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GİRİŞ*
İnsanlık tarihinin başlamasından bu yana beslenme, insanların
yaşamlarını sürdürebilmesi için zorunlu bir ihtiyaç olmuştur. İnsanlık
tarih boyunca önceleri bu ihtiyacı toplayıcılık ve avcılıkla sağlarken,
mevsim şartlarına göre yemeğin lezzetini gözetmeden, buldukları
yiyecekler ile yetinmişlerdir (Kılınç ve Çavuş, 2010: 1). İnsanların
beslenme döngülerinin orman meyveleri ve bitkileriyle başladığı
düşünülmekte, bu tarz meyve ve bitkileri içgüdüleriyle ya da
hayvanların

yediği

bitkileri

belirleyerek

buldukları

tahmin

edilmektedir. İnsanların temel ihtiyacı olan yemek yeme şekli ise
zamanla değişmiştir. Beşirli (2010: 159); beslenmenin biyolojik bir
ihtiyaç olduğunu ve insanın ihtiyacı olan enerjiyi karşılayabilmek için
besinlerin yemeye hazır hale getirilmesi ve tüketim süreçlerinin,
beslenmeyi sadece biyolojik bir unsur olmaktan öte kültürel bir imge
haline dönüştürdüğünü belirtmiştir. İnsanlar açısından günümüzde
yemek; eğlenme, sosyalleşme vb. etkinlikler için bir araç olabilmekte,
insanları bir araya getirebilmektedir.
Dünyada gelişen turizm hareketleri boyutunda insanlar, seyahatlerinde
farklı kültürleri tanıma ve onlar hakkında bilgi sahibi olmak için yerel
yiyeceklerin tecrübe edilmesini yiyecek turizminin önemli bir bileşeni
olarak görmektedirler (Shenoy, 2005: 1). Destinasyonların bir yöreye
ait kimliğini ortaya koyan kültürel unsurların yerel ürünlerle
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desteklenmesi halinde anlam kazanabileceği düşünülmektedir (Arsil,
Li, Bruwer ve Lyons, 2013: 1535). Gastronomi turizminin de önemli
parçalarından biri olan yerel yiyecekler; hem destinasyon pazarlaması
hem de turizm gelişimi açısından destinasyonlarda sürdürülebilir
rekabete katkıda bulunmaktadır. Bu bağlamda yerel ekonomilerin
turizm ve tarım sektörlerini destekleyip güçlendirerek, yerel
yiyeceklerin tanıtımını yapabilmek; mutfak kültür mirasını koruyup
bölgenin özgünlüğüne değer katarak, yerel turizm kaynak temelini
geliştirerek tarımsal üretimin teşvik edilmesiyle mümkün olacağı
düşünülmektedir (Alphan, 2017: 2).
Yerel yiyeceklerin kullanıldığı çeşitli pişirme teknikleri ile hazırlanan
yerel yemekler, kendilerine özgü lezzetler barındırmaktadır. Yerel
yiyeceklere gösterilen alakanın artması ile birlikte, bu lezzetleri
tatmak için çeşitli ülkelere giden turistler gastronomi turizmini ortaya
çıkarmıştır. Yerel yiyeceklerin; yerel ekonomiye katkısının ve
destinasyon çekicilik unsuru olmasının yanında destinasyonlar için
sürdürülebilirliğin sağlanmasında da önemli rolü bulunmaktadır.
Yiyecek-içecek hizmetleri son yıllarda önemi artan bir sektör haline
gelmiştir. Bu hizmetler içerisinde yerel mutfaklar da önemini giderek
arttıran alanlar haline gelmektedir. Türk mutfağının gelişimini her
yönden destekleyen yerel mutfaklar içerisinde Gaziantep mutfağı,
yüzyıllardır kendine has mutfak kültürünü ve geçmişten günümüze
aktarılan lezzetleri barındırmaktadır. Gaziantep mutfağı; bulunduğu
coğrafya itibarıyla tarihi bir zenginliğe sahip, geniş ürün yelpazesi
bulunan bir mutfaktır. Yerel yiyeceğin yoğun bir biçimde kullanıldığı
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bu mutfak, 2015 senesinde UNESCO tarafından “Yaratıcı Şehirler
Ağı Gastronomi Kenti” olarak seçilmiştir. Türkiye’nin bu ağa dâhil
olan ilk kenti olma özelliğini taşıyan Gaziantep, elde ettiği bu unvan
ile gastronomi alanındaki zenginliğini ön plana çıkarmaktadır.
Gaziantep mutfağının adını dünyaya duyuran yemek çeşitliliği; kebap
çeşitleri, pilav çeşitleri, baklava, katmer, tencere yemekleri, çorbaları
nesilden nesile aktarılarak varlığını tüm canlılığıyla korumaktadır.
Literatürde

yerel

yiyecek

kavramının

kullanımı

giderek

yaygınlaşmasına rağmen, yerel yiyecek kavramının ve özelliklerinin
büyük ölçüde belirsiz kaldığı gözlenmektedir. Ayrıca araştırmalarda
yerel yiyecek kavramının ağırlıklı olarak tüketiciler açısından bir
çekicilik

unsuru

olması

ve

destinasyon

çekiciliği

oluşturup

oluşturmadığını belirlemeye yönelik araştırmalar olduğu dikkat
çekmektedir. Bu boşluktan yola çıkılarak yapılan bu araştırmada,
öncelikle mutfak ve yerel yiyecek kavramının tanımlarından yola
çıkılarak bir çerçeve çizilmeye çalışılmıştır. Daha sonra araştırmanın
temel amacından hareketle, Gaziantep’teki mutfak yöneticilerinin
yerel yiyecekleri kullanımına ilişkin algıları ve kullanma düzeyleri
incelenmiştir. Son aşamada ise mutfak yöneticilerinin yiyecek
kavramını algılama düzeylerinden yola çıkılarak gelecek araştırmalar
ve uygulayıcılar için öneriler geliştirilmiştir.
Bu

amaç

doğrultusunda

yapılan

araştırma

dört

bölümden

oluşmaktadır. Araştırmanın birinci bölümünde, araştırmanın girişi ve
araştırmayı açıklar nitelikte olup, bu bölümde araştırma hakkında ön
bilgilere

yer

verilmiştir.

Bu

bölüm;

