

2016 17,70 TL 

5,9 $ 

80,00 TL 

26,66 $ 

97,70 TL 

32,56 $ 

%3,77 

2017 26,10 TL 87,15 TL 

24.42 $ 

113,25 TL %3,70 
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7,15 $ 31,57 $ 

2018 39,20 TL 

8,1 $ 

112,81 TL 

23,23 $ 

152,01 TL 

31,33 $ 

%4,04 

2019 51,12 TL 

9,00 $ 

119,28 TL 

 

21,00 $ 

171,10 TL 

30,00 $ 

%4,00 

2020 30,24 TL 

4,26 $ 

79,57 TL 

9,94 $ 

100,82 

14,2 $ 

%2,00 

Kaynak: TAVAK Vakfı 2021 

Not: GSMH’nın verileri Dünya Bankası’ndan alınmıştır: 

(https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=TR erişim tarihi: 12.06.2021) 

 

2.4. Pandemi Sonrası Türkiye’de Gastronomi 

Ekonomisine Bir Bakış 

Bu incelemenin konusu Türkiye’de gastronomi ekonomisi ile 

sınırlandırılmış olsa da pandeminin küresel bir sağlık krizi olması sektöre 

etkilerinin de küresel düzeyde olduğunu göstermektedir. Unilever İsrail 

CEO'su Cem Tarık Yüksel’in sektörle ilgili verdiği verilere göre dünya 

genelinde tüketicilerin pazara olan güven indeksleri yılın ilk 6 ayında 

hızla düştü. Fransa’da %44, İtalya’da %34, Almanya’da %28 daha az 

alışveriş planlandı. Finansal kurumlar, başlangıçta dünya büyümesini %2 

ile %16 arası tahmin ederken Nisan ayında bu oran %-3’e, Haziran’da 

IMF’ye göre % -4,9’a, Oxford Economics’in son tahminine göreyse %-

4,4’e düştü (Yüksel, 2020) ve yeme-içme sektöründe restoranların 

kapanması, sosyal mesafe kuralları, insanların dışarda yemek yeme 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=TR
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alışkanlıklarının yerini hijyen ve güvenlik endişelerinin almasıyla beraber 

yeme-içme sektöründe işsizlik tüm dünyada hızla arttı. Türkiye’de ise 

pandemi dönemi öncesinde yeme-içme sektöründeki arz talep 

dengesine daha çok restoranların şekil verdiğini söyleyen Müge Akgün’e 

göre Mart ayı itibariyle salgınla beraber yeni bir döneme girildi. Sektörün 

dengelerinin uzun vadeli değişeceğini vurgulayan raporlar hala çok yeni 

olsa da müşterilerin bu sektörden beklentilerinin değiştiği 

söylenebilmektedir (Akgün, 2020). Piyasadaki arz talep durumunun 

müşteriler tarafına doğru geçtiği ve piyasayı talebin belirlemeye 

başladığı gözlemlenmektedir. TAVAK’ın yaptığı restoran sektörünün 

durumuyla ilgili araştırmaya göre, Türkiye’de 140 bin işletme ve 

doğrudan 2 milyon çalışan ile faaliyet gösteren gastronomi ekonomisi, 

2019 yılında 170 milyar TL seviyesinde ekonomik hacim yaratırken sektör 

bu yılı 60 milyar TL gelir kaybı ile kapatacağı öngörüldü (TAVAK, 2020). 

Buradan değişen tüketici davranışlarına ve bu talebin dönüştürdüğü 

sektör ihtiyaçlarına bakılacak olunursa gelir kaybı yaşayan işletmelerin 

evde yemeyi tercih etmeye başlayan müşterileriyle iletişimi dijital 

kanallara aktarmaları, halihazırda bu kanallar üstünden hizmet veren 

işletmelerin de faaliyetlerini geliştirmeleri gerektiği söylenebilir. 

Buradan yola çıkarak eve servis, gel-al gibi uygulamaların önümüzdeki 

dönemde de önemini koruyacağı tahmin edilmektedir. Öyle ki Harvard 

Business Review araştırmasına göre, 2020 yılında restoranların 

kazançlarının %50'si evlere teslimat ve gel al hizmetlerinden oluşuyor (I-

AM, 2020). Tüketiciler evde geçirdikleri bu dönemde daha farklı bir 

deneyim arayışına girmektedirler. Aynı zamanda tüketicilerin yemek 
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siparişi verdikleri restoranlar ve platformlardan dijital çözüm beklentileri 

yükselmektedir. 

2020 Yılı için Türkiye’de yine geniş tanımlı işsizlik %30’lara 

yaklaşırken, bunun önemli bir kısmını gastronomi çalışanları oluşturuyor. 

Birçok restoranın kapattığı ya da iflas ettiği görüldü. Türk 

ekonomisindeki bunalım ve diğer olumsuz etkenlerle birlikte sektörün 

hızlı bir şekilde bu yeni sürece adapte olması gerekiyor. Neredeyse her 

gastronomi kuruluşu paket servis ile müşterilerine hizmet sağlarken 

cirolarda ciddi bir artış kaydedildi. 2021 yılında Türkiye’nin pandemi 

sürecinde aşılamada yaşanan olumsuzluklar ve restoranların kapalı 

kalması gibi etkenler nedeniyle TURYİD’in verilerine göre yeme-içme 

sektörün 58 milyar TL kaybı oldu. Sektör temsilcileri 1 Haziran’da 

kademeli normalleşmeyle birlikte sektörün toparlanmasını umut 

ederken turizmde peşi sıra gelişen olumsuzluklardan dolayı kaygılı 

(https://t24.com.tr/haber/3-dalgada-kayip-58-milyar-lirayi-buldu-

yeme-icme-sektorunde-isletmelerin-yuzde-25-i-iflas-

surecinde,953414).  

3. Pandemi Döneminde Türkiye’de Gastronomi 

Ekonomisinde Dijital Trendler 

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan bir solunum yolları 

hastalığı olan Covid-19, bu çalışmada pandemi olarak referans 

verilecektir, küresel bir sağlık krizine dönüşerek finanstan, teknolojiye, 

giyimden, gıdaya birçok sektörü etkilemiştir. Bu bölümde pandeminin 

https://t24.com.tr/haber/3-dalgada-kayip-58-milyar-lirayi-buldu-yeme-icme-sektorunde-isletmelerin-yuzde-25-i-iflas-surecinde,953414
https://t24.com.tr/haber/3-dalgada-kayip-58-milyar-lirayi-buldu-yeme-icme-sektorunde-isletmelerin-yuzde-25-i-iflas-surecinde,953414
https://t24.com.tr/haber/3-dalgada-kayip-58-milyar-lirayi-buldu-yeme-icme-sektorunde-isletmelerin-yuzde-25-i-iflas-surecinde,953414
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gastronomi ekonomisine yansıyan etkileri üstünde durulacaktır. 

Pandeminin sektöre ilk etkileri tüketicilerin dışarda yemek yeme 

alışkanlıklarını virüsle temas haline olma riski nedeniyle bir süre 

durdurmalarıyla hissedilmiştir. Bunu izleyen dönemde ise tüketiciler 

daha fazla eve servis yapan restoranları seçmeye başlamışlardır. Tüketici 

davranışlarındaki bir diğer genel değişim ise pandeminin özellikle ilk 

aylarında gözlemlenen gıda fazlasını evlere depolama bir nevi istifleme 

alışkanlığının başlaması olmuştur. Bu dönemde çevrimiçi yemek sipariş 

sitelerinin tüm dünyada kullanımının arttığı görülmektedir (HWANG, 

KIM, ve KIM, 2020). Pandemi döneminde satın almanın dijital kanallara 

doğru geçiş göstermesi birçok sektörü olduğu gibi yemek-içme 

sektörünü de etkiledi. Restoran sahipleri, işletmecileri, şefler, tedarik 

zincirleri, gastronomi yazarları, yayıncılar ve müşteriler olmak üzere 

sektörün tüm aktörlerinin de kendilerini sürekli gelişime ve teknolojinin 

kullanımına açık tutması da bu yüzden önemlidir. Çevrimiçi yemek 

siparişlerinin artması arz talep dengelerini de değiştirmekle beraber 

müşteri ve tedarikçinin ilişkilenme biçimlerine de etki etmektedir. 

Müşterilerin artan talepleri rekabetin arttığı ve her gün yeni oyuncuların 

girdiği pazarı pandemi döneminde tekrar şekillendirmektedir. Bu 

dönemde özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki gelir artışı, uzun çalışma 

saatleri, internet kullanımının yaygınlaşması, çevrimiçi ödeme 

yöntemlerinin güvenli hale gelmesi, gümrük politikalarının hafifletilmesi, 

perakendecilerin çevrimiçi platformlara geçişi ve müşterilerin e-ticaretin 

kolaylığının farkına varması e-ticaretin artmasının nedenleri arasındadır. 

E-ticaret aynı zamanda B2B (işletmeler arası), C2C (müşteriler arası), B2C 
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(işletmeden müşteriye) ve O2O (çevrimiçi ortamdan fiziki ortama) olmak 

üzere farklı pazarlama uygulamalarını kapsamaktadır. Özellikle bu 

incelemede üstünden durulan O2O uygulamasının artmasının temel 

nedenlerinden biri de cep telefonu ve 5 tablet uygulamalarının 

artmasıyla beraber güvenli çevrimiçi ödeme ve tedarik altyapılarının da 

geliştirilmesidir. Bu incelemede O2O’nun vurgulanmasının nedeni de 

özellikle konaklama, gayrimenkul ya da araba kiralama gibi alanlarda 

kullanılan bu yöntemin aynı zamanda yeme-içme sektöründe de yaygın 

kullanılan bir metot olmasıdır. Bu yöntemi kullanan çevrimiçi yemek 

siparişi uygulamaları, kolektif çevrimiçi yemek yeme deneyimleri ve 

sanal mutfaklar tüketiciye hizmetlerini sunmaktadır. Bu çalışmanın 

amacı Türkiye’de son yıllarda genişleyen ve tüketicilerin taleplerinin de 

gün geçtikçe işletmecileri ve şefleri yönlendirdiği yeme-içme sektörünün 

Mart-Aralık 2020 arasında pandemiden nasıl etkilendiğiyle ilgili genel bir 

değerlendirme sonrasında müşteri davranışlarının nasıl değiştiği ve 

bunun dijital trendleri nereye doğru yönlendirdiğini tartışmaktır. 

Metodoloji olarak literatür taraması, dijital basında çıkan haber taraması, 

uluslararası danışmanlık ve araştırma şirketlerinin sektörel bazdaki 

raporları temel alınmıştır. 

3.1. Pandemi Döneminde Değişen Tüketici 

Davranışları 

Bu bölümde pandeminin küresel bir kriz olması nedeniyle tüketici 

eğilimleri dünya ve Türkiye bazında tartışılacaktır. Pandeminin yılın 

başında Avrupa ve Amerika’da da hızla yayılmasıyla beraber tüketicilerin 
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panik duygusuyla hareket ederek gıdaları stokladıkları gözlemlenmiştir. 

Ofislerin, alışveriş merkezlerinin, eğlence merkezlerinin kapandığı bu 

dönemde tüketicilerin öncelikleri hijyen ve güvenlik olmuştur. Öyle ki 

kişisel bakım ve ev dışı kategorilerdeki ürün hacimlerinde daralmalar 

yaşanmıştır. Panikle yapılan satın alımları sosyal medyada paylaşımı 

yapılan ürünler takip etmiş özellikle besleyici ve koruyucu gıdalar bu 

dönem e-ticaretin büyük kısmını oluşturmuştur. Gıda konusunda 

güvenilir markalar yeni deneyimlere olan eğilimin önüne geçmiştir. Bir 

önceki bölümde yararlanılan Cem Tarık Yüksel’in değerlendirmesine 

tekrar başvurulacak olunursa dünya genelinde eve kapanma hobiden 

yemek pişirmeye farklı kategorileri büyüttü. Dünyanın farklı yerlerinden 

örnek verilecek olunursa Çin'de %82 daha fazla noodle, %44 daha fazla 

köri satılmıştır. Hızlı tüketim harici kategoriler %30-40 arasında küçüldü. 

ABD’de çevrim içi alkol satışları dört kat arttı. Yine ABD'de dükkânlarda 

satış %25 büyürken Çin’de alkollü içecek satışı %30 azalmıştır. E-ticaret 

tercihi, Çin’de WeChat’in küçük işletmelere işlemlerini beş kat artırmakla 

beraber ABD’de de bu oran ikiye katlandı ve hanelerin 1/3’ü eticaret 

kullandı (Yüksel, 2020). E-ticaretin yanı sıra salgın nedeniyle kısıtlı 

sokağa çıkma politikalarıyla beraber tüketiciler evlere yakın, mahalle 

bakkalları ve küçük marketleri tercih etmeye başladılar. Araştırma şirketi 

Nielsen ise tüketici satın alma davranışlarındaki değişimi 6 adıma 

ayırarak gelecek döneme göre öngörülerde bulunmaktadır. Ülkeden 

ülkeye farklı zaman dilimlerinde pandeminin yayılma ve etki biçimine 

göre değişiklik gösteren bu evreler şöyle açıklanmaktadır: İlk evre 

tüketicilerin sağlıklı yaşam ürünlerini almaya yoğunlaşmaları olmaktadır. 
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Özellikle metabolizmayı güçlendiren gıda ürünlerinin bu dönemde satın 

alındığı belirtilmiştir. İkinci evrede gıda alışverişinden çok hijyen 

ürünlerinin özellikle kamusal alanlarda kullanılmak üzere maske, eldiven 

ve el dezenfektanı gibi ürünlerin alındığı belirtilmiştir. Üçüncü evrede 

gıda alışverişine yönelen tüketicilerin hazır yemekten çok kiler için uzun 

süre bozulmayacak gıdaları satın aldıkları gözlemlenmiştir. Dördüncü 

evrede özellikle ülkelerdeki karantina dönemlerine denk gelmesiyle 

birlikte çevrimiçi alışverişin yükseldiği, belirli ürünlerin tükendiği, fiziksel 

dükkân alışverişinin durduğu gözlemlenmiştir. Beşinci evrede belirli 

ürünlere olan talep fiyatları yükselttiği için bu evredeki ülkelerde daha  

kısıtlı bir satın alma yaşanmaktadır. Son evrenin normalleşmeye geçiş 

evresi olması nedeniyle henüz ayrıntılı bir öngörüde bulunulmamıştır 

(Nielsen, 2020). Türkiye’deki yeme-içme sektörünü ve bununla birlikte 

tüketici davranışları eğilimlerini iki dönemde incelemek mümkündür; 

restoranların kapandığı MartHaziran dönemi ve tekrar açıldığı Haziran 

ve Aralık dönemi. Aralık 2020’de tekrar kapanan işletmeler ve bu 

durumun etkileri henüz çok netleşmediği için bu incelemenin dışında 

tutulacaktır. 21 Mart tarihi itibariyle tüm kafe ve restoranlar kapatıldı ve 

sadece gel-al, eve sipariş benzeri şekilde hizmet verilmeye başlandı. EY- 

Parthenon Danışmanlık Şirketi’nin “COVID 19 Etki Analizi Küresel 

bulgular ve alınabilecek aksiyonlar” adlı araştırmasının verilerine göre 

banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamaların haftalık olarak düştüğü 

gözlenmektedir. Örnek olarak 13 Mart haftası 1.1 milyar TL olan yemek 

harcamaları, 20 Mart haftasında yüzde 42’lik bir düşüşle 615 milyon TL 

seviyesine düşmüştür. Bu dönemle ilgili bir diğer önemli veri ise 
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tüketicilerin atan hijyen endişeleri nedeniyle evlere daha fazla sipariş 

verdikleri olmuştur (Koç, Onulay ve Ulaş, 2020). Rapora göre “Yemek 

sipariş etme konusunda görüşün nedir?” sorusuna “sipariş vermiyorum” 

yanıtı verenlerin oranı pandemi öncesi %19 iken, pandemi döneminde 

ise %28’e yükselmiştir. Bu orana ek olarak katılımcıların %36’sı da eskiye 

göre daha az sipariş vereceğini belirtmiştir. Salgın sonrası dönem için ise 

beklentiler tüketicilerin restoran ve yemek hizmetleri için fiyat 

hassasiyetleri artarken ödeme istekliliklerinin azalmasıdır. Deloitte’un 

raporunda eve siparişlerde göze çarpan bir diğer önemli bulgu ise 

çevrimiçi yemek sipariş sitesi Yemeksepeti’nden aldığı veriler olmuştur. 