araştırmanın

problemi,
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araştırmanın amacı, araştırmanın önemi, araştırmanın evreni ve
örneklemi, araştırma verilerinin elde edilme süreci, araştırmanın
sınırlılıkları ve varsayımları, araştırmanın hipotezleri, araştırma
ölçümünün güvenilirliği ve konu ile ilgili daha önce yapılmış
araştırmalar başlıklarından oluşmaktadır. Araştırmanın ikinci bölümü
olan literatür bilgisi ise iki bölümden oluşmuştur. Literatür bilgisinin
ilk bölümünde mutfak kavramının tanımı, içeriği başlığı altında;
kültürel bir imge ve fiziksel mekân olarak mutfağın kavram ve içeriği
incelenmiş, mutfak türleri, mutfakta üretim süreci, mutfaklarda üretim
türleri ve son olarak mutfakta pişirme yöntemleri gibi önemli konular
açıklanmıştır. Literatür bilgisinin ikinci bölümü ve araştırmanın da
asıl konusu olan yerel yiyecek ve Gaziantep mutfağı kavramlarının
analizi başlığı altında; yerel yiyeceklerin tanımı, yerel yiyeceğin
üretimdeki önemi, müşteri memnuniyeti açısından önemi, Gaziantep
mutfağının tanımı ve içeriğine yer verilmiş olup; bazı Gaziantep
yemekleri tanıtılmış ve Gaziantep mutfağında kullanılan yerel
yiyecekler ve önemi açıklanarak detaylı bilgilere yer verilmiştir.
Araştırmanın üçüncü bölümünde araştırma kapsamında elde edilen
bulguların analizlerine yer verilmiştir. Araştırmanın dördüncü ve son
bölümünü ise araştırma bulgularından hareketle elde edilen sonuç ve
araştırma sonuçlarının daha önceki araştırmalarla kıyaslandığı tartışma
bölümü oluşturmaktadır. Bu bölümde ayrıca elde edilen sonuçlar
ışığında yerel yiyecek ve Gaziantep mutfağı ile ilgili paydaşlara çeşitli
öneriler sunulmuştur.
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A. Araştırmanın Konusu ve Problemi
İnsan hayatının devamı için beslenme zorunlu bir ihtiyaçtır. Bu
yüzden insanoğlu geçmişten bugüne kadar beslenme ihtiyacını
karşılamak için çeşitli yöntemler geliştirmiş ve bunları uygulamıştır.
Yiyecek üretiminde insanoğlunun meydana getirdiği en büyük
faktörün mutfak olduğu söylenebilir (Türkoğlu, 2014: 3). Mutfak
kavramı, “bir taraftan fiziki bir alan gibi düşünülerek, diğer taraftan da
kültürle ilişkisi kurularak iki ayrı şekilde tanımlanabilmektedir”
(Aktaş ve Özdemir, 2012: 3). Mutfak kültürü, beslenmeyi sağlayan
yiyecek-içecek çeşitlerinin hazırlanması, pişirilmesi, saklanması ve
tüketilmesini kapsayan bir süreç olarak tanımlanabilmektedir.
Bununla birlikte mutfak bu işlemlerin gerçekleştirildiği donanım,
mekân, yeme-içme geleneği, bu çerçevede geliştirilen inanç ve
uygulamaları oluşturan kendine has kültürel bir yapıyı da içermektedir
(Beşirli, 2010: 159; Çınar, 2019: 11; Bektarım, 2020: 6).
Son yıllarda yaşanan beslenmeyle ilgili sağlık sorunları ve olumsuz
tüketim şartları olmasına rağmen, sağlıklı beslenme ve çevre
konusunda bilinçli olan bireyler tüketmek istedikleri ve satın aldıkları
gıdaların sağlıklı, güvenilir, taze ve sürdürülebilir olmasını tercih
etmektedirler (Gündüz, 2019: 31). Bu doğrultuda farklı arayışlar
içerisinde olan toplumlar ve tüketiciler, taze, sağlıklı, kaliteli ve
mevsimlik olduğu düşünülen yerel yiyeceklerin diğer yiyeceklere göre
daha fazla fayda sağladığına inanmaktadırlar (Bianchi, 2016: 4; Lang,
Stanton ve Qu, 2014: 1809).
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Yerel yemek kültürü son yıllarda bir destinasyonun sahip olduğu en
değerli çekiciliklerden biri olarak nitelendirilmektedir. Yerel yemek
kültürü bu derecede önemliyken mutfaklardaki yemeklerde yerel
yiyeceklerin etkin bir şekilde kullanılması da son derece önemli bir
konuyu oluşturmaktadır. Yemek üretimine katılan aşçıların yiyecek
üretiminde yerel yiyecekleri kullanması ve yerel yiyeceklere yönelik
algı düzeyleri son derece önemli bir hususu oluşturmaktadır (Ülker,
2017: 4). Yerel yiyecek kullanımı işletmenin otantiklik algısının ve
destinasyonda yetiştirilen yiyeceklerin tadımını, kültürel ve çevresel
sürdürülebilirliğin sağlanmasını, yerel üreticilerin desteklenmesi ile
birlikte yerel ekonominin kalkınmasını da sağlamaktadır (Sims, 2009:
321). Bu kapsamda yapılan araştırmanın problemini “Gaziantep’te
faaliyet gösteren işletmelerde görev yapan mutfak yöneticilerinin
yerel yiyeceklere yönelik algıları ile yerel yiyecekleri kullanma
düzeyleri arasında ilişki var mıdır?” sorusu oluşturmaktadır. Ayrıca
mutfak yöneticilerinin çorba, ara sıcak, ana yemek, ızgara/kebap, tatlı
gibi yiyecek türlerinin üretiminde yüzde kaç oranında yerel yiyecek
kullandıklarının oransal olarak belirlenmesi araştırmanın diğer bir
problemini oluşturmaktadır.
B. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Dünya mutfaklarını; Türk mutfağı, Fransız mutfağı, Uzak doğu
mutfağı (Çin, Hindistan, Japon, Singapur, Kore, Endonezya, Malezya,
Tayvan, Moğolistan), Kuzey ve Güney Amerika mutfağı (Amerika,
Meksika, Arjantin, Kanada, Brezilya, Küba), Güney Avrupa mutfağı
(İspanya,

Portekiz,

İtalya,

Yunanistan,

Kosova,

Bulgaristan,
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Makedonya, Bosna-Hersek, Hırvatistan), Kuzey Avrupa mutfağı
(İngiltere, Almanya, İsviçre, Avusturya, Ukrayna, Beyaz Rusya, ve
Rusya Federasyonu), Orta Asya mutfağı (Afganistan, Kazakistan,
Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan), Orta Doğu
mutfağı (Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Ermenistan,
Gürcistan, İran, Irak, Katar, İsrail, Kuveyt, Kıbrıs Cumhuriyeti,
Lübnan, Mısır, Senagal, Cezayir, Libya, Fas, Tunus, Güney Afrika
Cumhuriyeti) olarak dokuz başlık altında toplamak mümkündür
(Gülen, 2017: 35).
Türk mutfağının kökleri Orta Asya’ya dayanan bir mutfak olup
çeşitlenip şekillenerek, Anadolu topraklarına kadar gelebilmiştir.
Büyük bir göç hareketiyle gelişen bu mutfak, göç esnasında geçtiği
yerlerin mutfak kültürlerini ve Anadolu coğrafyasındaki mutfak
kültürlerini de alarak zenginleşmesini sürdürmüştür. Bu süreç
boyunca, Anadolu’ya gelen Türklerin yerleşik hayata geçmesi ve
bölgelere