Mart ve Nisan aylarındaki yemeksepeti.com’un ziyaretçi sayısı 

incelendiğinde web sitesi trafiğinde %40 oranında bir düşüş 

görülmektedir (Deloitte, 2020). Barlarda kullanılmaya başlanan akıllı 

musluk sistemleri Pubinno, restoranların açıldığı 1 Haziran itibariyle 

yaptığı bir araştırmada mekanlardaki alkol tüketimiyle ilgili göze çarpan 

değişikliklere raporlarında yer vermektedir. Operasyonlarını sürdürdüğü 

işletmelerden aldığı verilere göre 1-9 Haziran arasında yani dışarıda 

yeme içmenin yeni başladığı dönemde satışların sadece %10’u pandemi 

öncesi döneme göre gerçekleşmiştir. Buradaki ilginç nokta ise gündüz 

satışlarının %90 oranında artması olarak görülmektedir. 1 Haziran-21 

Temmuz 2020 aralığında ise birinci evreye göre satışların yüzde 500’den 

fazla arttığı gözlemlenmiştir. Bir diğer göze çarpan veri ise hafta içi 

yapılan satışların toplam satıştaki payının %20 artarak hafta sonu ve 

hafta içi arasındaki gözle görülen farkın azalması olmaktadır. 

Tüketicilerin kalabalık mekanlardan uzak ama aynı zamanda dışarda 
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vakit geçirmek için özellikle büyük şehirlerde yaşayanların merkeze en 

az 30 km uzaktaki mekanları tercih etmeye başladıkları gözlemlenmiştir. 

Yine aynı rapora göre 22 Temmuz-15 Ağustos 2020 tarihlerindeki 

satışlardan Aralık dönemine kadar giden sürece yönelik olumlu 

öngörülerde bulunulmuştur (Ulukan, 2020). 1 Haziran itibariyle 

restoranların açılmasına rağmen eve sipariş devam etmiştir ve Aralık 

2020’de restoranların tekrar kapanmasıyla beraber bu talep artmaya 

devam etmektedir. Bu durum müşterilerin dijital platformlardan 

kendilerine sunulan fırsatlar konusunda beklentilerinin yükselmesine 

neden olmaktadır. Öyle ki bu talep doğrultusunda yeme-içme sektörünü 

yeniliğe, teknolojiye daha açık bir sektör haline gelmektedir. I-AM 

ajansının yayınladığı raporda belirttiği gibi zaman ve mekândan 

bağımsız ürün ve hizmetler, müşteri deneyimindeki her temas noktasının 

verimliliğe odaklanarak tasarlanması, insanların hayatlarında daha fazla 

kısa yol yaratmak her geçen gün daha da önemli hale geliyor (I-AM, 

2020). Morgan Stanley'nin yaptığı araştırma da bu kapsamda yeme içme 

trendlerinin önümüzdeki yıllarda ne yöne evrileceğinin ipuçlarını 

vermektedir. Bu araştırmaya göre dünya genelindeki mobil yemek 

siparişleri önümüzdeki beş yıl içerisinde hacmen %31 artacaktır (Morgan 

Stanley, 2020).  

Dışarıda yeme alışkanlığı olan müşterilerin bu dönemde 

alışkanlıklarından vazgeçmeden beklentilerini karşılayacak çevrimiçi 

uygulamalara yönelmeleri de bir başka araştırmanın noktalarındadır. 

Deloitte’un yayınladığı rapora göre restoran yemeği tercih eden 

tüketiciler, zorunlu kısıtlamalar nedeniyle çevrimiçi sipariş ve teslimat 
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seçeneklerine yöneldi. Tüketicilerin kamusal alanda temizlik konusunda 

bilinç kazanmasına yol açan pandemi sürecinin tüketici tercihlerinde 

kalıcı değişiklikler yapma potansiyeli bulunuyor. Bu tüketiciler için daha 

hijyenik tesisleri ve sert gıda güvenliği yönetmelikleri olan restoranlar 

daha cazip hale gelebilir (Deloitte, 2020). Ek olarak, potansiyel ekonomik 

etkiler tüketicileri fiyatlara daha duyarlı olmaya teşvik ediyor. Bu 

dönemde tüketicilerin en çok değişiklik talep ettikleri alan ise temassız 

ödeme alanı olmaktadır. Hijyen endişesinin tüm satın alma dinamiklerini 

etkileyen bir unsur olması nedeniyle Multinet Up’ın yaptığı araştırmaya 

göre katılanların %60’ı ödemelerini artık mutlaka temassız yapmayı 

tercih ettiklerini belirtiyor. Araştırmaya katılanların %20’si nakit para 

kullanımının virüs ve mikropların yayılmasına sebep olduğunu, bir süre 

herkesin temassız ödeme yapmaya yönlendirilmesi gerektiğini ifade 

ediyor (Multinet Up, 2020). Coffee Sapiens kahve zincirinin kurucu 

ortaklarından İbrahim Burak Göğüş, bu dönemde tüketicilerin 

alışkanlıklarıyla ilgili gözlemlerini aktarırken çevrimiçi sipariş sürecindeki 

müşteri talep ve beklentilerinin de değişiminden bahsetmektedir. 

Göğüş, müşterilerin çevrimiçi satışlarda da fiziki ortamdaymış gibi 

satıcıyla iletişim kurmak istediğini, sorularına hemen yanıt almak 

istediğini, ürünün ellerine ulaşma sürecinde ve sonrasında da müşteri 

deneyiminin devam ettiğini ve olumlu/ olumsuz müşteriler tarafından 

iletilen geri dönüşlere çok hızlı yanıt vermek zorunda olduklarını 

belirtmektedir. Özellikle e-ticaretin yaygınlaştığı bu süreçte “Kargom 

nerede, ürün istediğim gibi değil, ürünü farklı bir ürünle değiştirmek 

istiyorum" gibi birçok farklı sorunla daha sık karşılaşılıyor. Müşterilerin 
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de bu dönemde daha profesyonel tüketiciler haline geldiğini de 

eklemektedir (Özdemir, 2020). Bu çalışma tüketici davranışlarını ele alsa 

da bu dönemde beslenme alışkanlıklarında değişimlerin görüldüğü 

söylenebilir. Aynı rapora göre tüketicilerin %15’lik bir kısmı daha fazla ev 

yemeği tüketmeye başladığını belirtirken, %29’u salgın döneminde 

metabolizmayı güçlü tutmak için sağlıklı beslendiğini belirtmiş.  

3.2.  Sektördeki Dijitalleşme Trendleri  

Deloitte’un raporuna göre bu süreçte müşterilerini geri kazanmayı ve 

yeni koşullara uygun bir şekilde operasyonlarını sürdürmeyi amaçlayan 

işletmeler için farklı alanlarda yenilikler yapmanın önemi artacaktır. 

İşletmenin merkezindeki sistemlere, ürün ve hizmetlere ve müşterilere 

yönelik unsurlara odaklanan yenilikler tüketicilerde güven oluşturmada 

ve onları geri kazanmada etkili olacaktır (Deloitte, 2020). Dijital 

yetkinlikler geliştirilerek salgının olumsuz etkilerini pozitif yönde 

dönüştürmek mümkün olacaktır. Bu doğrultuda bu incelemede 

işletmelerin, şirketlerin ve tüketicilerin tercih ettikleri hizmetler 

kapsamında şu alanların üstünde durulacaktır.  

• Çevrimiçi yemek siparişi uygulamaları  

• Ödeme, menü ve restoran yönetimi alanındaki gelişmeler  

• Sanal/Bulut Mutfaklar  

• Çevrimiçi platformlardan kolektif yemek yeme deneyimleri  

• Yemek abonelik sistemleri  
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• Yemek kartı hizmetleri  

• Akıllı bira muslukları sistemi: Pubinno  

• Çevrimiçi iletişim kanallarının interaktif kullanımı  

• Sektördeki diğer gelişmeler: gıda teknolojisi ekosistemi 

3.3. Çevrimiçi Yemek Sipariş Sektörü 

Yapılan araştırmalara göre dünyada ise online yemek siparişi 

sektörünün büyüklüğünün 2019 yılında 94 milyar dolara ve 1 milyardan 

fazla kullanıcıya ulaştığı tahmin ediliyor. İngiltere’de 4 milyar dolara 

ulaşan pazarın Almanya’da 2 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor. 

Pandemi öncesi yıllık 3 milyar lira civarında ciro elde eden online yemek 

servisi sektörü, pandemiyle birlikte ciroyu yıllık yaklaşık 7 milyar liraya 

kadar taşıdı. Yemeksepeti’nin domine ettiği sektörde son dönemde 

oyuncu atağı yaşanıyor. Artan talebin etkisi ile Getir’in ardından Yettim, 

Zomato ve Trendyol gibi şirketler de sektöre hızlı giriş yaptı. Tüm 

Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TURES) Başkanı Ramazan Bingöl, 

kendilerinin de dernek olarak bu alanda çalışmaları olduğunu söyledi. 

Derneklerde bu tarz projelerin yavaş ilerlediğine dikkat çeken Bingöl, 

oluşturulacak online yemek servisi platformunun 2021’de pandeminin 

durumuna göre hayata geçebileceğini belirtti. Pandemi öncesinde 

toplam ciro içinde yüzde 2-3 civarında pay alan online yemek servisinin 

ise pandemi ile birlikte payını 2 kata yakın artırarak yüzde 8 civarına 

yükseldiği tahmin ediliyor. 
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Pandemi önlemleri kapsamında restoranların kapanması ve yeni iş 

modellerine yönelmeleriyle birlikte, paket servis tek satış noktası hâline 

geldi (Yüksel, 2020). Çevrimiçi yemek siparişi kanalları müşterilere çok 

fazla seçenek sunarken farklı ödeme yöntemleriyle de (kredi kartı, kapıda 

ödeme, uygulamaların kendi cüzdan hesapları, sanal kart ve nakit) 

kullanıcıların bu uygulamaları tercihe etmelerine alan sağlamıştır. Aynı 

zamanda bazı uygulamaların siparişi ulaştırana kadar takip edebilme 

seçeneği sunması, müşteri hizmetlerine kolayca uygulama üstünden 

erişim gibi seçenekleriyle birçok farklı fonksiyon barındırmaktadır. 

Türkiye’de paket servisi iki kategoride hizmet vermektedir. Birincisi 

restorandan müşteriye ikincisi ise üçünü parti platformlar aracılığıyla 

müşteriye ulaşan teslimatlar. Bu incelemede dijital kanalları kullanan ve 

teknolojik gelişmelerle sürekli kullanıcılara daha geniş bir deneyim alanı 

ve fırsatlar sunan platformlar yani üçüncü parti yemek sipariş 

uygulamaları üzerinde durulacaktır. Türkiye’de aralarında Yemeksepet, 

GetirYemek, Foody, Zomato, Tıklagelsin, Acıkınca ve Yettim 

uygulamalarının bulunduğu birçok farklı hizmet alanı ve müşteri kitlesi 

olan büyük, orta ve küçük ölçekli yemek siparişi uygulaması 

bulunmaktadır. Bu incelemede hepsine yer vermektense özellikle 

pandemi döneminde öne çıkan uygulamaların neden diğer 

oyunculardan ayrıldıklarına odaklanılacaktır. Bu doğrultuda incelemede 

yer alan yemek siparişi siteleri seçilirken uygulamaların indirilme sayıları, 

faaliyet gösterdikleri alan genişliği, sektöre getirdikleri yenilikler göz 

önüne bulundurulmuştur. Bu nedenle Yemeksepet, Fuddy, Getiryemek, 

Trendyol Yemek, Zomato ve Oreka incelenmiştir. 
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 3.3.1. Yemeksepeti 

70 şehirde hizmet alanına sahip olan Yemeksepeti Türkiye’nin en 

yaygın çevrimiçi yemek sipariş uygulaması olmaya pandemi döneminde 

de devam etti. Yıl sonunda şirketin yayınladığı rapora göre pandemi 

döneminde 5.3 milyon yeni kullanıcı kazanarak 19 milyon kullanıcıya 

ulaştığı belirtildi. Kısıtlamalar doğrultusunda 13 platformuna Gel-Al 

sipariş seçeneğini ekleyen şirket müşterilerine siparişlerini Yemeksepeti 

üzerinden oluşturup, yemeklerini restorandan kendilerinin teslim 

alabilme seçeneği sunuyor.  

3.3.2. Fuudy  

Bu dönemde bu yazıda da bahsedilen Yemeksepeti ve Getir’in 

operasyonlarını genişletmesiyle birlikte özellikle upper-casual ve fine 

segmentindeki restoranların rekabet gücünde ciddi bir düşüş yaşanmaya 

başladı. Tam da bu noktada Fuudy’in sektöre yeni bir soluk getirmesiyle 

bu işletmelerin rekabet gücü fırsatı elde etmelerini sağladı. Başarılı 

pazarlama stratejisiyle rakipleri arasından ayrışan Fuddy yemek siparişi 

uygulamalarına bu yıl yeni bir oyuncu olarak girmiş oldu. Haziran ayında 

restoranların açılmasının ardından Aralık ayında tekrar restoranların 

kapanmasıyla birlikte eve siparişin arttığı bu dönemde müşterilerin farklı 

alternatiflere yönelmesini öngören uygulama sadece İstanbul içinde 

hizmet veriyor. Diğer yemek siparişi uygulamalarında bulunmayan 

restoranları içinde barından Fuddy rakiplerine oranla daha seçkin ve az 

sayıda lüks restoranla çalışmaktadır.  
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3.3.3. Getiryemek  

2015 yılında talebe göre anında teslimat uygulamasıyla hayata 

geçen mobil uygulama Getir, 2019 yılında GetirYemek adıyla aynı 

uygulama içinde farklı bir platform geliştirdi. Yemeksepeti’nden en 

büyük farkının verdiğiniz siparişi getiren kuryeyi anlık olarak harita 

üzerinden izleyebilme imkanı olduğu belirtilebilir. 2020 yılının ilk 

yarısında itibaren artan eve siparişlerin etkisiyle çalışmalarını hızlandıran 

platform Ocak 2021’in sonuna kadar hizmeti komisyonunu kaldırarak 

restroranlara destek vermeye vermeye başladı (Yağcı, 2020). Aynı 

zamanda müşterilere paket sipariş vermeye çağırarak restoranlara 

destek olmayı amaçlayan GetirYemek, Yemeksepeti gibi televizyona 

reklam vermeye başladı.  

3.3.4. Zomato 

25 ülkede hizmet veren yeme içme platformu Zomato hali hazırda 

restoranları puanlamayı ve ziyaret eden müşterilerin yorum yapmasına 

olanak sağlayan bir platformdu. Pandemi döneminde ise yeni bir 

uygulama olarak çevrimiçi yemek siparişi sistemini hayata geçirdiler. 

Restoranların eve sipariş yoluyla çalıştığı bu dönemde sadece müşteri 

yorumlarının yer aldığı bir platform olmanın yanı sıra çevrimiçi yemek 

siparişi uygulamasına dönüşerek dönemin getirdiği taleplere de cevap 

vermeye başladı. Uygulama şimdilik sadece İstanbul’da hizmet veriyor. 

Bu uygulamanın diğerlerinde farklılaşan tarafları ise daha önceden bir 

yorum platformu olduğu için site içinde bulunan restoranlarla ilgili çok 
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sayıda inceleme olması ve hem web sitesinden hem de mobil 

uygulamasından yemek sipariş verebilmeye olanak sağlamasıdır. 6 bine 

yakın restoran bulunan platformun bir diğer farklı özelliği ZomatoPro da 

kullanıcıların belirli restoran ve kafelerde yüzde 15, 20, 25 ve 30 oranında 

indirim fırsatı yaratmasıdır (Pabuççiyan, 2020).  

3.3.5. Trendyol Yemek 

Türkiye’deki e-ticaret pazarının önemli oyuncularından olan 

Trendyol çevrimiçi market uygulaması Hızlı Market’i kullanıma 

açmasından kısa bir süre sonra Ekim ayında çevrimiçi yemek 

uygulamasını da hayata geçirdi. Trendyol Yemek adlı yemek sipariş 

uygulaması aşamalı olarak Beşiktaş, Şişli, Kağıthane ve Kadıköy 

bölgelerinde hizmet vereceğini açıkladı. Özellikle büyükşehirler 

Yemeksepeti ve Getiryemek için önemli bir rakip olarak yorumlanan 

Trendyol Yemek bu rekabette avantajlı hale gelmek için birçok 

kampanyayı bir arada sunmaktadır. Sadece mobil uygulaması bulunan 

platformun web sitesinden de sipariş alan Yemeksepeti karşısında nasıl 

bir avantaj yaratacağı henüz belli değil (Kılınç, 2020).  

3.3.6. Oreka 

Faaliyet gösteren diğer yemek siparişi uygulamalarından farklı 

olarak Oreka kuruluş felsefesini gıda israfının önlenmesi üstüne 

kurmaktadır. Bu nedenle uygulamanın asıl hedef kitlesi işyerleridir. 

Sirkülasyonu azalan restoran, pastane, market ve kafelerin gıda israfını 

minimuma indirmek amacıyla gıdaların liste fiyatlarını minimum %50 
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indirimle tüketiciye ulaştırıyor. Bu sistem sayesinde hem tüketici hem de 

işletmeler avantajlı bir duruma geliyor. Bulut sistemi üzerinden işleyen 

platform şirketlere açtıkları profillerden siparişlerini kontrol etme, 

envanter güncelleme ne kadar ürün satıldığını ne kadar kazanç elde 

ettiklerini ve ne kadar karbon emisyonu azalttıkları verileri görme 

olanağı sağlıyor.  

3.3.7. Değerlendirme 

Çevrimiçi yemek sipariş uygulama sayılarının artış göstermesi ve 

bununla beraber müşteriler farklı alternatif sunmalarıyla beraber 

pandemi ve sonrası dönem için müşteri beklentilerinin de dönüştüğünü 

söylemek mümkündür. Sipariş uygulamalarının rekabetçi yaklaşımıyla 

müşterilere sunulan promosyonların yanı sıra mobil uygulamalarda 

sipariş süreciyle ilgili verilen bilgi, müşteri şikayet/ danışma bölümlerinin 

güncel tutulmasını hatta geliştirilmesini sağlamıştır. Yukarıda bahsedilen 

uygulamalardan özellikle siparişi takip edebilme özelliği olan 

uygulamaların (Getiryemek, Yemekepeti vale) müşterilerin diğer 

uygulamalardan da beklentilerinin bu yönde olmasına neden 

olmaktadır. Kuryelerin puanlama sistemlerinin yanı sıra bahşiş 

uygulamasının da hijyenik kaygılardan dolayı çevrimiçim sisteme 

geçmesiyle beraber müşteri davranışlarının bu yönde evrildiği 

söylenebilir. Bunun yanı sıra müşteri şikayet bölümlerinin özellikle 

Yemeksepeti’nde uzun zamandır var olan canlı destek hattının yanı sıra 

bu dönemdeki talebin artmasıyla birlikte chat bota geçtiği 

gözlemlenmektedir. Bu uygulamaların ortak özelliklerinden biri de bu 
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dönemde müşterilerin hijyen önceliğinin yanında e-ticaretle beraber 

artan güvenlik kaygısına yanıt vermelidir. Tüm uygulamalarda olmasa da 

kredi kartıyla güvenli ödeme seçeneğinin yanında nakit ve online kart 

uygulama seçeneklerinin bulunması da bu dönem daha hesaplı, seçici ve 

dijital kanalları tercih eden müşteriler için önemli bir kriter olmuştur. Bu 

dönem müşteri talebiyle çevrimiçi yemek siparişi uygulamalarında 

geliştirilen bir diğer özellik ise temassız teslimat olmuştur. Hem evde 

çalışan hem de hijyen kaygısı taşıyan müşterilerin beklentilerine ortak bir 

yanıt veren “zili çalma” opsiyonu da bir başka bu döneme ait yenilik 

olmuştur. Bu seçeneklerin var olması da müşterilerin yukarıda bahsi 

geçen uygulamaları tercih etmelerinde etken rol oynamaktadır. Son 

olarak müşterilerin hijyen konusunda endişelerinin ön planda olması bu 

dönem sonrasında restoran seçimlerinde yorumlara ve puanlamalara 

daha fazla önem vereceklerinin işareti olarak okunabilir. Bu durumda 

uygulamaların puanlama ve değerlendirme sistemlerini daha güncel ve 

kullanıcı dostu tutmaları gerekmektedir. Öyle ki Zomato, kullanıcıların 

ilgilendikleri restoranların hijyen puanlarına giderek daha fazla 

odaklandıklarını yayınladığı bir raporda belirtti. Hijyen puanları yüksek 

olan işletmelere verilen siparişlerde %25'e varan bir artış görüldüğü 

paylaşıldı (Şener, 2020).  

3.4. Ödeme Menü ve Restoran Yönetimi Alanındaki 

Gelişmeler  

Yemek siparişinin yanı sıra restoranların tekrar açıldığı Haziran 

ayından itibaren müşterilerin hijyen beklentilerini karşılamak için dijital 
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menüler, rezervasyon ve ödeme sistemleri yaygınlaşmaya başlamıştır. 

Mekanların tekrar kapanmasıyla beraber duraklayan bu durumun 

önümüzdeki süreçte tekrar hızlanacağı öngörülmektedir. Metro 

Türkiye’nin blogu Gastronometro’da Rıza Belenkaya tarafından kaleme 

alınan “Covid-19 Sürecinde Menü Mühendisliği” adlı yazıda misafirlerin 

menüye bakma, sipariş verme ve ödeme işlemlerini telefonlarıyla 

yapabilecekleri QR kodlu menülerin devreye hızla girmesinin 

yaygınlaşarak tek sayfalık menülerin büyük görselli ve sayfa sayısı çok 

olan menülerin yerini alacağını belirtmektedir (Belenkaya, 2020). Ödeme 

ve restoran yönetiminde ise öne çıkan iki uygulamadan bahsedilebilir. 

Birincisi sipariş alma ve restoran yönetimi platformu FineDine, diğeri ise 

kendini yeni nesil pos olarak tanımlayan Adisyo. Türkiye dahil 64 ülkede 

ve 1100 restoranda hizmet veren FineDine pandemi döneminde var olan 

dijital ürünlerine yenilerini ekleyerek restoranların dijitalleşmesi için 

çözümler sunmaya başlamıştır (Muradoğlu, 2020). Uygulama, şirketlere 

görseller, videolar, günlük öneri veya indirimlerle zenginleştirilebilen 

dijital menü seçenekleri sunmakta ve gündelik olarak değiştirebilecekleri 

bir alan sağlamaktadır. Ayrıca FineDine’ın yapay zekâyla çalışan 

algoritması sipariş verilerini kullanarak işletmelere satış trendleri 

hakkında analizler sunabilmektedir. FineDine Mobil Menu "Pickup" ve 

"Delivery" özelliklerini yayına alan şirket bu yenilikler aracılığıyla 

restoran içinde alınan çevrimiçi siparişleri doğrudan mutfağa 

iletmektedir. Bu sürecin en önemli getirisi müşterinin pandemi 

döneminde hijyen beklentisini karşılamak olmuştur. Burada garsona 

düşen tek görevin mutfağa iletilen siparişi müşteriye getirmesi olmuştur. 
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Uygulamanın en çok tercih edilen ürünlerinin sırasıyla tablet menü ve 

mobil menü olması da bu dönemim bir yansıması olarak yorumlanabilir. 

“Yeni nesil pos” olarak kendini tanıtan hızlı ve kurulum gerektirmeyen 

pos sistemi Adisyo’nun kurucu ortağı Serdar Bölüm’e göre pandemi 

tüketici davranışlarda değişikliğe yol açmakla beraber aynı zamanda en 

çok da yeme-içme sektörünü yeniliğe ve teknolojiye daha açık bir hale 

getirdi. Şirket tüketicinin restorana girdiği andan itibaren sipariş ve 

ödeme süreçlerini uygulamayı kullanarak yönetmesini hedefliyor (İçözü, 

2020). Bir diğer önemli gelişme olarak ise bu sürecin tedarikçi ve 

restoran arasında da kullanılması için çalışmalara devam etmeleri 

verilebilir. Metro Türkiye de pandemi dönemi işletmelerin dijital 

platformlara uyum, kolaylık ve destek sağlayacak, restoranların kendi 

internet sitelerini oluşturmalarını sağlayan DISH platformunu sundu. 

Ücretsiz olarak işletmelere sunulan bu hizmet kapsamında işletmeler 

kurulum ve alan adını ücretsiz olarak kurup kişiselleştirebilmektedir. 

Dijital menülerin bir adım ötesinde duran yeni bir girişim olan Diner 

kendini hem restoranların hem de ziyaretçilerinin ihtiyaçlarına cevap 

veren bir yeme içme asistanı olarak tanımlamaktadır (Ulukan, 2020). 

Şirketlerin kendilerine ait 3D çevrimiçi menüler sayesinde artırılmış 

gerçeklik tabanlı bir platform olarak hizmet vermektedir. Bu uygulama 

restoranlar arasında henüz çok yaygın olmasa da incelemede üstünde 

durulan hijyen önceliğinin müşterilerin bu dönemde önceliği olmasıyla 

birlikte önem kazanacak gibi durmaktadır. Bunun nedeni ise müşterilerin 

restorana gitmeden hatta evlerindeyken bile siparişlerini ya da 

beğendiklerini masalarında menüden seçerek görebilmeleridir. Artırılmış 
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gerçeklik tabanlı dijital menülerinin uzun vadede kullanımın 

yaygınlaşacağı öngörülebilir. Bu gelişmelerle beraber pandemi dönemi 

sonrasında restoranların açılmasının ardından müşterilerin yine önceki 

bölümde bahsedildiği üzere hijyen endişesi olmak üzere evlere serviste 

sunulan seçenekleri fiziksel ortamda da görmek isteyeceklerdir. Yemek 

sipariş uygulamalarının ara yüzlerine, kullanım biçimlerine, temassız 

siparişlere ve bahşişlere alışan müşterinin bu davranışı tekrar etmek 

isteyeceğini de göstermektedir. Bu nedenle işletmelerin öncelikli olarak 

dijital menülere geçmesi, daha sonrasında yaygınlaşması çok hızlı 

olmasa da artırılmış gerçeklik hizmetiyle yemekleri sipariş öncesi 

görmeyi sağlayan uygulamaların da üst segment restoranlar için geçerli 

olması düşünülebilir. Pandemi döneminde değişen tüketici 

davranışlarının oluşturduğu talepler doğrultusunda restoranların tekrar 

açıldığı dönemde yukarıda bahsedilen Adisyo gibi restoran yönetim 

uygulamalarının da yaygınlaşması önemli bir adım olacaktır. Tüketicinin 

yemeğin masaya servis edilmesine kadar servis personeliyle herhangi bir 

temasının olmayacağı bir planlamanın yapılması işletmelerin yararına 

olacaktır.  

3.3. Sanal / Bulut Mutfaklar  

Pandemi dönemiyle beraber dünyada bir süredir Ubereats, Glovo 

ve Deliveroo başta olmak üzere yemek ve market sipariş 

uygulamalarının, restoranların ve tedarik zincirlerinin tercih ettiği bir iş 

modeli olan Sanal /Bulut mutfaklar (Dark Kitchens) Türkiye’de tercih 

edilmeye başlandı. Tamamen siparişe yönelik, müşterilerin olmadığı 



45 
 

birden fazla restoranın kullanabileceği alanlar olarak tasarlanan bu 

endüstriyel mutfaklar aslında ortak çalışma alanları olarak düşünebilir. 

Evde yemek yemenin artış gösterdiği ve restoranların kapandığı bu 

dönemde talebi artan sanal mutfakların en önemli özelliklerinden biri 

algoritmalara dayalı optimizasyon yöntemleri ile restoranlara alanları 

kiralayarak esnek bir şekilde çalışma fırsatı sağlamasıdır. Bu şekilde 

hizmet veren restoranlar büyük bir esneklik kazanmış oluyorlar. Çünkü 

fiziksel olarak müşterisi olamayacak bazı kitlelere bu yolla erişebilir hale 

geliyorlar. Bu tip mutfaklarda herhangi bir oturma yerinin ya da bekleme 

alanın olmaması ve servis personeline ihtiyaç duyulmamasıyla beraber 

minimum harcamayla maksimum teslimat yapılabiliyor. Bu tip 

mutfakların bir diğer avantajı ise teknolojik altyapıyı sıfırdan 

yapmayarak kiraladıkları mekânın hizmetleriyle entegre olarak satın 

almaları ve şirketlerin yazılıma para harcamasına gerek kalmaması olarak 

görülebilir. Bu görece Türkiye’de yeni sayılabilecek iş modelinin 

oyuncularının başında Paket Mutfak geliyor. Şirketin aynı zamanda 

kullandığı yazılımın Yemeksepeti, GetirYemek ve Zomato ile 

entegrasyonu bulunuyor. Restoranlar istedikleri durumda kendi web 

sitelerini veya mobil uygulamaları aracılığıyla gelen siparişlerin 

entegrasyonunu sağlayabilmektedir. Bu modelin özellikle gel-al ya da 

eve siparişin geleceği olduğu söylenmektedir. Pandemi sonrası dönemin 

henüz ne kadar süreceği ne zaman tüketicilerin pandemi öncesindeki 

rahatlıkla dışarıda tekrar yeme içmeye başlayacağını tahmin etmek 

şimdilik zor görünmektedir. Diğer yandan bu süreçte bahsedilen tip 

üretime dayalı mutfakların restoranlar tarafından tercih edilmesi bir süre 
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daha devam edecek ve yaygınlaşacak gibi gözükmektedir. The Sifted’in 

2020’de yayınlanan raporunda da belirttiği gibi çevrimiçi yemek 

siparişinin geleceğinde bu tip sanal mutfakların küresel oyuncular olarak 

varlığını sürdüreceği söylenmektedir (The Sifted, 2020). Bu tip sanal 

mutfakları kullanarak müşterilerine hizmet veren restoranlarının 

sayısının artmasına paralel olarak normalleşme sürecine geçilmesiyle 

beraber işletmelerin iletişimleri de önem kazanacaktır. Mekânı tekrar 

kullanmaya başlayarak pandemi dönemi öncesi yemek yeme 

deneyimine tekrar geçecek olan restoranlara karşı rekabette sanal 

mutfak kullanan işletmelerin de bu tip geliştirmeleri hayata geçirmeleri 

gerekmektedir. Özellikle lojistik alanda müşterilerin geri bildirimlerini 

anında alabilen çevrimiçi yemek siparişi uygulamalarına karşı sanal 

mutfakların müşterilerin beklentileri göz önünde bulundurulduğunda 

farklı bir yapı geliştirmeleri beklenebilir. Aynı zamanda bu dönemde 

birden fazla uygulamada yer alarak marka bilinirliğini artıran işletmelere 

karşı da müşterilerin dikkatini çekecek dijital kampanyalar yapmaları 

gerekebilir. 

3.4.  Çevrimiçi Kolektif Deneyimler  

Restoranların Mart ayında kapanıp Haziran ayında açıldıktan sonra 

Aralık ayında tekrar kapanmasıyla beraber kısa bir dönem de olsa 

sosyalleşme ve dışarda yemek yemeye tekrar dönmeye başlayan 

müşterilerin bir süre daha bir arada yemek deneyimi 

yaşayamayacaklarını gösterdi. En başta özellikle fine-dining hizmet 

veren restoranların deneyimi tüm sürecin merkezine koymaları (tadım 
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menüsü gibi) üstünden müşterileri ağırlaması paket servis 

uygulamalarında eksik kalan taraflarından oldu. Gastronomi turizmi 

yapan şirketlerin de bu deneyimleri gerçekleştirememeleri sektörün 

aktörlerini farklı dijital kanalları kullanmaya daha hızlı uyum sağlamaya 

itti. Uzaktan çevrimiçi platformlarla yemeklerin düzenlenmesi, çevrimiçi 

yemek kurslarının yapılması, şarap tadımları ve gezileri için artırılmış 

gerçeklik deneyimlerinin sunulması bu gelişmeler arasında 

gösterilmektedir. Türkiye’de henüz çok yaygınlaşmasa da bu incelemede 

yer alan gelişmeler pandemi döneminde talep görmüş ve sektöre 

yenilikçi fikirler vermiştir. Bu dönemde insanların bir araya gelmesinin 

neredeyse imkânsız olması özellikle gastronomi meraklılarının farklı 

alanlar yaratarak mekandan bağımsız etkinlikler yapmalarını sağladı. 