dağılımı

mutfağın

farklı

şekillenmesine

de

zemin

hazırlamıştır. Bu bağlamda, bölgelerin her birinin coğrafi özelliklerine
bağlı olarak ayrı ayrı yiyecek içecek kültürü oluşmuştur. Türk mutfak
kültürünü oluşturan temel unsurlardan biri de kuşkusuz yerel
yiyeceklerdir (Kapucuoğlu, 2018: 1).
Türk mutfağının sahip olduğu zenginliğin temelini ise, içinde
barındırdığı yöresel mutfaklar oluşturmaktadır. Türk mutfağının
içerisinde en zengin yöresel mutfak ise Gaziantep mutfağıdır.
Gaziantep mutfağı, yeme-içme kültürü bakımından incelendiğinde,
Türk mutfağı içerisinde kendine özgü belirleyici ve ayırt edici
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özellikleri olan mutfaklardan birisidir. Gaziantep’in yemek kültürü
Türk yemek kültürü gibi coğrafi koşulları ve çeşitli etnik grupları
coğrafyasında barındırması nedeniyle zengin bir mutfak olma
özelliğini elinde bulundurmaktadır (Giritlioğlu ve Karaman, 2017:
394). Tüm bu açıklamalar dikkate alındığında yapılması planlanan bu
tez çalışmasının amacını Gaziantep’teki mutfak yöneticilerinin yerel
yiyeceklere yönelik algıları ile bu yiyecekleri üretimde kullanma
düzeylerinin tespit edilmesi oluşturmaktadır.
Yerel yiyecekler için yapılan turizm harcamaları hem yüksek kaliteli
yiyeceklerin gelişmesinde hem de ekonominin canlandırılmasında
önemli bir rol oynamaktadır. Yemek yeme biçimi coğrafi, kültürel,
ekonomik ve ekolojik yapıya göre şekil almaktadır. Örneğin;
turistlerin yerel yiyecekleri ve içecekleri tüketmesi bölgeye ekonomik
kazanç sağlamaktadır. Buna ek olarak dünyada her mutfağın kendine
özgü özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler arasında yörenin
beslenme kültürü, yörenin fiziksel şartları, hayvancılık, bitki türü, din,
toplumların ekonomik yapıları ve bu yapıların şekillendirdiği yaşam
tarzları yer almaktadır. Ayrıca tüketicilerin, yerel üreticilerin ve ülke
ekonomisinin desteklenmesi, çevre duyarlılığı, yiyecek üretiminin
çevresel maliyetlerinin azaltılması konularında duyarlılığın giderek
artması nedeniyle dünyada yerel ürün kullanımı artmaktadır. Yerel
yiyecekler gastronominin de ihtiyaçlarını gidermektedir (Akkaya ve
Özcan, 2019: 254).
Gaziantep hem tarih boyunca köklü ve zengin bir mutfağa sahip
olması hem de sahip olduğu turistik çekiciliği ile gastronomi turizmi
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açısından tercih edilen önemli bir destinasyondur. Küreselleşmeyle
beraber bölgelerin mutfakları, yiyecek-içecek alışkanlıkları, yemek
kültürleri ve tüketimleri de hızlı bir değişime uğramaktadır. Yerel
yiyecekler özellikle korunması gereken önemli unsurlardır. Çünkü
toplumların birçok gelenekleri gibi yiyeceklerinde de kültür, tarih ve
tabiat varlığının etkilerine ilişkin özellikler bulunmaktadır (Aslan,
2010: 44).
Yerel

yiyeceklerle

ilgili

yapılan

araştırmalara

bakıldığında

literatürdeki araştırmaların çoğunluğunun yerel yiyeceğin turistik
çekicilik unsuru olarak görülerek, destinasyonlardaki tüketicilerin
algıları kapsamında incelendiği dikkat çekmektedir (Kivela ve Crotts,
2006; Kodaş, 2013; Frisvoll, Forbord ve Blekesaune, 2015;
Tsourgiannis, Loizou, Karasavoglou ve Tsourgiannis 2015; Alphan, 2017;

Kılıç, 2017; Işın, 2018; Kocabulut ve Kılıçarslan, 2018; Nisari, 2018;
Semerci, 2018; Serçek, 2018; Dönmez, Taştan, Soylu ve Yetim,
2019). Diğer yandan şeflerin yerel yiyeceklere bakış açısı ve algısına
yönelik çalışmaların ise oldukça sınırlı olduğu görülmektedir
(Özdemir, Çalışkan, Yılmaz ve Aydın, 2015; Ülker, 2017). Bu
araştırmalardan ilkini, Özdemir vd. (2015) tarafından yapılan
araştırma oluşturmaktadır. Özdemir vd. (2015) şeflerin yerel yiyeceğe
yönelik algılamaları ile yerel yiyecekleri satın alma niyetleri
arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Şeflerin yerel yiyecekleri kaliteli
olarak algılamaları ile satın almaları arasında pozitif yönlü, yerel
yiyeceğe ilişkin yeterince bilgi sahibi olmamaları ile satın alma
niyetleri arasında ise negatif yönde ilişki olduğunu saptamıştır. Şefler
açısından ele alınan bir diğer araştırma ise Ülker (2017) tarafından
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yapılmıştır. Ülker (2017) araştırmasında, konaklama işletmelerinin
mutfaklarında çalışan şeflerin yiyecek üretiminde yerel yiyecek
malzemesi kullanma niyetlerinin belirlenmesi ve bu niyetlerini
etkileyen unsurların neler olduğunun Planlı Davranış Teorisi
çerçevesinde anlaşılmasını amaçlamıştır. Araştırmanın sonucunda
şeflerin yerel yiyecek malzemesi kullanma niyetlerinin; olumlu tutum,
özel norm, aşinalık algısı ve olumsuz tutum tarafından açıklandığını
göstermektedir. Ayrıca araştırmada şeflerin yiyecek üretiminde yerel
yiyecek malzemesi kullanma niyetlerinin birtakım demografik
özellikler

ile

mesleki

niteliklere

göre

farklılıklar

gösterdiği

bulunmuştur. Öte yandan hem ilgili literatür hem de bu konu üzerine
yapılan araştırmalar incelendiğinde (Kaya, 2016; Kargiglioğlu ve
Akbaba, 2016; Taşkın, 2016; Baran, 2016; Giritlioğlu, Armutcu ve
Düzgün, 2016; Karaman, 2017; Şahin, İşlek ve Bingöl, 2018; Süzer,
2018; Yıldız, 2018; Aktürk ve Çekal, 2019; Işık, 2019; Uçuk ve
Kayran, 2020; Süzer ve Özkanlı, 2020; Demircioğlu, 2020; Parlak,
2020), Gaziantep şehrinde böyle bir araştırmanın yapılmadığı
görülmekle birlikte belirlenen bu durum, yapılması planlanan
araştırmanın önemini ortaya koymaktadır.
C. Araştırmanın Yöntemi
Araştırmanın bu bölümünde, yöntem hakkında ayrıntılı bilgilere yer
verilmiştir. Araştırma kapsamında evren ve örneklem hakkında detaylı
bilgiler verildikten sonra veri toplama tekniği ve analizine yönelik
bilgiler

verilmiştir.

Yapılan

bu

araştırmada,

veri

toplama

tekniklerinden anket yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca araştırmanın
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geçerlilik ve güvenilirliği incelenerek verilerin normallik testi ile
birlikte araştırmanın sınırlılıkları ve varsayımları ortaya konulmuştur.
Yöntem kısmının son bölümünde ise araştırmanın hipotezleri
verilmiştir.
C.1. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Bilimsel araştırma için evren, soruları cevaplamak için ihtiyaç
duyulan verilerin (ölçümlerin) elde edilebileceği ve araştırma
sonuçlarının

genellendiği

elemanlar

bütünüdür

(Büyüköztürk,

Çakmak, Akgün, Karadeniz, ve Demirel, 2013: 80). Evren, hedef
evren ve ulaşılabilir evren olarak ikiye ayrılır. Hedef evren; ulaşılması
zor hatta imkânsız olan evren, ulaşılabilir evren ise; araştırmacının
seçimi ile direk ulaştığı alandır (Cohen, Manion ve Morrison, 2007:
103). Araştırmaların sahip olduğu evren büyüklüğü, içerdiği konuya
bağlı olarak farklılık göstermektedir. Ancak sosyal bilimlerde yapılan
birçok araştırmada zaman ve kaynak yetersizliğinden dolayı evrenin
tamamının araştırmaya dâhil edilmesi mümkün olamamaktadır. Bu
durumda evreni temsil edebilecek örneklem seçilerek araştırma
bulguları genellenebilir (Ural ve Kılıç, 2005: 31).
Örneklem, araştırma evreni içerisinden amaca uygun herhangi bir
yöntemle seçilen ve evreni temsil etme yeteneğine sahip birimler veya
elemanlar kümesidir. Evren ve örneklem belirlenirken araştırmanın
amacı,