Pandemi gibi toplumlar üzerinde negatif etkileri olan bir sağlık krizinin 

dijital kanallar aracılığıyla nasıl kolektif bir etkinliğe alan sağladığı 

gözlemlenmektedir. Özellikle meyhanelerin kapanmasıyla bu kültürün 

devamı için Instagram ve Zoom üzerinden çeşitli bireysel ve kurumsal 

girişimler olmaktadır. Meyhane Elsewhere gerçek bir meyhane hissini 

çevrimiçi ortamdan aktarma hedefiyle kurulan bir girişim olarak bu tip 

bir hizmetin bilinen oyuncuları arasındadır (Turan, 2020). Ücretsiz olan 

bu etkinlikte her seferinde katılımcılardan bir arkadaşlarını getirmeleri 

isteniyor. Buradaki amaç yeme deneyimini pandemi döneminde de 

birliktelik duygusuyla fiziken olmasa da sanal ortamda katılımcılara 

yaşatabilmektir. Gather-in adlı kendi yazılımını kullanan girişim bu 

yazılım sayesinde gerçek bir meyhanede insanlarla sohbet ederken diğer 

masaları da görmemizi sağladıklarını belirtmektedirler. Masadan masaya 
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geçiş yapabilmek ve tüm odayı duymak da bu yazılım sayesinde 

mümkün hale gelmektedir. Girişim kitlesel fonlama yoluyla çalışmalarına 

devam etmektedir. Bir başka etkinlik modeli ise müşterilerini şeflerle 

Zoom aracılığıyla bir araya getiren restoranların canlı bağlantılarla 

birlikte yemek pişirme deneyimi yaratmalarıdır. Bu etkinlikler uzun 

vadede müşteri ve restoran arasındaki güven ve sadakati de 

güçlendirebilir. Bu dönemden sonrası için de bu nedenle özellikle 

işletmelerin iletişim kanalı olarak bu tip çevrimiçi etkinlikleri kullanmaya 

devam ederek şefler, yemek yazarları ve sektör çalışanlarıyla birebir ilişki 

kuran müşterinin alışkanlıklarının devam etmesini sağlayabilirler. Bir 

süre daha kalabalık ortamların çok fazla tercih edilmeyeceği göz 

önünden bulundurulduğunda restoranlar açıldıktan sonra bile bu 

etkinliklerin ve iletişim yöntemlerinin devam etmesi tüketicinin marka 

bağlılığını artırabilecek hamlelerdir.  

3.5 Yemek Abonelik Sistemleri  

Pandemi döneminin başında evden çalışmaya geçen birçok şirketin 

Haziran ayı itibariyle tekrar ofislere dönmeye başlamasıyla beraber 

işyerleri yeme içme ihtiyacının aynı çözümlerle olamayacağına karar 

verdi. Hem ekonomik hem de hijyenik olacak şekilde bir çözüm bulmaya 

çalışan işverenler için yemek abonelik sistemleri bir fırsat oldu. Bu 

noktada diğer rakiplerinden ayrılarak devreye giren Meal Box hem 

işverenler hem de çalışanlar için güvenli bir alternatif olarak yerini aldı. 

Pandemi döneminde riskli alanlara girmeden öğle yemeği yeme imkânı 

sunuyor. Çalışanlara, masalarında güvenle ve hijyenik yemek yeme 
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imkânı sağlayan, yemekhane için ayrılan alanlardan tasarruf edilerek 

maliyetler azaltan bir uygulama olan Meal Box temassız ödeme 

yöntemiyle bu dönemdeki müşteri beklentilerini karşılayan bir uygulama 

oldu. Pandemi öncesi bireysel aboneliklerin ağırlıkta olduğu 

uygulamada son dönemde kurumsal abonelerin payı yüzde 70’e 

yükseldi. Hatta uzaktan çalışma modeline geçen ya da devam eden 

şirketler, evdeki çalışanları için Meal Box aboneliği başlattı (Digital Age, 

2020). Meal Box’ın kurucu ortağı Murat Demirhan’ın belirttiği üzere 

işverenler tarafından yerinde üretimin riskli bulunması, restoranların 

kapalı olması nedeniyle ofisler için Meal Box iyi bir fırsat oldu. Mart 

ayından B2B tarafında satışlarda ve üyeliklerde düşüş olsa da Nisan 

itibariyle talep almaya başladıklarını, halihazıra abone olmayan 

şirketlerin yeni üyelik yaptırdıklarını belirtti (Digital Age, 2020). Meal 

Box’ın iş modeli ve sunduğu değerleriyle pandemi döneminin kazanan 

bir oyuncusu olduğu söylenebilir. Özellikle yemek kartı Sodexo ile iş 

birliği yapmaya başlayan şirketin birbirini tamamlayan iki servis 

sunmalarıyla aboneliklerinin arttığı belirtilmektedir. Dışarda yemek 

yemenin müşteriler ya da çalışanlar tarafından riskli bulunduğu bu 

dönemde güvenli ve hijyenik yemek olanağı sunan Meal Box’ın 

önümüzdeki dönem de kullanılmaya devam edeceğini söylenebilir.  

3.5. Dijital Yemek Kartı Hizmetleri  

Bu dönemde hijyenin en büyük kaygı olmasıyla beraber işverenler 

çalışanlarına yemek yan hakkını en iyi şekilde sunabilmek için fiziki 

yemek kartlarını ve çek üretimini durdurdular. Burada Sodexo’nun 
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işverenler için dijital çözüm sunan Mobil Kart’ı bu kaygılara cevap 

vermeye başladı. Bu uygulama ayrıca yemek kartı dağıtım operasyonunu 

da sona erdirmiş oldu. Mobil yemek kartının tanımlanmasıyla çalışanlar 

yemek siparişi veriyor ve mobil ödeme seçeneğiyle temassız ödeme 

yapabiliyorlar. Sodexo, sanal pos iş birlikleriyle çalışanlar gıda 

alışverişlerinde de çevrimiçi satın alım yapabilmektedirler. Sodexo’nun 

bu dönemde sunduğu bir diğer dijital hizmet ise çalışanına, iş ortağına, 

paydaşına, bayisine bu dönemde destek olmak isteyen işletmelerin 

standart alışveriş çekleri yerine verebilecekleri Gift Pass Gıda Mobil Kart 

ve Mobil Çek uygulamaları oldu (Digital Age, 2020). Bazı işyerlerinin 

pandemi döneminde evden çalışmaya geçmesiyle beraber tekrar ofisler 

açılana kadar olan zaman diliminde yemek kartı kullanımı düşmesine 

rağmen beklenenin altında olumsuz bir etki oldu. Sodexo’nun pazarlama 

müdürü  Umut Erişen göre iş dünyasıyla var olan bir sektör olan yemek 

kartlarında böyle bir etkinin yaşanmasını iki nedenle açıklıyor: İlki 

duygusal sebep; çoğu iş yeri için Sodexo yemek kartı maaş kadar 

kanıksanmış bir fayda bu nedenle işverenler bu karta evden çalışmaya 

geçilse bile dokunmadılar. İkincisi ise rasyonel sebep: Esnek bir yemek 

çözümü olduğu için, yani aile içinde market alışverişlerinde ya da birden 

fazla kişi için kullanılabileceği için işverenler tarafından bu uygulama 

devam ettirildi (Digital Age, 2020). Şirketin paylaştığı verilere göre her 

akıllı cep telefonunu bir yemek kartı haline getiren Mobil Kart 

çözümünün kullanım oranı bu dönemde 10 kat arttı. Hijyen endişesiyle 

beraber dijital ve temassız ödeme yöntemlerine yönelik talep artış 

gösterdi. Bu nedenle mobil ödeme oranlarında yaklaşık 3 kat artış 
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gerçekleşti. Bu süreçle birlikte üye restoranların da ödeme alma 

yöntemlerindeki dijitalleşme süreci hız kazandı. Üye restoranların ödeme 

alma yöntemlerine yönelik dijitalleşme de bu süreçte hız kazandı. 

Sodexo’nun üye iş yerlerinin pos cihazına bağlı kalmadan, akıllı telefon 

üzerinden ödeme almasını sağlayan Cep Pos uygulamasına olan talep de 

2 katına çıktı. Bir diğer yemek kartı Ticket Restaurant Edenred de bu 

dönem mobil temassız ödeme alt yapısı geliştirerek müşterilerin hijyen 

önceliğine çözüm sundu (Pabuççiyan, 2020). Edenred Yakın Alan İletişimi 

(NFC) özelliği bulunan yeni nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar ve mobil 

uygulama arasında temassız iletişim kurarak kart kullanma ihtiyacını 

ortadan kaldıran ve Edenred Türkiye tarafından geliştirilen EdenredPay 

ile kullanıcılara mobil temassız ödeme imkânı sunan şirketin hedefi 

Türkiye’de yemek kartı sektöründeki mobil ödemeleri de farklı bir 

boyuta taşımak.  

3.6. Akıllı Bira Muslukları Sistemi  

Pubinno Fıçı biranın kaliteli ve en verimli şekilde servis edilmesini 

sağlayan yapay zekâ tabanlı akıllı bira muslukları Pubinno barların açık 

olduğu dönemlerde şirketler tarafından hijyen tedbirleri nedeniyle tercih 

edilen bir hizmet oldu (Ulukan, 2020). Pubinno sensörlü musluklar 

sayesinde bira bardağı için en uygun akış profilini yaratıyor. Uygulama 

kapsamında elde edilen kullanıcıların tercihlerine ve tüketim oranlarına 

ait veriler işletmeler tarafından daha verimli bir hizmet için 

kullanılabiliyor. Hali hazırda İstanbul’da servis edilen biraların dörtte 
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birinin bu 24 uygulamayı kullanması da şirketin operasyon alanını bu yıl 

genişlettiğinin bir göstergesidir.  

3.7. Çevrimiçi İletişim Kanallarının İnteraktif 

Kullanımı  

Mart ayında restoranların kapanmasıyla birlikte gastronomi 

ekonomisinin müşterileriyle başlıca temas noktaları bir süreliğine durdu. 

Bu nedenle restoranlar müşterilerini ulaşmak için dijital kanalları daha 

yaratıcı ve aktif kullanmak için farklı yollar denediler. Özellikle 

müşterilerine deneyim yaşatmak üstüne kurulu fine-dining restoranlar 

ve şefleri sosyal medya kanalları üzerinden müşterileriyle iletişime 

devam ettiler. İstihdamın da sağlanamadığı, sektördeki işsizlik 

oranlarının yükseldiği bu dönemde çalışanlara destek vermek için farklı 

kampanyalar düzenledi ve sosyal medya platformlarından duyuruldu.  

3.8.1. Instagram Canlı Yayınları  

Bu dönemde yemek kültürü yazarları, akademisyenler ve şeflerin 

katılımıyla Instagram üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınlarda farklı 

içerikler üretilmeye devam etti. Gastronomi kapsamındaki etkinliklerin, 

fuarların ve seminerlerin ertelendiği ya da iptal olduğu pandemi 

döneminde sektörle ilgilenenler için mekândan bağımsız yapılan bu 

yayınlar aracılığıyla restoranlar da kendi iletişimlerini daha interaktif bir 

şekilde yaptılar.  
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3.8.2. Madem Evdeyiz  

Türkiye’deki şeflerin, yemek sektörü yazarlarının ve işletmecilerinin 

pandemi döneminin başında #Evdekal etiketinden yola çıkarak 

oluşturdukları Instagram hesabı Madem Evdeyiz kısa sürede bini aşkın 

takipçiyle interaktif bir yemek kültürü yayını haline geldi. Özellikle fine-

dining şeflerin de katıldığı Instagram canlı yayınları ve restoranlarda 

servis edilen menülerin tariflerini takipçilerle buluşturan platform hem 

sektöre maddi desteğin sağlanması için çağrıda bulundu hem de 

restoranların için de iletişimlerini geniş bir potansiyel müşteri kitlesine 

ulaştırdılar.  

3.8.4. Bir Buçuk Metre  

Pandemi döneminde yeme-içme sektörü çalışanlarının hikayelerini 

paylaşan interaktif fotoğraf ve belgesel projesi “Bir Buçuk Metre” 

Instagram üzerinden yayın yapmaya başladı. Özellikle esnaf 

lokantalarına yer veren bu proje kapsamında sektörün süreçten nasıl 

etkilendiğiyle ilgili mini söyleşiler yapıldı. Proje Eylül 2020’de son buldu. 

Pandemi dönemiyle birlikte tüketicilerin hayatında daha çok yer almaya 

başlayan Zoom gibi görüntülü konuşma platformlarının yanı sıra 

yukarıda bahsedildiği gibi Instagram canlı yayınları da Türkiye’de 

yaygınlaşmaya başladı. Farklı sektörlerin interaktif pazarlama aracı 

olarak kullandıkları IGTV gastronomi alanındaki etkinlikler için de 

tüketiciler tarafından benimsenen bir araç oldu. Bu süreç sonrasında da 

markaların, şeflerin, yemek kültürü yayınlarının, yazarlarının bu araçlar 
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yoluyla iletişimlerine devam etmeler, disiplinler arası çalışmalar 

yapmaları markalarının sürdürülebilirliği için önemlidir.  

3.8. Sektördeki Diğer Gelişmeler: Gıda Teknolojisi 

Ekosistemi  

Gastronomi Ekonomisinin alt kategorileri olarak nitelendirilebilecek 

gıda ve tarım alanında da bu dönemde teknoloji ve dijitalleşme alanında 

gelişmeler olmaya devam etti. Bu çalışmanın odak noktası gastronomi 

ekonomisi, tüketici davranışları ve dijital uygulamalar olsa da tüm 

sektörü kapsayacak şekilde bu dönemde yerli gıda teknoloji şirketleri, 

tarım girişimleri ve yemek ekosistemindeki diğer dijitalleşme 

gelişmelerine de kısaca değinilmektedir. Bu çalışmada yer verilen 

girişimlerden VitiVR sanal gerçeklikle bağcılık eğitimini daha ulaşılabilir 

kılmayı amaçlamaktadır. Özellikle pandemi döneminde ziraat 

öğrencilerine sahada verilemeyen bağcılık eğitimini sanal ortamda 

sunan proje gerçeği yansıtan şekilde fakat asmalara hasar riski ortadan 

kaldırılan bir bağcılık deneyimi yaratmış oluyor (Yüksel, 2020). İnsansız 

hava araçları (İHA-drone) aynı zamanda tarımsal uygulamalarda da 

kullanılmaya başlandı. Gıda ve tarım sektöründeki teknolojik gelişmelere 

yer veren platform Forward Fooding’in verilerine göre dünyadaki İHA 

girişimleri arasında tarımsal uygulamalara yönelen yaklaşık 60 şirketin 

aldığı toplam yatırım 2019’da 150 milyon doları bulmuştur (Yüksel, 2020). 

Bu alanda girişimi en fazla sayıda bulunan iki ülke ise ABD ve İsrail 

olmuştur. İnsan eliyle kontrol edilen ve kendi kendini yöneten araçlar 

olarak iki tipi bulunan İHA teknolojilerinin Türkiye’deki ayağında ise 
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Hummingdrone adlı girişim göze çarpmaktadır. Girişim, otonom hava 

araçları ve İHA yazılımları geliştiriyor. İnşaat, tarım, enerji sektörlerinde 

kullanılan araçlar, veri toplama, süreç takibi gibi fonksiyonları yapay zekâ 

tabanlı yazılımlarla şirketler için iç görülere dönüştürmektedir (Yüksel, 

2020). Bu bölümde yer alan son girişim, tarım finansmanı alanında 

Türkiye’deki ilk girişim olan Tarin, yapay zekaya dayalı tarımsal risk 

skorlama modelini kullanarak, çiftçilerinin gübre, tohum ve yem gibi tüm 

tarım girdilerine uygun fiyatlar ve hasatta ödeme fırsatları ile ulaştırmayı 

hedeflemektedir. Mobil uygulaması sayesinde çiftçilerin bulundukları 

bölgelerdeki en güncel yem ve diğer tarım girdilerindeki fiyatları 

karşılaştırmalı olarak sunarak ve çiftçilerin en uygun fiyatları bulması için 

onlara farklı alternatifler göstermektedir.  

3.9. Sonuç ve Değerlendirme 

Bu bölümün başında da belirtildiği üzere pandemi dönemi tüketiciler 

tarafından birincil endişe konusu hijyen tedbirleri kapsamında sektörün 

dijital kanallara ve araçlara yönelik çalışmaları devam edecek gibi 

gözükmektedir. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun restoran 

cirolarının salgın öncesine göre %75 oranına kadar düştüğünü belirtmesi 

pandeminin gastronomi ekonomisindeki olumsuz etkilerinin ancak uzun 

vadeli bir çalışma ile tersine dönebileceğine işaret etmektedir. Yine 

Deloitte’un raporuna değinilecek olunursa bu dönemle birlikte değişen 

ihtiyaçlara yönelik tüketicileri bekleyen sektörel değişiklikleri 6 

kategoride açıklamak mümkündür (Deloitte, 2020). Rapora göre bu 

incelemede de dijital trendler bölümünde yer verilen 6 teme başlık şu 
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şekildedir: İşletmelerin masa ve yemek seçimi yapılabilen çevrimiçi 

rezervasyon araçlarını daha aktif kullanması Bu çalışmanın daha önceki 

bölümlerinde bahsedildiği gibi müşterilerin talepleriyle yeniden 

şekillenen yeme-içme sektörünün hizmet verirken teknolojiyi en güncel 

ve verimli haliyle kullanması gerekmektedir. Pandemi dönemi 

müşterilerin dijital platformları kullanma becerilerinin gelişmesi, 

çevrimiçi uygulamaları kullanan yaş grubunun da genişlemesiyle birlikte 

normalleşme sürecinde beklentiler daha fazla olacaktır. Telefonla sipariş 

verme davranışının yerini uygulama üstünden sipariş vermenin aldığı bu 

dönem ve sonrasında işletmelerin mutlaka çevrimiçi rezervasyon 

uygulamalarını kullanmaları gerekmektedir. Pandemi öncesinde 

genellikle fine-dining restoranların kullandığı Reztoran gibi çevrimiçi 

rezervasyon uygulamalarının sektörün geneline yayılması 

beklenmektedir. Karekod ve mobil ödeme gibi temassız ödeme 

seçeneklerinin işletmeler tarafından benimsenmesi Pandemi döneminde 

artan hijyen kaygıları bu süreç sonrasında da devam edecek 

gözükmektedir bu nedenle işletmelerin önem vermeleri gereken birincil 

noktadır. İşletmeler özellikle çevrimiçi yemek siparişi ve sanal market 

uygulamalarıyla temassız ödemeye alışan tüketiciler için restoranlarda 

da aynı hizmeti vermelidir. Nakit ödemenin azaldığı bu dönemin 

ardından da tüketicilerin temassız kredi kartıyla ödeme yapma 

alışkanlıklarının devam edeceği söylenebilir. İşletmelerin pos cihazlarını 

mutlaka temassız ödemeye göre güncellemesi gerekmektedir. Mobil 

ödeme konusunda bu noktada Dine & Pay uygulaması örnek verilebilir. 

Bu tip bir uygulamayı kullanan işletmelerin pandemi dönemi sonrasında 
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müşteriler tarafından seçim yapılırken ayırt edici bir öğe olacağı 

görülmektedir. Garsonu beklemeden hesabın ödenmesi, hesabın 

masadaki kişilerle otomatik olarak bölüşülmesi, restoranda olmayan bir 

kişinin hesabı ödeyebilecek bir alt yapıya sahip olunması uygulamanın 

öne çıkan özellikleri olmuştur. Bu iş modeline sahip işletmelerin de 

müşteriler tarafından tercih edilmesi beklenilmektedir. Taşınabilir, 

paketli ve sağlıklı ürünlerin yanı sıra tarifli yemek kitleri gibi ürünlerin 

öne çıkması Bu durumu özellikle fine-dining hizmet veren restoranların 

ya da gastronomi okullarının uygulamalarında görülmektedir. Pandemi 

döneminde Neolokal, Mutfak Sanatlar Akademisi gibi deneyim üstüne 

kurulu işletmeler müşterilerine mekânsal hizmet sunamadıkları için 

paket servis uygulamasını kişiselleştirmiştir. Bu süreçte menülerinde en 

çok tercih edilen yemekleri paket servisle müşterilerine sunan bu 

işletmeleri diğer paket servislerden ayıran durum ise her iki işletmenin 

de menüsünden seçilen yemeklerin numaralandırılarak hazır şekilde 

paketinde müşteriye ulaştırılması ve müşteriye ürünleri sırasıyla dizip 

tabaklayarak evde bu deneyimi yaşatmaları olarak gösterilebilir. Bu 

süreç sonrasında da yemek kitleri sadece fine-dining restoranlar ya da 

gastronomi okulları tarafından değil çoğu işletmenin göz ardı 

edemeyeceği bir hizmet seçeneğidir. İşletmelerin azalan talebi telafi 

etmek için interaktif etkinlik ve atölye çalışmalarına yönelmesi Bu 

çalışmada da belirtildiği gibi bu dönemde artan IGTV’nin kullanımının 

yemeiçme sektöründe de yaygınlaşmasıyla beraber müşterilerin de 

tadım deneyimlerinin yanı sıra yeme içme kültürüne de ilgisi bu yayınlar 

aracılığıyla artmıştır. Özellikle meyhanelerin kapanmasıyla beraber 
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kamusal alana ait bu kültürün bir süreliğine bile olsa duraksaması 

sektörün aktörlerini farkı yöntemler düşünmeye teşvik etmiştir. Bu tip 

şeflerin verdiği eğitimler, meyhane deneyimleri, tadım etkinlikleri ve 

yeme – içme kültürü söyleşileri müşterilerin bu dönem sona erdiğinde 

de işletmelerden ve sektör çalışanlarından beklentileri arasında yer 

almaya devam edecektir. Bir süre daha sosyal mesafenin devam edeceği 

varsayıldığında işletmelerin sadece mekânsal anlamda değil dijital 

platformlarda da bu tip yan etkinliklerle marka bilinirliklerini artırmaları 

ve müşteri bağlılığını devam ettirmeleri gerekmektedir. Müşterilerin 

kendi siparişlerini kendilerinin aldığı dijital menülerin ve antimikrobik 

ekranlı tabletlerin yaygınlaşması Pandemi döneminde müşterilerin 

birincil önceliğinin hijyen olduğu bu çalışmanın farklı yerlerinde 

yinelenmişti. Bu kaygının normalleşme dönemiyle beraber hızlı bir 

şekilde dönüşmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle özellikle yaygın 

kullanılan basılı, çok sayfalı ve görselli menülerin yerine dijital menülere 

geçilmesi işletmelerin bu süreçte üstünde durması gereken birincil 

uygulamalardan biridir. Müşterilerin aynı zamanda mekân içinde uzun 

süre kalmayı tercih etmeyeceği de göz önünde bulundurularak 

menülerin önceden paylaşabilecek şekilde yapılandırılması da değişen 

tüketici davranışlarının getireceği bir diğer etmen olabilir. Tüketici 

tercihlerine bağlı olarak çevrimiçi sipariş, eve teslimat, arabaya servis 

gibi hizmetlerin artması Pandemi döneminde artan eve sipariş 

uygulamalarının yanı sıra sanal market uygulamalarının da arttığı 

gözlemlenmektedir. Getir, Yemeksepeti, Fuddy gibi bu çalışmada da 

üstünde durulan uygulamalarının Gel-Al seçeneklerine karşın pazarda 
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eksik olan, Türkiye’de McDonalds gibi fast-food zincirleri dışında çok 

uygulanmayan arabaya servis hizmetidir. Özellikle belli bir bölgeye 

hizmet veren ve şubesi olmayan işletmelerin arabaya servis seçenekleri 

üzerinde durmaları gerektiği söylenebilir. Mekanların açılmasıyla bile 

tüketicilerin evde yemek yeme alışkanlıklarını hızlıca terk etmeyecekleri 

ön görülmektedir bu nedenle Gel-Al dışında bu seçeneğin de 

düşünülmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bu dönem yayınlanan ve 

bu incelemede kullanılan araştırma raporları göz önünde 

bulundurulduğunda gelecek dönem için interaktif iletişimin müşteri 

sadakati için sürdürülmesine, tüketicilerin değişen ihtiyaçlarına yönelik 

uygulamaların hayata geçirilmesine, müşterilere yeni deneyimler sunan 

teknoloji ve iş modellerinin geliştirilmesine devam edilmelidir. Pandemi 

dönemi sonrasında sektörün tekrar canlanması için işletmelerin farklı 

pazarlama stratejileri geliştirmeleri, bu dönemden öğrendikleri tüketici 

davranışları ve eğilimlerini göz önünde bulunduran bir planlamayla 

ilerlemeleri gerekmektedir. Yeme İçme Profesyonelleri Derneği Başkanı 

Necdet Koç’un sektör değerlendirme analizinde belirttiği gibi şirketlerin 

müşterilerine farklı segmentasyonlarda ve farklı iletişim yöntemleriyle 

ulaşmaları gerekmektedir (Koç, 2020). Bu incelemenin konusu iletişim 

çalışmaları olmadığı için müşteri tanımları yapılmış fakat iletişim 

stratejilerine ayrıntılı yer verilmemiştir. Müşteri kategorileri şöyle 

tanımlanmaktadır: Sadık müşteriler Bu misafirlerin restoranların 

açıldıktan sonra fiziki ortamda tekrar kazanımları için bir iletişim 

çalışması yapılmalıdır. Açılış tarihi, davet ya da özel promosyonlar için 

mevcutsa e-posta kullanılabilir. Bu dönemde tüketicilerin e-posta 
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kutuları çok fazla sayıda promosyon içeriğiyle dolmuş olsa bile 

işletmelerin bu yöntemi etkili kullanmaları sadık müşterileriyle etkileşimi 

devam ettirmelerini sağlayacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta 

başlıkları pandemiyle ilgili çok fazla sayıda e-posta alan tüketicilerin 

ilgisini çekecek içerikler oluşturmaktır. Hizmet vermeye devam ettikleri, 

“Yerel işletmeleri nasıl destekleyebilirsiniz?” gibi başlıklarla pandemiden 

nasıl etkilendiklerini belirten e-postalara dönüş daha olumlu olacaktır. 

Burada önemli olan nokta pandeminin getirdiği koşulları işletmelerinin 

iyi anladığını, regülasyonlara uyduklarını ve müşteri memnuniyetini bu 

yönde geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini de bu e-postaların içine 

yerleştirmek olacaktır. Paralarını başka bir yerde harcayan müşteriler 

Sadık müşterilerin başka işletmelere kaymasıyla beraber oluşan bu 

durumun bir diğer nedeni ise pandemi döneminde evde yemek yapmaya 

alışmış ve ekonomik daralmayla beraber dışarda yeme davranışını bu 

yönde değiştiren tüketiciler olabilir. Bu noktada sosyal medya kanallarını 

aktif tutarak bu kanallar üzerinden de sipariş verebilecekleri bir alt yapı 

kurmak bir seçenek olabilir. Özel promosyonlar ve eğer daha önce 

kullanılmıyorsa yemek kartlarının işletmelerde kullanılmaya başlanması 

ekonomik kaygılarla davranışlarını bu yönde değiştiren tüketiciler için 

bir alternatif olacaktır. Pandemi döneminde ilk defa müşteri olanlar Bu 

müşteriler için de özel tasarlanmış sadakat programları ve promosyonlar 

gereklidir. İlk defa müşteri olanlar için işletmelerin diğer rakiplerine 

oranla hijyen, hız ve lezzet konusunda dikkatli olması gereklidir. Özellikle 

hız konusu müşteriler için seçici bir kriter olmakta beraber işletmelerin 

bu tip müşterilerden sipariş sonrasında geri bildirim almaları 
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gerekmektedir. Sosyal medya kanalları ya da çevrimiçi yemek sipariş 

sitelerinden gelen olumsuz yorumlar dikkate alınmalı bu yorumları 

yapan müşterilerin hangi sıklıkta kendilerini tercih ettiklerini 

raporlamaları gerekir. Eğer şikâyeti yapan yeni bir müşteriyse 24 saat 

içinde geri dönülmelidir. Potansiyel müşteriler Bu tip müşteriler daha 

önce bahsedilen restoranı deneyimlememiş ama potansiyel olarak 

hedeflenen müşteri segmentidir. Bu müşteriler ulaşmak için sosyal 

medya kanalları aktif olarak kullanılmalı, işletmenin hesabı güncel 

olmalı, tüketicilerin bu kanallar üstünden kolayca sipariş verilebilmelidir. 

Sosyal medya kanallarında hedefleme yapılarak müşterilere 

ulaşılmalıdır. Bu dönemde şirketlerin en fazla üstünde durmaları gereken 

iki nokta hijyen ve dijital kanallarla hizmet sağlamaktır. Hem verimliliği 

artırmak hem de tüm operasyonu temassız bir planlamayla yönetmek 

için daha fazla yatırım yapmaları gereklidir. Hız ve müşterilerine özellikle 

eve siparişte farklı alternatifler sunan işletmelerin bu dönemi atlatmaları 

daha olası gözükmektedir. Daha önce bahsedilen müşteri sadakati için 

bu öğeleri birleştiren işletmeler rakiplerinden ayrılmaktadır. Doğru 

verilerin toplanarak gelişmiş analizlerle günlük tüketici talebini ve 

tüketicilerin yeme alışkanlıklarındaki değişiklikleri doğru bir şekilde 

öngörmek uygulamaları bu süreçten sonra da verimli hale getirebilir. 

Müşterilerin bu çalışmada bahsedilen uygulamalar üstünden verdikleri 

kullanıcı deneyimi, operasyon ve ürünün kalitesiyle ilgili geri bildirimleri 

özellikle bu dönemde şirketler için gelecek çalışmaları ve yatırımlar için 

önemli verilerdir. Kriz döneminde toplanan veriler normalleşme 

süreciyle beraber fazla sayıda oyuncunun ve girişimlerin olduğu bu 
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sektörde yol gösterici olacaktır. Normalleşme süreci tüketici ve 

işletmelerin salgın öncesi deneyimlerini farklı bir göz ile değerlendirdiği 

bir dönem olacaktır. İzolasyonun bitmesiyle eskisi gibi dışarıda yeme-

içmeye dönüş yapan tüketiciler olsa dahi aşı ya da kesin tedavi bulunana 

kadar tüketicilerin sağlık ve güvenlik endişeleri devam edecektir. Bu 

nedenle normalleşme sürecinde tüketicilerin beklentilerine ilişkin uyum 

faaliyetleri önem kazanacaktır (Deloitte, 2020). Bu faaliyetlerin 

merkezinde tüketici davranışlarının ne yönde değiştiği de incelenmelidir. 