araştırmanın

içeriği

ve

değişkenler

göz

önünde

bulundurulmaktadır (Altunışık, Coşkun, Bayraktaroğlu ve Yıldırım,
2004: 122). Örneklem kısaca, araştırmaya katılan bireyler grubu
olarak tanımlanmaktadır. Örneklemin evreni temsil etme durumundan
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dolayı araştırmacılara birçok kolaylık sağlamaktadır. Bu kolaylıklar;
zamandan tasarruf, maliyet verimliliği ve enerjinin daha verimli
kullanılmasıdır (Karasar, 2016: 110).
Yapılan bu araştırmanın evrenini İpekyolu Kalkınma Ajansı
tarafından 2019 yılında başlatılan İKA/TRC1/19/GASTRO-1/0013
kodlu proje dikkate alınarak Gaziantep’in Şahinbey ve Şehitkamil
ilçelerinde turizme hizmet veren yöresel yiyecek-içecek işletmeleri ve
4-5 yıldızlı otellerde görev yapan mutfak yöneticileri oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemini ise Gaziantep şehrinin Şahinbey ve
Şehitkamil ilçelerinde turizme hizmet veren yöresel yiyecek-içecek
işletmelerinde ve 4-5 yıldızlı otellerde çalışan mutfak yöneticisi olarak
nitelendirilen aşçıbaşı, aşçıbaşı yardımcıları, kısım şefleri ve sorumlu
aşçılar oluşturmaktadır.
Bu araştırmada, anketler 2020 yılının Ağustos ve Ekim ayları
içerisinde toplam 273 kişiye uygulanmış olup, anketlerin eksiksiz ve
hatasız doldurulup doldurulmadığı kontrol edilmiştir. Eksik ve hatalı
doldurulduğu tespit edilen 11 anket analize dâhil edilmemiştir. Bu
kapsamda araştırmanın örneklemini, Gaziantep şehrinde turizme
hizmet veren yöresel yiyecek-içecek işletmeleri ve 4-5 yıldızlı
otellerde çalışan 262 mutfak yöneticisi oluşturmaktadır. Söz konusu
araştırmada mevcut örneklem sayısının evreni temsil edebilecek
yeterliliğe sahip olup olmadığını anlamak için Tablo 1’den
yararlanılmış olup, tablodaki evren büyüklüğüne karşılık gelen
örneklem

büyüklükleri

incelendiğinde

araştırma

örnekleminin
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araştırma evrenini temsil ettiği anlaşılmaktadır (Ural ve Kılıç, 2013:
47).
Tablo 1. Evren Büyüklüklerine Karşılık Gelen Örneklem Büyüklükleri (N: Evren
Büyüklüğü /n: Örneklem Büyüklüğü)
N-n
10-10
15-14
20-19
25-24
30-28
35-32
40-36
45-40
50-44
55-48
60-52
65-56
70-59
75-63
80-66
85-70
90-73
95-76

N-n
100-80
110-86
120-92
130-97
140-103
150-108
160-113
170-118
180-123
190-127
200-132
210-136
220-140
230-144
240-148
250-152
260-155
270-159

N-n
280-162
290-165
300-169
320-175
340-181
360-186
380-191
400-196
420-201
440-205
460-210
480-214
500-217
550-226
600-234
650-242
700-248
750-254

N-n
800-260
850-265
900-269
950-274
1000-278
1100-285
1200-291
1300-297
1400-302
1500-306
1600-310
1700-313
1800-317
1900-320
2000-322
2200-327
2400-331
2600-335

N-n
2800-338
3000-341
3500-346
4000-351
4500-354
5000-357
6000-361
7000-364
8000-367
9000-368
10000-370
15000-375
20000-377
30000-379
40000-380
50000-381
75000-382
100000-384

C.2. Araştırma Verilerinin Toplanma Tekniği ve Analizi
Sosyal bilimler alanında araştırma verilerinin toplanması amacıyla
anket, görüşme, gözlem, deney ve kaynak tarama gibi farklı yöntemler
kullanılmaktadır. Bu yöntemler arasında anket tekniği en çok tercih
edilen veri toplama yöntemidir. Anketin, araştırmanın amacına uygun
bir biçimde uygulanması, uzman görüşlerinin alınması ve örneklemde
uygulama aşamasında tarafsızlık prensibine uygun hareket edildiği
takdirde güvenilir sonuçlar vermesi beklenmektedir (Ural ve Kılıç,
2013: 53).
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Yapılan bu araştırmada veri elde etme yöntemi olarak anket tekniği
kullanılmıştır. Anket formunun oluşturulma sürecinde öncelikle ilgili
alanda yapılan önceki araştırmalar kapsamlı bir şekilde incelenmiş
olup (Sharma, Gregoire ve Strohbehn, 2009; Özdemir, Çalışkan,
Yılmaz ve Aydın, 2015; Yarış ve Cömert, 2015; Gölgeli, 2016; Ülker,
2017; Kapucuoğlu, 2018), Ülker (2017)’in anket formundan
yararlanılarak anketten uygun görülen ifadeler tez danışmanı ile
araştırmanın

amacına

uygun

olarak geliştirilmiştir.

Araştırma

kapsamında geliştirilen anket formu, dört bölümden oluşmaktadır.
Anket

formunun

ilk

bölümünde

katılımcıların

demografik

özelliklerinin tespit edilmesine yönelik (cinsiyet, yaş, eğitim durumu
vb.) soru yer almaktadır. Anket formunun ikinci bölümünde çoklu
yanıt seçeneklerini içeren ve mutfak yöneticilerinin yiyecek türlerinin
üretiminde yüzde kaç oranında yerel yiyecek kullandıklarına dair bir
adet soru bulunmaktadır. Anket formunun üçüncü bölümünde mutfak
yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı düzeylerini tespit etmek
amacıyla 24 önermeden oluşan beşli likert tarzı soru bulunmaktadır.
Anket formunun son bölümünde ise katılımcıların yerel yiyecekleri
kullanma düzeyine yönelik beşli likert tarzı 8 soru yer almıştır. Likert
tarzı soruların cevaplanması için katılımcılara

1 “Kesinlikle

Katılmıyorum” ve 5 “Kesinlikle Katılıyorum” arasında değişen bir
cevaplama hakkı tanınmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen
verilerin istatistiksel analizlerinin yapılmasında SPSS 21.0 istatistik
paket programı kullanılmıştır.
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Katılımcıların yerel yiyeceklere ilişkin algı düzeyinin ve yerel yiyecek
kullanma

düzeyinin

belirlenmesine

yönelik

hangi

analizlerin

uygulanması gerektiğini tespit etmek amacıyla verilerin normallik
dağılımına bakılmıştır. Buna bağlı olarak yapılan “KolmogorovSmirnov Testi” sonucunda iki ölçeğin de normal dağılım göstermediği
saptanmıştır (p≤0,05). Bu sonuçtan hareketle verilerin normal bir
dağılım göstermediği tespit edilmiştir. Daha sonra verilerin normal
dağılım gösterip göstermediği durumuna, basıklık ve çarpıklık
değerlerine bakılarak tespit edilmesine karar verilmiş ve mutfak
yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı düzeyi ölçeğinin çarpıklık
değeri -1,307; basıklık değeri 3,591; yerel yiyecek kullanma düzeyi
ölçeğinin ise çarpıklık değerinin -1,000; basıklık değerinin ise 2,523
olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu değerler göz önüne alındığında
verilerin normal bir dağılım göstermediği tespit edilmiştir (George ve
Mallery, 2010: 44). Bu noktadan hareketle verilerin normal dağılım
göstermemesi durumu göz önünde bulundurularak söz konusu
araştırmanın veri setinin betimleyici analiz tekniklerinin yanında nonparametrik olan ilişkisel analiz tekniklerinin uygulanmasına karar
verilmiştir.
Araştırmanın analiz kısmında cevapların aritmetik ortalama değerleri
1’e yaklaştıkça mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin
algılarının ve yerel yiyecekleri üretimde kullanma düzeylerinin düşük,
5’e yaklaştıkça ise söz konusu algıların ve kullanma düzeylerinin
yüksek

olduğu

kabul

edilmiştir.

Araştırmada

verilen

analiz

aşamasında elde edilen aritmetik ortalamaların değişim aralığı şu
şekilde hesaplanmıştır:
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Değişim Aralığı = 5-1= 4
Değişim Aralığı = 4/5= 0,80
Bu kapsamda mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin
algılarının ve yerel yiyecekleri üretimde kullanma düzeylerinin ortaya
konulmasında belirleyici aralık değerleri Tablo 2’de verilmiştir.
Ayrıca bu tabloda mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin
algılarının ve yerel yiyecekleri kullanma düzeylerinin aritmetik
ortalamalarının değişim aralık değerlerinin hangi seçeneğe denk
geldiği ve ne anlama geldiği gösterilmiştir.
Tablo 2. Aritmetik Ortalamaların İsabet Ettiği Seçeneklerin Aralık Değerlerine Göre
Dağılımı

Ağırlık

Seçenekler

Aritmetik Ortalamaların
Aralık Değerleri

Sonuç

5

Kesinlikle Katılıyorum

4,20 – 5,00

Çok Yüksek Düzey

4

Katılıyorum

3,40 – 4,19

Yüksek düzey

3

Kararsızım

2,60 – 3,39

Orta Düzey

2

Katılmıyorum

1,80 – 2,59

Düşük Düzey

1

Kesinlikle Katılmıyorum

1,00 – 1,79

Oldukça Düşük Düzey

C.3. Pilot Uygulama ve Ölçümün Güvenilirliği
Araştırma için uygulanacak anketin herhangi bir sorun teşkil edip
etmediği önceden gerçekleştirilen pilot bir araştırma ile test
edilmelidir (Altunışık, 2008: 8-14). Bu araştırmada oluşturulan anket
formu, araştırmanın örneklemine uygulanmadan önce 2019 yılının
Ağustos ayında hedef kitleyle aynı özelliği taşıyan 50 kişi üzerinde
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pilot uygulamaya tabi tutulmuştur. Pilot uygulama ölçümünün
güvenilirliğinin test edilmesi amacıyla “Cronbach’s Alpha” değeri
hesaplanmış ve mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı
düzeyleri ölçeği 0,877; yerel yiyecek kullanma düzeyleri ölçeğinin
değeri ise 0,898 olduğu tespit edilmiş ve her iki ölçümün güvenilir
olduğu görülmüştür (Özdamar, 2019: 632; Akbulut, 2010: 80).
Cronbach’s

Alpha

katsayısının

büyüklüklerine

göre

ölçümün

güvenilirliğinin referans alındığı bilgiler Tablo 3’te gösterilmektedir
(Özdamar, 2019: 114):
Tablo 3. Cronbach’s Alpha Değerinin Büyüklüklerine Göre Ölçümün Güvenilirlik
Aralıkları

α Sınırlar

Karar

α < 0,40

Ölçek güvenilir değildir.

0,40 ≤ α < 0,50

Ölçek çok düşük güvenilirlik düzeyine sahiptir.

0,50 ≤ α < 0,60

Ölçek düşük güvenilirlik düzeyine sahiptir

0,60 ≤ α < 0,70

Ölçek yeterli güvenilirlik düzeyine sahiptir.

0,70 ≤ α < 0,90

Ölçek yüksek güvenilirlik düzeyine sahiptir

α ≥ 0,90

Ölçek çok iyi güvenilirlik düzeyine sahiptir.

C.4. Esas Uygulama ve Ölçümün Güvenilirliği
Cronbach’s Alpha Katsayısı, ölçekte yer alan maddelerin homojen
yapı gösteren bir bütünü ifade edip etmediğini araştırmaktadır
(Özdamar, 2019: 622).

Esas uygulama kapsamında yapılan

güvenilirlik analiz sonuçları Tablo 4’te gösterilmiştir. İlgili tabloya
göre mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı düzeylerine

18 | Tutku ŞENOL & Prof. Dr. İbrahim GİRİTLİOĞLU

yönelik sorulan sorularda Cronbach’s Alpha katsayısının 0,859, yerel
yiyecek kullanma düzeylerine yönelik sorulan sorularda Cronbach’s
Alpha katsayısının 0,798 olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç ise tıpkı
pilot çalışmada olduğu gibi her iki ölçeğin de güvenilir ölçekler olma
durumunu ortaya koymaktadır.
Tablo 4. Araştırma İçin Kullanılan Ölçeklerin Cronbach’s Alpha Değerlerinin

Cronbach’s Alpha Değeri
Ölçek

Faktör Analiz
Öncesi Değer

Faktör Analiz
Sonrası Değer

Mutfak Yöneticilerinin Yerel
Yiyeceklere İlişkin Algı Düzeyleri

0,880

0,859

Yerel Yiyecek Kullanma Düzeyleri

0,825

0,798

D. Araştırmanın Sınırlılık ve Varsayımları
Sosyal bilimler alanında yapılan diğer araştırmalarda bulunduğu gibi
bu araştırmada da bazı sınırlılıklar mevcuttur. Araştırmanın ilk
sınırlılığını, araştırmanın sadece Gaziantep ilinde hizmet veren yöresel
yiyecek-içecek işletmelerinde ve 4-5 yıldızlı otellerde görev yapan
mutfak yöneticilerinin araştırmaya dâhil edilmesi oluşturmaktadır.
Araştırmanın bir diğer sınırlılığı ise Gaziantep ilindeki, mutfak
yöneticileri olarak nitelendirilen aşçıbaşı, aşçıbaşı yardımcısı, sorumlu
aşçı ve kısım şeflerinin yapılan araştırma kapsamına alınması
oluşturmaktadır. Bununla beraber araştırmada geliştirilen anket
formunda yer alan sorulara katılımcıların içtenlikle doğru cevaplar
verdiği ve araştırmanın amacına uygun olarak araştırmacının yeterli
yetkinliğe sahip olduğu bu araştırmanın varsayımlarıdır.
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E. Araştırma Hipotezleri
Mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı düzeyleri ve yerel
yiyecek kullanma düzeylerinin tespit edilerek, mutfak yöneticilerinin
yerel yiyeceklere ilişkin algı düzeylerinin yerel yiyecek kullanma
düzeyine olan ilişkisinin olup olmadığını tespit etmek amacıyla
gerçekleştirilen bu araştırmada belirlenen ve ölçümü yapılan
hipotezler aşağıda verilmiştir:
H1: Mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı düzeyleri ile
yerel yiyecek kullanma düzeyleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir
ilişki vardır.
H2: Mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı düzeylerinin
“tedarikçiye ulaşılabilirlik” boyutu ile yerel yiyecek kullanma
düzeyleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır.
H3: Mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı düzeylerinin
“yerel yiyecek özellikleri” boyutu ile yerel yiyecek kullanma
düzeyleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır.
H4: Mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı düzeylerinin
“görünüm ve beceri” boyutu ile yerel yiyecek kullanma düzeyleri
arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır.
H5: Mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı düzeylerinin
“ekonomi ve sağlık” boyutu ile yerel yiyecek kullanma düzeyleri
arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır.
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H6: Mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı düzeylerinin
“işletmeye etki” boyutu ile yerel yiyecek kullanma düzeyleri arasında
pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır.
F. Konu İle İlgili Yapılan Araştırmalar
Bu başlık altında araştırmanın asıl konusu olan yerel yiyecek ve
Gaziantep mutfağı kavramları ile ilgili literatürde yer alan yerli ve
yabancı araştırmalar sunulacaktır.
F.1. Yerel Yiyecekler İle İlgili Yapılan Araştırmalar
Sharma, Gregoire ve Strohbehn (2009)’in araştırmasında bağımsız
restoranlardaki yerel yiyeceklerin kullanım maliyetlerini belirlemeyi
amaçlamıştır. Araştırmanın bulgularına göre; yerel olarak yetiştirilen
ve üretilen yiyeceklerin tüm üretim maliyetlerinin, yerel olmayan
içeriklerle hazırlanan menülerden önemli ölçüde farklı olmadığı ancak
yerel içerikler için teslimat süresinin daha uzun olduğu tespit
edilmiştir.
Kodaş (2013) tarafından yapılan araştırmada Beypazarı’na gelen yerli
ziyaretçilerin yerel yiyecek tüketimini etkileyen nedenlerin güdüler
açısından incelenmesi ve yerel yiyecek güdülerinin ortaya çıkarılması
amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri anket tekniğiyle, Beypazarı’na
gelen ve yerel yiyecek tüketen 385 yerli ziyaretçiden toplanmıştır.
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, veriler dört faktör altında
toplanmış ve “kültürel güdüler”, “fiziksel güdüler”, “bireylerarası
güdüler” ve “psikolojik rahatlama güdüleri” olarak adlandırılmıştır.
Araştırma sonucunda, yerli ziyaretçilerin yerel yiyecek güdüleri ile
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cinsiyet ve eğitim durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı
farklılıklara rastlanmamıştır. Bununla birlikte yerel yiyecek tüketim
güdülerinden