Başta hijyen kaygısı olmak üzere, dijital kanallara sipariş verme, 

işletmelerle sosyal medya platformları üzerinden kolay iletişim, 

normalleşme döneminde mekanlarda da temassız sipariş ve ödemenin 

bulundurulması gerekmektedir. Strateji, tasarım ve girişimci düşünceyi 

harmanlayan insan merkezli tasarımı benimseyen işletmeler tüketicilerin 

değişen davranışlarını ve karşılanamayan ihtiyaçlarını tespit etmede 

daha hızlı adımlar atabilecektir (Deloitte, 2020). Sonuç olarak, küresel bir 

sağlık krizinin her sektöre farklı etkileri olduğu gibi yemeiçme sektörü 

bugüne kadar bu krizden etkilenmiştir. Türkiye’de en çok fiziksel 

deneyimle kendini var eden bu sektör Mart ayı itibariyle bir duraklamaya 

girmiş ve işletmeler farklı yöntemlerle müşterilerle iletişim kurmanın 

yolları üzerinde stratejiler geliştirmişlerdir. Diğer yandan halihazırda 

dijital platform üstünden müşterilere hizmet sunan şirketler ise bu 

döneme hızlıca uyum sağlamış ve tüketicinin bu çalışmada da 

bahsedildiği gibi panikle satın alma sürecinde sektörün kazananları 

olmuşlardır. Mekâna bağlı olan işletmeler ise müşteri davranışlarını ve 

eğilimlerini bir müddet inceledikten sonra satış ve tanıtım kanalı olarak 
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dijital kanallarının kullanımına yönelmiş, evlere servis alanında farklı 

uygulamalar geliştirmeye başlamışlardır. Bunun yanında sosyal mesafe 

kavramının hayatımıza girdiği bu dönemde başlıca ihtiyaçları kamusal 

alanın açılması olan işletmeler bu alanı dijital platformlara taşımanın da 

bir alternatif olabileceğinin farkına varmışlardır. Çevrimiçi yapılan 

gastronomi sohbetleri, Zoom’dan yapılan meyhane etkinlikleri, 

INGTV’den yayınlanan yemek atölyeleri insanın yeniliklere adaptasyon 

konusunda çok hızlı olduğunu göstermektedir. Bir diğer önemli nokta 

ise, değişim dönemi dediğimiz pandemi sonrasında aynı tüketiciler gibi 

çevik bir yaklaşımla fikir geliştiren ve bu planlarını hayata geçirebilen 

işletmeler sektörün trendlerine yön veren işletmeler olacaktır. Bu 

dönüşüm için de şirketlerin gerekli teknoloji ve yetenek yatırımlarının 

yapılması üstünde durmaları gerekmektedir. Bu da demektir ki, 

işletmeleri, gıda ve tarım girişimlerini ve sektörün diğer aktörlerini 

bundan sonraki süreçte rekabetin çok olduğu zor bir dönem 

beklemektedir. 

4. İstanbul’un Ekonomik İstatistikleri 

İstanbul, Türkiye’nin ticaret, sanayi, ulaşım, turizm, kültür ve sanat, 

kısacası ekonomik ve sosyokültürel açıdan çok önemli bir kentidir. 

İstanbul sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerden dolayı 2010 yılında 

Avrupa kültür başkenti seçilmiştir. Asya ve Avrupa kıtasını birbirine 

bağlayan konumu itibari ile de önemli stratejik özelliğe sahiptir. (İst. Kül. 

Ve Tur. İl Md., 2014). Kentin tarihinin 8500 yıl geriye uzandığı 

bilinmektedir. Roma, Bizans ve Osmanlı gibi üç evrensel imparatorluğa 
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başkentlik yapmıştır. İstanbul Roma imparatorluğuna M.S.330-395 yılları 

arasında Konstantinopolis adı ile başkentlik yapmış olup, Osmanlı 

İmparatorluğuna ise beş asır boyunca 1453-1922 yıllarında başkentlik 

yapmıştır (İst. Kül. Ve Tur. İl Md., 2014). 

Marmara Bölgesi'nde yer alan Türkiye’nin  81 ilinden biri olan 

İstanbul, ülkenin nüfus bakımından en çok göç alan ve en kalabalık ( 

15,46 milyon) ilidir. İstanbul, Türkiye’nin ekonomik, tarihi ve 

sosyokültürel açıdan önde gelen şehirlerden biridir. Şehir, eğer bir ülke 

olsaydı IMF’in 2020 yılı verilerine göre dünyanın en büyük 49. ekonomisi 

olacaktı. İstanbul, Avrupa’nın nüfus açısından en büyük, ekonomik 

açıdan ise 5. büyük şehridir. Tarih boyunca birçok medeniyete ev 

sahipliği yapan İstanbul, 39 ilçe ve 963 mahalleden oluşmaktadır. 

5.461 km2’den oluşan İstanbul, Marmara ve Karadeniz’e kıyısı olan, 

İstanbul Boğazı’yla Asya ile Avrupa’yı ikiye ayıran bir metropoldür.  

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) verilerine göre Türkiye’nin 

ekonomik büyüklüğü (GSYH), 2019 yılında 754 milyar dolar iken 2020 

yılında 717 milyar dolara geriledi. Dünya Bankası verilerine göre ise 2019 

yılında 761 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olan Türk ekonomisi 2020 

yılında 720 milyar dolara geriledi. “İstanbul’un ekonomik büyüklüğü en 

yüksek değeri olan 290 milyar dolara 2013 yılında ulaştı.  

 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27nin_illeri
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eehir
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Tablo-2 

 

Türkiye’nin ve İstanbul’un ekonomik büyüklüğü dolar bazında 

2013 yılından beri düşmektedir. İstanbul’un ekonomisi 2019 yılına 

bakıldığında 2013 yılından beri 60 milyar dolara yakın daraldı. 2019 

yılında kişi başı gelir, beş bin dolardan fazla düşerek 10 yıl öncesine 

geriledi. İl bazında en son açıklanmış olan 2019 verilerine göre, 

İstanbul’un ekonomisi 232 milyar dolar GSYH ile Türkiye ekonomisinin 

%31’ini oluşturmaktadır. Bu daralmaya rağmen, 232 milyar dolarla 2019 

yılı İstanbul’un ekonomisi, AB içinde Londra, Paris, Madrid ve Milan gibi 

şehirlerin hemen ardında yer almaktadır. (İPA, 2021).  

4.1. Kişi Başına Düşen Gelir 

2019 verilerine göre, Türkiye’de kişi başı geliri en yüksek il, 15.265 

dolarla İstanbul oldu. 2013 yılında, İstanbul’un kişi başı geliri 20.726 

dolardı.  2013-2019 yılları arası kişi başı gelir %26 azaldı.  2019 gelir 
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seviyesi ile, İstanbul’daki kişi başı dolar cinsi gelir, on yıl önceki 2009’daki 

seviyesine geriledi. (İPA, 2021).  

Tablo-4 

 

4.2. GSYH’nın Dağılımı 

 2019 yılında İstanbul’da ağırlığı en yüksek olan sektör hizmetler 

sektörü oldu. Sanayi sektörünün ağırlığı ise 2004 yılına göre düştü. 

2004’e göre tüm sektörler içerisinde ağırlığı en fazla artan sektörler 

finans & sigorta ve mesleki & idari hizmetler oldu. Türkiye’deki finans & 

sigorta hizmetlerinin %58’i, bilgi& iletişim hizmetlerinin %65’i 

İstanbul’da gerçekleşti. Tarım sektöründeki faaliyetlerin ise sadece 

0.5%’i İstanbul’da gerçekleşti. (İPA, 2021). 
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Tablo-5 

 

4.3. İşsizlik 

İstanbul, istihdam piyasasında dönüşümün öncüsü; fakat pandemi 

etkiliyor. Nitelikli işgücü oranı, İstanbul’da Türkiye geneline göre daha 

yüksek. 2005’ten sonra yaratılan istihdam, nitelikli işgücünde ve hizmet 

sektöründe ağırlıklı olarak yer alıyor. Kadın istihdamı da, erkek 

istihdamına göre İstanbul’da daha hızlı artıyor. Fakat, Türkiye genelinde 

olduğu gibi İstanbul’un da istihdam kapasitesi son 2 yıldır düşüyor. 

İstanbul’da da COVID-19 gençleri, niteliksiz işgücünü, mikro KOBİ’leri ve 

kayıt dışı çalışanları etkiliyor. Özellikle 20-24 yaş grubundaki işsizlik artışı 

ve istihdam düşüşü, son bir yılda hızlandı. (İPA, 2021). 
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Tablo-6 

 

İşsizlikten en fazla etkilenen grup, 20-24 ve 15-19 yaş grubu. Son 

iki yıldır geniş tanımlı işsizlik en fazla bu iki grupta arttı. Pandemi 

döneminde 20-24 yaş grubunun işsizlik oranı %30.8’e yükseldi. (İPA, 

2021).  

4.4. İstihdamın Sektörel Dağılımı 

İstanbul’daki istihdamın %68’i hizmet sektöründedir. Türkiye 

geneline göre en önemli fark, tarım sektöründe çalışanların düşüklüğü. 

İstanbul istihdam piyasasında çalışanların %31’i kadın, % 50’si 35-54 yaş 

arası, %83’ü maaşlı olarak çalışıyor. İstanbul’da yüksek öğrenim eğitim 

seviyesine sahip çalışanların oranı %34 ile Türkiye ortalamasından daha 

yüksek. İstanbul’da kayıtdışı çalışan oranı %19; Türkiye genelinde ise 

%31. (İPA, 2021). 
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Tablo-7 

 

 

4.5. İstanbul’un Turizm İstatistikleri (2020) 

Türkiye’ye 2019 yılında elen yabancı ziyaretçilerin toplamı 45 milyonu 

aşarken, 2020 yılında pandeminin etkisiyle 12,7 milyona gerilemiştir 

(https://istanbul.ktb.gov.tr/TR-276895/istanbul-turizm-istatistikleri---

2020.html). 2020 yılında, İstanbul’a gelen yabancı turist sayısı yüzde 66,4 

azalarak 5 milyona geriledi. En çok turist Rusya Federasyonu ve 

Almanya'dan geldi (https://www.dw.com/tr/istanbula-gelen-turist-

say%C4%B1s%C4%B1nda-y%C3%BCzde-664l%C3%BCk-azalma/a-

56599182).  İstanbul ilinde Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli 

yatak sayısı 127.547’dir. Hedef Şehirler Endeksi 2014’e göre İstanbul 132 

şehir içerisinden dünyada ilk 20 şehir arasında yedinci, Avrupa’da üçüncü 

sırada yer almaktadır. Londra 18.69 milyon kişi ile birinci, Bangkok, 16.42 

milyon kişi ile ikinci, Paris 15.57 milyon kişi ile üçüncü sırada yer alırken 

https://istanbul.ktb.gov.tr/TR-276895/istanbul-turizm-istatistikleri---2020.html
https://istanbul.ktb.gov.tr/TR-276895/istanbul-turizm-istatistikleri---2020.html
https://www.dw.com/tr/istanbula-gelen-turist-say%C4%B1s%C4%B1nda-y%C3%BCzde-664l%C3%BCk-azalma/a-56599182
https://www.dw.com/tr/istanbula-gelen-turist-say%C4%B1s%C4%B1nda-y%C3%BCzde-664l%C3%BCk-azalma/a-56599182
https://www.dw.com/tr/istanbula-gelen-turist-say%C4%B1s%C4%B1nda-y%C3%BCzde-664l%C3%BCk-azalma/a-56599182
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İstanbul 11.60 milyon kişi ile yedinci sırada ziyaretçilere ev sahipliği 

yapmaktadır. Bu sıralamada Avrupa’da Londra ve Paris’ten sonra üçüncü 

en fazla ziyaretçi kabul eden şehir konumundadır. Elde edilen veriler 

gelir olarak incelendiğinde ise 9,4 milyar $ ile onuncu sırada yer 

almaktadır (Whong ve Choong, 2014).  

4.6. İstanbul’un Kültür Ekonomisi İstatistikleri 

TAVAK Vakfı olarak 2015 yılındaki ilk ölçümlere göre Türkiye’de kültür 

ekonomisinin %41,2’sini oluşturan İstanbul 20,14 milyar $’lık bir kültürel 

mal ve hizmet üretimi-tüketimi olduğunu saptadık. 2015 yılında 

Türkiye’de 48,85 milyar $’lık bir büyüklüğe sahip olan ve milli gelirin 

%6,4’nü oluşturan kültür ekonomisi, pandemi sürecinden öncede ciddi 

bir düşüş yaşamaktaydı.  Öyle ki 2018 yılında TL’nin Dolar karşısında hızla 

değer kaybetmesi, kültür endüstrisi için artan maliyetler ve hanehalkının 

düşen alım gücü sonucunda Türkiye’de kültür ekonomisi 34,79 milyar 

$’a gerilemiştir. Dolar bazında 2015 yılına göre %30 daralan sektör, 

GSYH’nın da %4,5’ne gerilemiştir. 2018 yılında İstanbul’da kültür 

ekonomisi ise 14,33 milyar $ olarak gerçekleşmiştir.  

5. İstanbul ve Avrupa Birliği’nin Karşılaştırmalı 

Ekonomik İstatistikleri 

İstanbul, nüfus, GSYH, ithalat-ihracat, turizm, işsizlik, nüfus 

yoğunluğu gibi başlıklarda AB ile karşılaştırıldığında şehrin bölgesel ve 

küresel etkinliğinin ciddi bir gerileme içinde olduğu gözlemlenmiştir. 

2013 yılında İPA verilerine göre İstanbul’un 20 bin dolar sınırını aşan kişi 
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başına düşen milli gelirinin son 8 yıl içerisinde 13 bin 795 dolara 

gerilediği görülüyor. 2013 yılında 28 AB ülkesi arasında, kişi başına düşen 

GSYH’da 15. Sırada olan İstanbul,    2020 yılı itibariyle 27 AB ülkesi 

arasında 25. Sıraya gerilemiştir.  

Türk ekonomisinin kalbi olan İstanbul, 2013 yılında AB’nin en büyük 

11. ekonomisi konumundayken, 2020 sonu itibariyle 5 basamak 

gerileyerek 16.’lığa düşmüştür. 8 yıl önce 28 AB ülkesi içinde en fazla 

işsizliğin olduğu (%11,2) 18. ülke konumunda olan İstanbul, günümüzde 

Yunanistan ve İspanya’dan sonra işsizliğin en yüksek olduğu ülke 

konumunda. İPA verilerine göre Türkiye’nin nitelikli işgücünün yaşadığı, 

Türkiye’deki finans ve sigorta hizmetlerinin %58’nin, bilgi ve iletişim 

hizmetlerinin %68’nin gerçekleştiği İstanbul’un son 8 yılı, Türkiye’nin 

küresel ve bölgesel hedefleri düşünüldüğünde bu hedeflerin çok 

gerisinde kalmıştır. 2019 yerel seçimleri sonrası İBB Başkanı olan Ekrem 

İmamoğlu sonrası yeniden kurumsallaşma sürecine giren ve İstanbul’un 

yaşadığı bu gerileme karşısında çözümler üreten İBB, İstanbul’un 

geleceği açısından umut vermektedir. Pandemi ile birlikte İstanbul’un 

kaybolan kültürel, sosyal ve ekonomik dinamizminin son aylarda 

gerçekleşen etkinlik ve çalışmalarla yeniden toparlama sürecine girdiği 

gözlemlenirken, şehir yönetimi ve kentsel politikaların işlevselliği de bu 

süreçte saptanan bir diğer husus olmuştur.   
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5.1. Nüfus 

Tablo-8 

 Nüfus1 

1) Almanya 83.190.556 

2) Fransa 67.399.000 

3) İtalya 59.257.566 

4) İspanya 47.351.567 

5) Polonya 38.230.000 

6) Romanya 19.237.621 

7) Hollanda 17.134.923 

8) İSTANBUL 15.462.452 

9) Belçika 14.800.000 

10) Yunanistan 10.724.599 

11) Çekya 10.693.939 

12) İsveç 10.338.368 

13) Portekiz 10.276.617 

14) Macaristan 9.772.756 

15) Avusturya 8.902.600 

16) Bulgaristan 6.951.482 

17) Danimarka 5.822.763 

18) Finlandiya 5.528.390 

19) Slovakya 5.457.873 

20) İrlanda 4.921.500 

21) Hırvatistan 4.076.246 

22) Litvanya 2.793.471 

23) Slovenya 2.060.589 

24) Letonya 2.013.400 

25) Estonya 1.286.540 

26) Güney Kıbrıs 862.000 

27) Lüksemburg 626.108 

28) Malta 493.559 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 AB ülkeleri için Eurostat 2021 verileri, İstanbul için 20210020İPA verileri esas alınmıştır.  
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5.2. Yüzölçümü 