yalnızca

“bireylerarası

güdüler”

ve

“psikolojik

rahatlama güdüleri” ile yaş arasında olumlu yönde ve düşük düzeyde
bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.
Özdemir, Çalışkan, Yılmaz ve Aydın (2015), şeflerin yerel yiyeceğe
ilişkin algılamaları ile yerel yiyecekleri satın alma niyetleri arasındaki
ilişkiyi incelemişlerdir. Şeflerin yerel yiyecekleri kaliteli olarak
algılamaları ile yerel yiyecek satın alma niyetleri arasında pozitif
yönde bir ilişkinin olduğu sonucuna varılmıştır. Yerel yiyecekleri
satın alma esnasında karşılaşılabilecek engeller, tescil belgeleri,
maliyet, teslimat gibi konulardaki olumsuz algılamalar ve yerel
yiyeceğe ilişkin yeterince bilgi sahibi olmamaları şeflerin satın alma
niyetlerini negatif yönde etkilediği sonucu tespit edilmiştir.
Yarış ve Cömert (2015) tarafından yapılan araştırmada amaç;
Mardin’de menüsünde yöresel ürün bulunduran restoranların yerel
ürün satın alma avantaj ve dezavantajları ile ilgili algılarının
incelenmesidir. Bu nedenle restoranların satın alma sorumluları ile
görüşülmüştür. Yemeklerde yerel ürün kullanma avantajları ile ilgili
algı düzeyleri incelendiğinde restoranların avantajlar ile ilgili ifadelere
katıldıkları ve yerel ürün kullanma dezavantajları ile ilgili ifadelerde
de ne katılıyor ne de katılmıyor oldukları görülmektedir. Ayrıca,
işletme büyüklüğüne göre yerel ürün avantajları algı düzeyinin
değişkenlik gösterdiği sonucuna varılmıştır.
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Johnson, Perdue ve Schnakenberg (2016)’in araştırmasında yerel
yiyecek sistemlerinde alan temelinde sürdürülebilir eğitim kapsamında
çiftlik turlarına katılan ziyaretçilerin motivasyonlarındaki algılar
incelenmiştir. Ziyaretçiler büyük oranda yerel yiyecekler hakkında
daha fazla bilgi edinme ve eğlenceli aktiviteler amaçlı katılım
sağlamakta, bir diğer yandan daha düşük oranda ise belirli tarımsal
faaliyetleri

öğrenmek

amacıyla

katılımlarını

gerçekleştirdikleri

sonucuna varılmıştır.
Tsourgiannis, Loizou, Karasavoglou ve Tsourgiannis (2015)’in
araştırmasında Yunanistan’da tüketicilerin yerel yiyeceğe karşı satın
alma davranışları araştırılmıştır. Elde edilen bulgular arasında satın
alma ve adaptasyon arasında görüş ve tercihlerde turistlerin kişisel
kararlarının yerel yiyecek seçiminde etkili olduğu ve prestij, merak
gibi konularda turist nazarında en iyi yerel yiyeceklerin tercih edildiği
tespit edilmiştir.
Frisvoll, Forbord ve Blekesaune (2015) tarafından yapılan araştırmada
kırsal turizmde turistlerin yerel yiyecek tüketimleri deneysel bir
araştırmayla incelenmiştir. Araştırmanın bulgularına bakıldığında;
turistler için bir bölgeye seyahatte yerel yiyecek deneyiminin önemli
bir sebep olduğu, bu seyahatlerde turistlerin çok azının yerel yiyecek
satın aldığı, çoğunluk kısmının ise yerel yiyecek satın almadığı tespit
edilmiştir. Çalışmanın bir diğer bulgusunda; turistlerin bulundukları
yerlerin yerel yiyecek talebini etkilediği sonucuna varılmıştır. Yerel
yiyecekleri satan mağazaları dolaşan turistlerin alışveriş merkezi,
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turistik tekneler ve marketlerde dolaşan turistlere göre yerel yiyeceği
satın alma eğilimlerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Gölgeli (2016) tarafından yapılan araştırmanın amacı, Anamur’a özgü
yenilebilir doğal bitkiler ile

Türkmen geleneğinin içerisinde

şekillenmiş zengin yiyecek kültürünün temel özelliklerini ortaya
koymak ve beldede gastronomi turizminin gelişmesine katkı
sunmaktır. Çalışmanın örneklem grubunu, Anamur ve köylerindeki
şölen ve düğün yemeklerinde görev alan 105 yemek ustası
oluşturmaktadır. Araştırmada sonuç olarak,

Anamur’un coğrafi

konumu nedeniyle iç ve dış göç almadığı, bu sebeple bölgede egemen
olan Yörük Türkmen kültürünün çok iyi korunduğu sonucuna
varılmıştır. Anamur, yerel yiyecek içeceklerinde de bu kültürün
izlerinin baskın olduğu görülmektedir.
Alphan (2017) tarafından yapılan araştırmada amaç; motivasyonel
faktörlerin ve yiyecek neofobisinin destinasyonlarda yerel yiyecek
tüketimi üzerinde nasıl bir etkisinin olduğunun tespit edilmesidir.
Araştırmada kolayda örneklem yöntemi ile 408 turiste ulaşılmıştır.
Araştırma sonucunda, motivasyonel faktörlerin tüm boyutlarının
(kültürel deneyim, kişilerarası ilişkiler, sağlık endişesi, heyecan,
duyusal çekicilik) destinasyonlarda yerel yiyecek içecek tüketimi
üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Buna ek olarak
yiyecek neofobisinin ise destinasyonlarda yerel yiyecek içecek
tüketimi üzerinde olumsuz yönde ve büyük bir etkisinin olduğu
sonucuna varılmıştır.
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Kılıç (2017) tarafından yapılan araştırma, otellerin açık büfe
restoranlarında turistlerin yemek yeme davranışlarını ve bu bağlamda
turistlerin tatildeyken davranışlarını değiştirme eğilimi ve yerel yemek
tüketme eğilimlerinin otellerin açık büfelerinde tükettikleri yiyecek
miktarına

ve

içeriğine

etkisini

ölçmek amacıyla

yapılmıştır.

Çalışmanın örneklemini, Antalya’da iki farklı her şey dâhil otelde
konaklayan 280 yabancı turist oluşturmaktadır. Çalışmada değişkenler
arasında önce korelasyon sonra da regresyon analizi yapılmıştır.
Korelasyon analizi sonucunda algılanan risk ve yenilik korkusu ile
motivasyonlar arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur.
Tüketimin içeriği ile motivasyonlar arasında ise pozitif yönlü bir ilişki
bulunmuştur. Ayrıca davranışı değiştirme eğilimi ile tüketim miktarı
arasında da pozitif yönlü ve olumlu bir ilişkinin olduğu görülmektedir.
Regresyon analizi sonucunda; yenilik korkusunun ve algılanan riskin
motivasyonlar üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu sonunca
varılmıştır. Diğer taraftan motivasyon boyutlarının tüketimin içeriğini
etkilediği tespit edilmiştir.
Ülker (2017) konaklama işletmelerinin mutfaklarında çalışan şeflerin
yiyecek üretiminde yerel yiyecek malzemesi kullanma niyetlerinin
belirlenmesi ve bu niyetlerini etkileyen unsurların neler olduğunun
Planlı Davranış Teorisi çerçevesinde anlaşılmasını amaçlamıştır.
Araştırmanın sonucunda şeflerin yerel yiyecek malzemesi kullanma
niyetlerinin; olumlu tutum, özel norm, aşinalık algısı ve olumsuz
tutum tarafından açıklandığını göstermektedir.
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Chen ve Huang (2018) tarafından yapılan araştırmanın amacı, Çinli
yerli turistlerin gıda ile ilgili motivasyonu, aktivitelere katılımı,
memnuniyeti ve davranışsal niyetlerini inceleyerek Çin’deki yerel
bölgelerin geliştirilmesine katkı sağlamak ve yerel gıdanın bir
destinasyon çekim unsuru olma potansiyelini değerlendirmektir.
Araştırmada veriler anket tekniğiyle elde edilmiştir. Anketler Çin’de
bulunan 8 destinasyonu ziyaret eden 1.353 yerli turiste uygulanmıştır.
Araştırma sonucunda gıdaların yerli turist deneyiminin arttırılmasında
önemli bir rol oynadığı tespit edilmiştir. Demografik özelliklerden
yalnızca cinsiyetin etkili bir değişken olduğu ve kadınların seyahatleri
süresince yerel yiyeceklere daha çok önem verdiği sonucuna
ulaşılmıştır. Turistlerin yaş ve eğitim durumunun yerel yiyeceklere
ilgi düzeyini ve yiyeceklerle ilgili faaliyetlere katılımları üzerinde bir
etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir.
Kapucuoğlu (2018)’nun yapmış olduğu araştırmadaki amaç; Türk
mutfağının korunmasında yerel yiyecek kullanımı hakkında Türk
mutfağından örnekleri uygulayan ve Türk mutfağı alanında faaliyet
gösteren şeflerin algılarını incelemektir. Bu amaçla Tüm Aşçılar ve
Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON)’a üye olan şeflerle nitel bir
araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri ülkedeki her bir
bölgede faaliyet gösteren ve TAŞPAKON’a üye şeflerden elde
edilmiştir. Araştırmanın sonucunda Türk mutfağının korunması
amacıyla yöresel yemeklerde yerel yiyecek kullanımının gereklilik
olduğu görülmüştür.
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Işın (2018) tarafından yapılan araştırmada amaç; Türkiye'yi ziyaret
eden yabancı turistlerin yerel yiyecek tüketimine yönelik davranışsal
niyetlerinin belirlenmesidir. Bu amaç çerçevesinde, Türkiye’nin üç
farklı destinasyonunu (İstanbul, Antalya ve Nevşehir) ziyaret eden ve
yerel yiyecekleri tecrübe eden 47 farklı milliyetten yabancı turist
içerisinden 644 anket değerlendirmeye alınmıştır. Çalışma sonucunda;
düzenleyici değişken olarak belirlenen, gıda korkusu düzeyinin ve
kültürün turistlerin davranışsal niyetleri üzerinde kısmen etkili olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Çeşitli milliyetlerden gelen yabancı turistlerin
milliyetlerine göre yapılan karşılaştırma sonucunda Asyalı ve
Avrupalı turistlerin yerel yiyeceklere yönelik davranışsal niyetleri
arasında farklılıklar olduğu belirlenmiştir.
Kocabulut ve Kılıçarslan (2018) tarafından yapılan araştırmada amaç;
turistlerin yerel yiyecek tüketme ve satın alma davranışlarını ayrı ayrı
incelemek ve bu davranışları etkileyen değişkenleri örnek çalışmalar
ile değerlendirmektir. Bu bağlamda araştırmada yerel yiyecek ile ilgili
literatür derlemesi yapılmış ve turistlerin yerel yiyecek tüketme ve
satın

alma

davranışları

söz

konusu

değişkenler

kapsamında

incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda ise turistlerin yerel yiyecek
tüketme ve satın alma davranışları ile ilgili mevcut çalışmalar
ayrıntılarıyla ele alınarak konu hakkında öneriler sunulmuştur.
Nisari (2018) tarafından yapılan araştırmada amaç; yerel yiyecek
tüketiminin Çeşme ilçesine gelen ziyaretçilerin yerel yiyecek tüketim
motivasyonlarını belirleyebilmektir. Araştırmanın verileri ilçeyi
ziyaret eden turistlerin yerel yiyecekler hakkındaki düşünceleri ve
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motivasyonları yapılandırılmış anket yoluyla toplanmış ve analiz
edilmiştir. Araştırma sonucunda kimi demografik değişkenlere göre
yerel yemek tüketim motivasyonları arasında anlamlı farklar
bulunmuştur. Çeşme’nin yerel yiyeceklerinin özellikle kültürel bir
deneyim

sunmaları

açısından

ilçeyi

ziyaret

eden

turistlerin

seyahatlerini planlamada itici bir güç olduğu tespit edilmiştir.
Semerci (2018) tarafından yapılan araştırmada Bodrum’a gelen
uluslararası ziyaretçilerin yerel yemek tüketimindeki motivasyon
faktörlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada 385 anket
elde edilmiş ve veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Yapılan
analiz sonuçlarına göre, Bodrum’a gelen uluslararası ziyaretçilerin
yerel

yemek

tüketimindeki

motivasyon

faktörleri,

“Kültürel

Deneyim”, “Sosyal iletişim”, “Heyecan Arayışı” ve “Duyusal
Çekicilik” faktörleri olduğu tespit edilmiştir.
Serçek (2018) tarafından yapılan araştırma turistlerin yerel yemek
tüketimindeki motivasyon faktörlerini değerlendirmek amacıyla
yapılmıştır. Kültürel değerlerin bir parçası olan yerel yemeklerin
korunması

ve

motivasyonlarının
koymaktadır.

pazarlaması

açısından

incelenmesi

araştırmanın

Araştırmanın

sonucunda

turistlerin

yemek

önemini

Diyarbakır’ın

ortaya
yerel

yemeklerinin tanıtımına katkı sağlayacağı ve yerel yöneticilerin bu
amaca

yönelik

beklenmektedir.