Tablo-9 

 Yüzölçümü (km²)2 

1) Fransa 549.060 

2) İspanya 498.504 

3) İsveç 449.896 

4) Almanya 358.327 

5) Finlandiya 337.547 

6) Polonya 313.851 

7) İtalya 301.291 

8) Romanya 239.068 

9) Yunanistan 131.912 

10) Bulgaristan 110.995 

11) Macaristan 93.013 

12) Portekiz 88.847 

13) Avusturya 83.944 

14) Çekya 78.874 

15) İrlanda 70.601 

16) Letonya 65.519 

17) Litvanya 65.412 

18) Hırvatistan 56.539 

19) Slovakya 49.026 

20) Estonya 45.347 

21) Danimarka 43.162 

22) Hollanda 37.824 

23) Belçika 30.668 

24) Slovenya 20.277 

25) Güney Kıbrıs 9.249 

26) İSTANBUL 5.461 

27) Lüksemburg 2.595 

28) Malta 315 

 

 

 

 

 
 

2 AB ülkeleri için Eurostat 2019 verileri, İstanbul için Harita Genel Müdürlüğü 2019 verileri esas alınmıştır.  
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5.3. Toplam Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (2019)  

 

Tablo-10 

 GSYİH  ($)3 

1) Almanya 3,845,630 

2) Fransa 2,715,518 

3) İtalya 2,001,244 

4) İspanya 1,394,116 

5) Hollanda 909,070 

6) Polonya 592,164 

7) İsveç 530,833 

8) Belçika 529,607 

9) Avusturya 446,315 

10) İrlanda 388,699 

11) Danimarka 348,078 

12) Finlandiya 268,761 

13) Romanya 250,077 

14) Çekya 246,489 

15) Portekiz 237,686 

16) İSTANBUL 232,000 

17) Yunanistan 209,853 

18) Macaristan 160,967 

19) Slovakya 105,422 

20) Lüksemburg 71,105 

21) Bulgaristan 67,927 

22) Hırvatistan 60,416 

23) Litvanya 54,219 

24) Slovenya 53,742 

25) Letonya 34,117 

26) Estonya 31,387 

27) Güney Kıbrıs 24,565 

28) Malta 14,786 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 AB ülkeleri için Dünya Bankası 2019 verileri, İstanbul için İPA 2019 verileri esas alınmıştır.  
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5.4. Kişi Başına Düşen GSYİH 2019 

 

Tablo-11 

 Kişi Başına GSYİH 

($)4 

1- Lüksemburg 109,602 

2- İrlanda 79,669 

3- Danimarka 58,439 

4- Hollanda 51,290 

5- İsveç 50,339 

6- Avusturya 48,634 

7- Finlandiya 48,461 

8- Almanya 45,466 

9- Belçika 43,814 

10- Fransa 39,257 

11- İtalya 30,657 

12- Malta 28,469 

13- İspanya 26,832 

14- Güney 

Kıbrıs 

26,240 

15- Slovenya 25,039 

16- Estonya 22,986 

17- Çekya 22,627 

18- Portekiz 21,608 

19- Litvanya 19,883 

20- Slovakya 18,669 

21- Yunanistan 18,168 

22- Letonya 17,230 

23- Macaristan 15,373 

24- Polonya 15,304 

25- İSTANBUL 15.265 

26- Hırvatistan 14,033 

27- Romanya 12,813 

28- Bulgaristan 9,826 

 

 

 

 

 

 
4 AB ülkeleri için IMF 2020 verileri, İstanbul için İPA 2020 verileri esas alınmıştır.  
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5.5. Toplam İhracat 2019-2020 
 

Tablo-12 

 Toplam ihracat (milyar 

$)5 

1) Almanya 1.560.816 

2) Hollanda 722.668 

3) Fransa 581.816 

4) İtalya 546.643 

5) Belçika 466.724 

6) İspanya 1. 301.500 

7) İrlanda 225.100 

8) Polonya 221.400 

9) İsveç 169.700 

10) Avusturya 161.800 

11) Çekya 157.400 

12) Danimarka 113.200 

13) Macaristan 98.720 

14) Slovakya 80.570 

15) İSTANBUL 70,100 

16) Romanya 64.920 

17) Portekiz 62.600 

18) Finlandiya 57,300 

19) Slovenya 44.800 

20) Yunanistan 35.043 

21) Litvanya 32.800 

22) Bulgaristan 31,800 

23) Hırvatistan 23,656 

24) Malta 19.035 

25) Estonya 16.946 

26) Letonya 16,200 

27) Lüksemburg 13,420 

28) Güney Kıbrıs 2,740 

 

 

 

 

 

 

 
5 AB ülkeleri için IMF 2019-2020  verileri, İstanbul için İPA 2019 verileri esas alınmıştır.  
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5.6. Toplam İthalat 2019-2020 

 

Tablo-13 

 Toplam İthalat (milyar $)6 

1- Almanya 1.382,000 

2- Hollanda 596,100 

3- Fransa 569,200 

4- İtalya 422,900 

5- Belçika 395,800 

6- İspanya 325,000 

7- Polonya 257.200 

8- Avusturya 172.200 

9- Çekya 170.100 

10- İsveç 155.600 

11- İSTANBUL 126.800 

12- Danimarka 107.200 

13- Macaristan 112.600 

14- İrlanda 98,000 

15- Romanya 92.000 

16- Slovakya 83.379 

17- Portekiz 77.600 

18- Finlandiya 67.800 

19- Yunanistan 55.533 

20- Bulgaristan 37.700 

21- Slovenya 36.500 

22- Litvanya 33.300 

23- Hırvatistan 25.900 

24- Lüksemburg 20.600 

25- Estonya 17.700 

26- Letonya 17.300 

27- Malta 8,200 

28- Güney Kıbrıs 7,500 

 

 

 

 

 

 

 
6 AB ülkeleri için World Istatistic 2019-2020 verileri, İstanbul için İPA verileri esas alınmıştır.  



78 
 

5.7. Yabancı Turist Sayısı 2019 

 

Tablo-14 

 Yabancı turist sayısı 

(milyon)7 

1- Fransa 90,2 

2- İspanya 83,8 

3- İtalya 64,6 

4- Macaristan 61,4 

5- Almanya 39,40 

6- Çekya 36,27 

7- Polonya 35,7 

8- Yunanistan 34,01 

9- Danimarka 32,9 

10- Avusturya 31,88 

11- Hollanda 20,13 

12- Hırvatistan 20 

13- Portekiz 17,17 

14- İSTANBUL 14,9 

15- Romanya 12,81 

16- Bulgaristan 12,55 

17- İrlanda 10,95 

18- Belçika 9,34 

19- İsveç 7,62 

20- Estonya 6,1 

21- Slovenya 4,7 

22- Güney Kıbrıs 4,12 

23- Finlandiya 3,29 

24- Litvanya 6,15 

25- Letonya 8,34 

26- Malta 3,52 

27- Lüksemburg 1,90 

28- Slovakya 1,7 

 

 

 

 

 

 

 
7 AB ülkeleri için Eurostat 2019 verileri, İstanbul için KTB 2019  verileri esas alınmıştır.  
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5.8. İşsizlik Oranı 2020 (En Düşükten, En Yükseğe) 

 

Tablo-15 

 İşsizlik oranı (%)8 

1- Çekya 2,7 

2- Polonya 3,3 

3- Almanya 3,9 

4- Hollanda 4,3 

5- Malta 4,5 

6- Macaristan 5 

7- Belçika 5,4 

8- Slovenya 5,4 

9- Bulgaristan 5,5 

10- Romanya 5,6 

11- İrlanda 5,7 

12- Danimarka 6,1 

13- Slovakya 6,8 

14- Estonya 7,1 

15- Fransa 7,4 

16- Portekiz 7,5 

17- Lüksemburg 7,6 

18- Güney Kıbrıs 7,6 

19- Avusturya 7,7 

20- Finlandiya 7,9 

21- Hırvatistan 8,6 

22- Letonya 8,7 

23- Litvanya 9,1 

24- İsveç 9,1 

25- İtalya 9,5 

26- İSTANBUL 14,7 

27- İspanya 15,9 

28- Yunanistan 17,8 

 

 

 

 

 

 

 
8 AB ülkeleri için 2021 Eurostat verileri, İstanbul için İPA 2021 verileri esas alınmıştır.  
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5.9. Nüfus Yoğunluğu 

 

Tablo-16 

 Nüfus yoğunluğu (km²ye düşen insan 

sayısı)9 

1- İSTANBUL 2.892 

2- Malta 1.450,2 

3- Hollanda 498,2 

4- Belçika 372,1 

5- Almanya 233,1 

6- Lüksemburg 225,1 

7- İtalya 203,6 

8- Çekya 136,8 

9- Danimarka 136,4 

10- Polonya 123,6 

11- Portekiz 113,5 

12- Slovakya 111,5 

13- Macaristan 107,6 

14- Avusturya 105,9 

15- Fransa 105,5 

16- Slovenya 102,5 

17- İspanya 92,5 

18- Güney Kıbrıs 92,4 

19- Romanya 84,1 

20- Yunanistan 82,4 

21- Hırvatistan 74,6 

22- İrlanda 69,3 

23- Bulgaristan 64,8 

24- Litvanya 45,8 

25- Letonya 31,0 

26- Estonya 30,3 

27- İsveç 24,4 

28- Finlandiya 18,1 

 

  

 

 
9 AB ülkeleri için Eurostat 2016 verileri, İstanbul için TÜİK 2017 verileri esas alınmıştır.  
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6. İstanbul’da Gastronomi Ekonomisi  

TAVAK Vakfı’nın 2020 yılında gerçekleştirdiği Türkiye’de Gastronomi 

Ekonomisi araştırması verilerine göre Türkiye’de gastronomi 

ekonomisinin %40’nı oluşturan İstanbul, kişi başına en fazla harcamanın 

yapıldığı il olmuştur. İstanbul’da hanehalkının 2020 yılında kişi başına 

düşen GSYH’sının  %6’sını oluşturan restoran harcamaları, yılda ortalama 

820 dolar olmuştur. Bu Türkiye ortalamasının iki katından biraz daha 

fazladır.  

2019 yılında (pandemiden önce) 30 milyar dolarlık bir büyüklüğe 

ulaşan Türkiye’de gastronomi ekonomisine 12 milyar dolarlık katkıda 

bulunan İstanbul’da bu harcamaların üçte birini İstanbul’a gelen turistler 

oluşturuyor.  

Tablo- 17 

Yıllara Göre İstanbul’da Gastronomi Ekonomisi 

YIL Turistlerin 

Gastronomi 

Harcaması 

(Milyar$) 

Türkiye’de 

Hanehalkının 

Gastronomi 

Harcamaları 

(Milyar$) 

Toplam 

(Milyar$) 

Toplam 

(MilyarTL) 

GSMH’dan 

Aldığı Pay 

Döviz 

Kuru 

2015 4,34 9,44 13,78 37,48 %5,1 2,72 

2016 4,36 8,64 13,24 40,38 %4,9 3,05 

2017 4,16 8,46 12,62 45,68 %5 3,62 

2018 4,13 8,40 12,53 61,02 %5,2 4,87 

2019 3,96 8,04 12,00 68,16 %5,5 5,68 

2020 1,87 3,81 5,68 39,81 %2,8 7,01 

KAYNAK: TAVAK Vakfı 2021 
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6.1. İstanbul’da Gastronomi Ekonomisinin Dağılımı 

TAVAK Vakfı olarak İstanbul’da pandemi öncesi ve pandemi sonrası 

yaptığımız gerçekleştirdiğimiz araştırmalar sonucunda gastronomi 

ekonomisinin sektörel dağılımını ölçümledik. Araştırma yöntemi olarak 

saha çalışmaları (anketler) yaparak, ilgili kurum ve kuruluş yöneticileri, 

sektör temsilcileri ve akademisyenlerle görüşerek, oluşturduğumuz bu 

veri bütününde hedef İstanbul’da gastronomi ekonomisini ortaya 

çıkarmaktır.   

6.2. Pandemi Öncesi İstanbul’da Gastronomi 

Ekonomisi’nin Dağılımı (2019) 

2019 yılında Türkiye’de 170 milyar TL (30 milyar $) büyüklüğe ulaşan 

Türkiye’de gastronomi ekonomisinin %40’nı oluşturan İstanbul’da 

turistlerin ve hanehalkının gastronomi harcamaları tablo-9’daki gibidir. 

Buna göre alkollü, alkolsüz restoranlar İstanbul’da gastronomi 

ekonomisinin %34’nü oluşturmaktadırlar. Fast-food sektörü %28, 

kafeler %18, otel restoranları %12 ve catering firmaları ise %8’ni 

oluşturmaktadır.  
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Tablo -18 

Gastronomi Ekonomisinin Sektör Dağılımı 2019 

 

Kaynak: TAVAK Vakfı 2020 

Tablo -19 

Gastronomi Ekonomisinin Sektör Dağılımı 2019 

Sektörler Sektörel 

Dağılım 

Kişi Başına 

Ortalama 

Harcama 

(TL) 

Ekonomik 

Dağılım 

(Milyar $) 

Ekonomik 

Dağılım 

(Milyar TL) 

Otel 

Restoranları 

%12 300-600 1,44 8,17 

Restoranlar %34 125-250 4,08 23,17 

Fast-Food %28 15-40 3,36 19,08 

Kafe %18 25-100 2,16 12,26 

Catering %8 15-100 0,96 5,45 

Toplam 12,00 68,16 

KAYNAK: TAVAK Vakfı 2020 

 

12%

34%

28%

18%

8%

Gastronomi Ekonomisinin Sektörel Dağılımı 

Otel Restoranı Restoran Fast - Food Kafe Catering
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6.3. Pandemi Sonrası İstanbul’da Gastronomi 

Ekonomisinin Dağılımı (2020) 

2020 yılında Türkiye’de 99,5 milyar TL (14,2 milyar $) olarak önceki 

yıla göre %35 daralan Türkiye’de gastronomi ekonomisinin %40’nı 

oluşturan İstanbul’da turistlerin ve hanehalkının gastronomi harcamaları 

tablo-10’daki gibidir. Buna göre pandemi nedeniyle değişen tüketim 

davranışları önceki yılın sektörel dağılımından farklı olarak ortaya 

çıkmıştır. Gastronomi ekonomisinde “online yemek sipariş sektörü” 

olarak pandemi ile belirginleşen ve büyüyen bu sektör, İstanbul’da 2020 

yılında gastronomi ekonomisinin %8 oluşturmuştur. Fast-food sektörü 

büyüyen sektörler arasında yer alırken otel restoranları, kafeler, ve 

restoranlar daralmıştır.  
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Tablo -20 

Gastronomi Ekonomisinin Sektör Dağılımı 2020 

 
Kaynak: TAVAK Vakfı 2020 

 

Tablo -21 

Gastronomi Ekonomisinin Sektör Dağılımı 2020 

Sektörler Sektörel Dağılım Kişi Başına 

Ortalama 

Harcama  

(TL) 

Ekonomik 

Dağılım 

(Milyar $) 

Ekonomik 

Dağılım (Milyar 

TL) 

Otel Restoranları %11 350-700 0,62 4,34 

Restoranlar %21 200-400 1,19 8,34 

Fast-Food %44 20-40 2,49 17,45 

Kafe %8 40-120 0,45 3,19 

Catering %8 20-120 0,45 3,19 

Online Paket 

Sektörü 

%8 20-150 0,45 3,19 

Toplam 5,68 39,81 

KAYNAK: TAVAK Vakfı 2021 

 

8%

21%

44%

11%

8%

8%

Gastronomi Ekonomisinin Sektörel Dağılımı 
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6.4. İstanbul’da Hanehalkının Yıllık Kişi Başına 

Düşen Gastronomi Harcaması (2015-2020) 

2015-2019 yılları arasında İstanbul’da hanehalkının kişi başına 

gastronomi harcaması 1.460 dolardan 1.220 dolara gerilemiştir. Bu yıllar 

arasında TL’nin değer kaybetmesi, satın alma gücünün düşmesine neden 

oldu. 2020 yılının Mart ayında Pandemi sürecine geçen İstanbul’da 

alınan kapanma kararları ve düşen turist sayısı nedeniyle sektör yalnızca 

online paket servisleriyle faaliyetlerini sürdürmüştür. Bunun yanında 

TL’nin dolar karşısında 2020 yılını 7,01’lik kur ortalamasıyla kapatması 

nedeniyle Türkiye’de enflasyonda ciddi artışlar görülmüş, bu da 

hanehalkının pandemiden sonra gastronomi ekonomisine yönelimini 

azaltan bir etkide bulunmuştur.   

Tablo-22 

İstanbul’da Hanehalkının Yıllık Kişi Başına Düşen Gastronomi 

Harcaması (2015-2020) 

Yıllar Kişi Başına 

Harcama ($) 

Kişi Başına 

Harcama (TL) 

Kişi Başına 

Düşen GSYH 

(BİN $) 

Dolar Kuru 

2015 1.460 3.900 18.343 2,72 

2016 1.450 4.400 18.169 3,05 

2017 1.430 5.175 17.870 3,62 

2018 1.300 6.330 16.264 4,87 

2019 1.220 6.940 15.286 5,68 

2020 820 5.800 13.795 7,01 

KAYNAK: TAVAK VAKFI 2021 
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7.  İstanbul Gastronomi Ekonomisi Saha 

Araştırması (Ekim-2021) 

Araştırmanın Metodolojisi  

İstanbul’da gastronomi ekonomisi araştırması için Anadolu ve Avrupa 

Yakası’nda 12 farklı segmentte toplam 223 restoranla yüz yüze anket 

çalışması yapılmıştır. Yapılan anketlerde çalışan sayısı ve niteliği, ciro, kişi 

başına ortalama harcamalar ve paket servislerin cirodaki etkisi 

ölçülmüştür. Ofis ağırlıklı işyerlerinin bulunduğu restoranlarda pandemi 

dolayısıyla her gün tam kadro çalışılmaması, evlerden çalışılması 

nedeniyle bu yerlerdeki lokantalar pandemi öncesi cirolarını 

yakalayamamakta ve ciddi anlamda sıkıntı çekmekteler. Döviz 

kurlarındaki artıştan dolayı piyasalara yansıyan fiyat artışları gıda 

ürünlerine de yansımakta olduğundan fiyat artışlarını aynı oranda 

restoran müşterilerine yansıtamadıkları için önceki kar oranlarını 

yakalayamamaktadırlar. Pandemi döneminde yaygınlaşan ve büyüyen 

çevrimiçi yemek sipariş sistemi gastronomide içkili mekanlar dışında 

oturmuş bir sistem durumda ve günden güne daha da gelişmekte.  
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Tablo-23 

Araştırma Başlıkları ve Tanımlar 

 Tanım Açıklama Derecelendirme 

1.  En üst Düzey 

Restoranlar 

• Nobu 

• Shangri La 

Tanım: AA+ ile derecelendirilen ve özellikle 

İstanbul’un önemli gastronomi dergilerinde 5 yıldız 

işareti ile gösterilen restoranlardır. Bu restoranlar 

Türkiye’de kişi başına ortalama 400 TL ve üstü 

harcanan restoranlardan oluşmaktadır.  

AA+ 

2.  Üst Düzey Restoranlar 

 

• Şans Restoran 

(Etiler) 

• Lacivert 

Restoran 

Tanım: A+ ile derecelendirilen ve toplam tutarı 300 

TL ve üstü olan, steak ve balık restoranlarından 

oluşan, orta ve orta üstü harcamaların yapıldığı 

restoranlar.  

 

A+ 

3.  Orta Restoranlar 

 

• Midpoint 

• BigChef 

Tanım: Türkiye’de büyük ilgi gören ve B+ ile 

derecelendirilen bu kuruluşların toplam tutarı 

ortalama 250 TL ve üstü olan birçok yerde şubeleri 

bulunan restoranlar bu gruba örnektir.  

B+ 

4.  Standart Restoranlar Tanım: Aile kuruluşları - daha ziyade anne, baba ve 

çocukların çalıştıkları - özellikle Anadolu ve 

İstanbul’un ayrı işlerinde bulunan kuruluşlardır. Bu 

kuruluşlar B- ile derecelendirilmiştir ve toplam tutarı 

ortalama 200 TL ve üzeri gerçekleşmektedir.   

B- 

5.  Alkolsüz Restoranlar 

 

• Kavacık 

Bayramoğlu 

Döner 

• Pendik Burak 

Kuru Fasülye 

Tanım: Piknik, yol üstü konseptine yakın olan ve 

alkol bulunmayan, C+ ile derecelendirilen bu 

kuruluşların kişi başı toplam tutarı 150 TL’yi 

geçmemektedir. 

C+ 

6.  Ev Yemekleri 

 

• Yağmur’un Ev 

Yemekleri 

Tanım: Günümüzde şehirlerde, mahallerde yer alan 

bu restoranlarda ortalama kişi başına 50 TL gibi bir 

ücret ödenmektedir.  
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• Nazlı’nın Ev 

Yemekleri 

7.  Üst Düzey Fast-Food 

Kuruluşları 

 

• KFC Kentucky 

• Papa Jons 

• Dominos Pizza 

Tanım: Üst düzey fast-food kuruluşları özellikle 

gençler arasında çok tercih edilmekte ve toplam 

tutarı ortalama 70 TL olmaktadır.   

 

8.  Orta Fast-Food 

Kuruluşları 

 

• BurgerKing 

• McDonalds 

Tanım: Dünyanın en büyük küresel fast-food 

zincirlerinden oluşan ve toplam tutarı 50 TL olan 

restoranlar. 

 

9.  Alt Fast-Food 

Kuruluşları 

 

 

Tanım: Her bütçeye uygun olan alt fast-food 

kuruluşları  öğrenciler ve büyüklerden de büyük ilgi 

görüyor ve bu kuruluşların tutarı ortalama 30 TL ‘yi 

geçmiyor. İstanbul’un hemen hemen her semtinde 

karşınıza çıkabilecek olan dönerciler, kebapçılar, 

balık ekmekçiler bu kuruluşlara örnek teşkil eder. 

 

10.  Catering Firmaları 

 

• Vanesa Catering 

Tanım: Gastronomide Catering ve yemek fabrikaları 

her geçen gün farklı bir konuma gelmektedirler. 

Şirketlere çeşitli kategorilerde yemek hizmeti sunan 

bur firmalarda ortalama 50 TL harcanmaktadır.    

 

11.  Otel Restoranlar 

 

• Ruffles Hotel - 

İsokyo 

Tanım: Türkiye’deki önemli otellerin dışarıya açık 

restoranlarıdır. Kişi başına 400 TL ve üstü değişen bir 

ücretle hizmet vermektedirler. 

 

12.  Sokak Lezzetleri Genelde şehirlerin kalabalık olduğu bölgelerinde 

simit, poğaça, midye, süt mısır, pilav satan insanların 

oluşturduğu sektördür. Türkiye’nin metropol şehri 

İstanbul’un hemen hemen her yerinde bu satıcıları 

görebilirsiniz. Bu kategorideki ortalama harcama ise 

35 TL’dir.  
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Tablo-24 

Restoranların İstatistikleri 

2021 

Restoran Türü Ortalama 

Çalışan Sayısı 

Ortalama Kişi 

Başına 

Harcama 

Ortalama 

Aylık Ciro 

Paket Servisin 

Ciroya Oranı 

En Üst Düzey 

Alkollü 

Restoranlar 

17 350 1.000.000-

1.500.00 

%3 

Üst Düzey 

Alkollü ve 

Alkolsüz 

Restoranlar 

21 300 750.000-

1.250.000 

%9 

Orta 

Restoranlar 

(Alkollü) 

14 250 550.000-

950.000 

%3 

Orta 

Restoranlar 

(Alkolsüz) 

14 200 550.000-

950.000 

%9 

Standart 

Restoranlar 

12 150 350.000-

500.000 

%4 

Alkolsüz 

Restoranlar 

12 100 350.000-

500.000 

%4 

Ev Yemekleri 5 50 100.000-

150.000 

%6 

Üst Düzey Fast-

Food 

Kuruluşları 

11 70 400.000-

550.000 

%56 
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Orta Düzey 

Fast-Food 

Kuruluşları 

7 50 200.000-

350.000 

%62 

Alt Düzey Fast -

Food Kuruluşu  

5 30 250.000-

500.000 

%71 

Catering 

Frimaları 

21 50 500.000-

1.500.000 

- 

Otel 

Restoranları 

15 400 1.500.000-

2.000.000 

%5 

Sokak 

Lezzetleri 

6 35 450.000-

500.000 

%4 

Ortalama 13 170 512.500 %19 

 

8. İstanbul’da Gastronomi Destinasyonları 

İstanbul’da 2019 yılında istihdamın %67’sini oluşturan 81,2 milyar 

dolarlık hizmet sektörünün %15’nin gastronomi ekonomisi 

oluşturmaktadır. Zomoto Raporu verilerine göre 2019 yılında 31.268 

restoran bulunmaktadır. Raporda  mekanlar ve kullanıcı aramalarıyla 

ilgili verilere yer veren Zomato, 2019 yılında yeni açılan restoran sayısı 13 

bine yaklaştığını belirtirken, raporda vegan ve vejetaryen restoran 

sayısının 653’e ulaştığı vurgulanıyor . 31 bin 268 mekanın üçte birinde 

internet bağlantısı olması ise, restoranların da dijitalleşen dünyaya ayak 

uydurduğunu gösteriyor. Zomato’da, foodie ismini alan kullanıcıların 

2019 yılı boyunca ağırlıklı olarak Etiler, Akaretler, Taksim, Anadolu Hisarı 

ve Galata gibi şehrin tanınmış semtlerinde mekan araması 
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gerçekleştirdiği gözlemleniyor. Bu bölgelerde ön plana çıkan 

mutfakların İstanbul’un çeşitliliğini gösterdiğini söyleyebiliriz. Ardından 

ise sushi, meyhane ve kebap İstanbul’un geniş kültüre sahip sakinlerinin 

yeme içme alışkanlıklarındaki çeşitliliği gösteriyor. Zomato, raporunda 

İstanbulluların kahvaltıya, burger, kebap, sushi yemeye ve eğlenmeye en 

çok nereye gittiğini de arama trendlerine göre sıralandırıyor. Zomato 

kullanıcıları özel günlerde ise birbirinden farklı lokasyonları tercih ediyor. 

Sevgililer Günü’nde sırasıyla Taksim, Akaretler, Etiler, Galata ve Bebek’te 

mekan araması yapan Zomato kullanıcıları, Anneler Günü’nde Levent, 

Etiler, Şenlikköy, Salacak ve Anadolu Hisarı’nı, Ramazan’da ise Etiler, 

Anadolu Hisarı, Akaretler, Taksim ve Beylerbeyi’ni tercih ediyor. 

31 bini aşkın mekan bilgisini inceleyen Zomato, bölgelere göre mekan 

türlerinde de farklılıklar gözlemliyor. Rapora göre, Taksim’de barlar ön 

plana çıkarken, Etiler’de kebapçılar, Arnavutköy’de balıkçılar, Beşiktaş’ta 

ise kahvaltıcıların yoğunluğunun dikkat çekiyor. Platformunda 

mekanların menü bilgilerinin yanı sıra ortalama iki kişilik fiyatlarını da 

paylaşan Zomato, raporda İstanbul’un en uygun fiyatlı ve en pahalı 

mekanlarının bulunduğu bölgelere de yer veriyor. Buna göre, 

İstanbul’un en pahalı restoranlarının bulunduğu bölgeler Nişantaşı, 

Cihangir, Karaköy, Etiler ve Ortaköy olarak kendini 

gösteriyor. İstanbul’un en uygun fiyatlı mekanlarının bulunduğu 

bölgeler ise Küçükçekmece, Esenler, Bağcılar, Kaynarca ve Güngören 

oluyor. 
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9. Değerlendirme 

İstanbul’da gastronomi ekonomisini (2015-2020) ölçümlediğimiz 

araştırmamızda sektörün büyüklüğünü, hanehalkı harcamalarını, 

turizmin gastronomi ekonomisindeki konumunu ve pandemi sonrası 

gelişmeleri ortaya çıkardık. Araştırma kapsamında incelediğimiz 2015-

2020 yılları arasında İstanbul’da gastronomi ekonomisinde belirgin 

değişimlerin yaşandığını ve pandemiden sonra tüketicilerin yeme-içme 

alışkanlıklarında değişimlerin radikal bir eğilim içinde gerçekleştiğini 

ortaya koyduk. Buna paralel olarak restoranların pandemi sonrası dijital 

dönüşümlerini tamamlamada ilerleme sağladıkları görülürken, çevrimiçi 

yemek sektörünün ciddi bir pazar olarak ortaya çıkışını 

gerçekleştirdiğimiz saha araştırmaları ile teyit ettik. 

İstanbul’da turizm sektörü, kültür ve gastronomi ekonomisinin ana 

omurgasını oluşturmaktadır. Gastronomi ekonomisi açısından 

değerlendirilecek olursa hanehalkı ev dışı yeme – içme harcaması dışında 

turizm kaçınılmaz bir şekilde gastronomi sektörünün itici gücü 

olmaktadır. Bu olgu, TAVAK’ın geliştirdiği araştırma metotlarında 

saptanmıştır. Son 5 yılın ortalamasına bakacak olursak Türkiye’de 

gastronomi ekonomisinin %25’ni turistlerin harcamaları oluştururken, 

%75’ni hanehalkı harcamaları oluşturuyor. 2019 yılını örnek olarak 

verecek olursak 12 milyar $ sınırına gerileyen cironun 3,9 milyar $’lık 

kısmını turistlerin gastronomi harcamaları oluşturuyor. Bu önemli bir 
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ayrıntı zira İstanbul’da hanehalkı ev dışı yeme-içme harcaması 2019 

yılında 8,1 milyar $’a geriledi.   

Özetle, İstanbul’da otel restoranları, restoran ve kafeler için 

turistlerin harcamaları çok önemli bir etkendir. Türkiye’de bu harcama 

genellikle turizm geliri olarak gösterilirken esasında bu katkı payını 

doğrudan gastronomi ekonomisi oluşturmuştur. Zira Türkiye’de her ne 

kadar son 10 yılda all inclusive satışları patlamış olsa da dışarıda para 

harcayan ve yiyip-içen önemli bir turist grubu da bulunuyor.  2019 yılında 

dünyadaki Türk toplumu da dahil edildiğinde 13 milyonu aşan bir turistle 

yılı kapatan İstanbul için turistlerin her segmentte bir restoranda 

harcama yaptığını gözden kaçırmamak önemli. Hanehalkı harcamalarına 

gelecek olursak elbette Türkiye’de artan döviz nedeniyle oluşan hayat 

pahalılığı vatandaşlarımızı dışarıda yeme-içme harcaması yapmaya 

korkutur hale getirdi. Bu hiç yabana atılacak bir gelişme değil çünkü 2015 

yılında İstanbul’da 9,5 milyar $ olan hanehalkı harcamaları, 2019 yılında 

8,1 milyar $’a gerilemiştir.  

TAVAK Vakfı olarak daha önce hiçbir kurumun geniş tanımlı 

ölçemediği istihdam ve gastronomi kuruluşu sayısına yönelik tespitlerde 

bulunmaya çalıştı. TAVAK Vakfı İstanbul’da bu sektörde çalışan SGK’lı 

takriben yarım milyon, SGK’sız 1 milyon insanın olduğundan hareket 

ederken, otel restoranları çıkarıldığı zaman 30 bini aşan farklı alanlarda 

gastronomi kuruluşunun yine faaliyette olduğundan hareket ediyor.  

2020 Yılı için Türkiye’de yine geniş tanımlı işsizlik %30’lara yaklaşırken, 

bunun önemli bir kısmını gastronomi çalışanları oluşturuyor. Birçok 



95 
 

restoranın kapattığı ya da iflas ettiği görüldü. Türk ekonomisindeki 

bunalım ve diğer olumsuz etkenlerle birlikte sektörün hızlı bir şekilde bu 

yeni sürece adapte olması gerekiyor. Neredeyse her gastronomi 

kuruluşu çevrimiçi yemek servisi ile müşterilerine hizmet sağlarken 

cirolarda ciddi bir artış kaydedildi.  

2021 yılının Haziran ayı itibariyle yükselişe geçen gastronomi 

ekonomisinin 2022 yılında 2019 yılı seviyesine geri döneceğinden 

hareket ediyoruz. Baktığınız zaman İstanbul’da birçok işletme dijital 

altyapılarını hızlı bir şekilde tamamladı ve çevrimiçi yemek sipariş 

sistemini kurumsallaştırdı. 2022 yılında bu sektörün gastronomi 

ekonomisindeki payının arttırarak büyümesini bekliyoruz.  
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