stratejiler

geliştirmelerine

fayda

sağlaması
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Dönmez, Taştan, Soylu ve Yetim (2019) tarafından yapılan
araştırmanın temel amacı Hatay’a dair yöresel yiyecek-içecek
restoranlarında yemek yiyen ziyaretçilerin yerel yiyecek tüketme
motivasyonlarını incelemektir. Bu doğrultuda yerel yemek tüketim
motivasyonlarının demografik verilere göre değişip değişmediğini
tespit etmek de araştırmanın amaçları arasında yer almaktadır.
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır ve 364
anket elde edilmiştir. Araştırma bulgularından hareketle yerel yiyecek
motivasyonlarını etkileyen sırasıyla “duyusal çekicilik”, “heyecan
arayışı”, “kültürel deneyim”, “sosyalleşme beklentisi”, “prestij
beklentisi” ve “sağlık beklentisi” olmak üzere altı faktör olduğu tespit
edilmiştir.
Rousta ve Jamshidi (2020) tarafından yapılan araştırmanın amacı
turistlerin yerel gıda tüketim değerinin destinasyon yemek imajına ve
yerel

yiyeceğe

yönelik

tutumlarına

odaklanarak

gelecekteki

davranışları üzerindeki etkisini araştırmaktır. Veriler İran’ın Şiraz
şehrinde 891 turistten anket tekniğiyle elde edilmiştir. Araştırma
sonucunda tat-kalite değeri, sağlık değeri, fiyat değeri, duygusal değer
ve prestij değerinin turistlerin yerel yiyeceğe yönelik tutumunu olumlu
yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bununla birlikte destinasyon yemek
imajı, yemek turizmi için destinasyonu ziyaret etme niyetini
etkilemezken, yerel yiyecek tavsiye etme niyetini olumlu yönde
etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
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Çırak (2020)’ın yapmış olduğu araştırmadaki amaç; yerel halkın
gastronomi imajı ve yiyecekte yenilik korkusu durumlarının etnik
yiyecek ve destinasyonda yerel yiyecek tüketim niyeti üzerinde bir
etkisinin olup olmadığını incelemektir. Araştırma sonucunda; yerel
halkın gastronomi imajının olumlu olduğu, yiyecekte yenilik korkusu
algılarının nötr olduğu tespit edilmiştir. Gastronomi imajının ve
yiyecekte yenilik korkusunun etnik yiyecek ve destinasyonda yerel
yiyecek tüketim niyeti üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Fricsz, Ittzés, Ozsvari, Szakos ve Kasza (2020) tarafından yapılan
araştırmanın amacı, Macar nüfusunun yiyecek satın alma ile ilgili
kararlarında yerel gıda kaynağının rolünü incelemek ve tüketicilerin
hangi koşullar altında gıdayı yerel bir ürün olarak gördüğünü
belirlemektir. Araştırmada anket tekniği uygulanmış olup 1000
katılımcıya yapılan anketin 898 tanesi değerlendirilmiştir. Araştırma
sonucunda ise genel olarak tüketiciler yerel ürünlerin yerel olmayan
ürünlere göre ayırt edici olumlu özelliklere sahip olduğunu
belirtmişlerdir. Ayrıca yerel gıdalara ulaşılabilirliğin kasaba gibi
bölgelerde daha kolay olduğu ve yerel pazarları olan kasabalarda yerel
ürünleri tanıma ve kabul etme oranının daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir.
Choo ve Park (2020) tarafından yapılan araştırmada yerel yemek
festivallerine katılan yerli ve yabancı ziyaretçiler arasındaki
farklılıkların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada veriler iki
festivalden toplanmıştır ve verilere yapısal eşitlik modelleme analizi
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yapılmıştır. Araştırma sonucunda, “festival/kaçış motivasyonu” ve
“aile birlikteliği motivasyonu” boyutlarının hem yerli hem de yabancı
ziyaretçiler için festivale katılımı olumlu yönde etkilediği tespit
edilmiştir. Yerel yemek motivasyonu yalnızca yabancı ziyaretçiler için
festivale katılımı olumlu yönde etkilerken sosyalleşme motivasyonu
ise yalnızca yerli ziyaretçilerin festivale katılımını olumlu yönde
etkilediği saptanmıştır.
F.2. Gaziantep Mutfağı İle İlgili Yapılan Araştırmalar
Kaya (2016) tarafından yapılan araştırmada amaç, Gaziantep'te
faaliyet gösteren yiyecek-içecek işletmelerindeki yöresel mutfak
uygulamalarını incelemektir. Araştırmanın evrenini,

Gaziantep’te

faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmeleri oluşturmakta olup,
örneklemini gönüllü olarak araştırmaya katılan 125 yiyecek ve içecek
işletmesi oluşturmaktadır. Elde edilen veriler ile frekans dağılımları
incelenmiş ve ki kare testi bağlamında yiyecek-içecek işletmeleri
Gaziantep mutfağı yöresel yemeklerinden en çok et yemeklerini
(%84,8) servis ettiği sonucuna ulaşılmıştır.
Kargiglioğlu ve Akbaba (2016)’nın yapmış olduğu araştırmada amaç,
gastronomi turistleri, demografik özellikleri ve destinasyondaki
davranışları konularında bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.
Araştırmanın örneklemini, Gaziantep’i ziyaret eden 416 yerli
gastronomi turisti oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen
bulgulara göre turistlerin gelir düzeylerinin gastronomi turizmi
etkinliklerine katılımlarında önemli bir değişken olduğu, gelir seviyesi
yüksek turistlerin yöresel ve seçkin restoranları tercih eden, yöresel

MUTFAK, YEREL YİYECEKLER VE GAZİANTEP MUTFAĞINDA KULLANIMI | 31

ürünlere ilgi duyan, çeşitli gastronomik ürünleri satın alan tüketiciler
olduğu belirlenmiştir.
Taşkın (2016) tarafından yapılan araştırmanın amacı, yöresel
yemeklerin standartlaştırılması üzerine bir araştırma yapmaktır.
Standartlaştırma çalışmaları çerçevesinde belli ölçütlere göre seçilmiş
beş farklı yemek kitabından ve Gaziantep içerisinde yer alan
misafirlerine yöresel yemekler sunan beş farklı lokantadan elde edilen
veriler ışığında düzenlenmeye çalışılmıştır. Araştırma doküman
taraması yöntemine göre şekillendirilmiştir. Araştırma sonunda
standart yemek tarifesi oluşturulan yemeklerin duyusal analiz testi
yapılmıştır.
Baran (2016) tarafından yapılan araştırmada, Gaziantep’te yapılan
yemekler ve içecekler tanıtılmıştır. Bunlara ek olarak yemekler
yapılırken kullanılan kaplar ile bu kapların özellikleri ve kullanılan
baharatlar üzerinde durulmuştur. Araştırmada Gaziantep’te sahre
(piknik) kültürüne, yeme-içmeye bağlı gelenek ve inanışlara ve
Gaziantep mutfak kültürüne değinilmiştir. Yeme içmeye bağlı olarak
halk arasında yaşayan ve bazı kaynaklarda geçen sözlü kültür
ürünlerine de ilgili çalışmada yer verilmiştir.
Giritlioğlu, Armutcu ve Düzgün (2016) tarafından yapılan araştırma,
Gaziantep mutfağı ve bu mutfağa ait yiyeceklerin bilinirlik düzeyinde
genç, orta yaş ve ileri yaştaki nesiller arasında herhangi bir farklılık
olup olmadığını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda
geliştirilen

anket

formu

toplam

600

yerel

halk

üzerinde

gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda, Gaziantep’te
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yaşayan yerel halkın Gaziantep yemeklerine ait bilinilirlik düzeyinin
genel olarak “düşük” olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan yerel halkın
yöresel “yemekleri tanıma” ve “yemeklerin yapılışını bilme”
düzeylerinde ise kuşaklararası farklılıklar olduğu araştırmada tespit
edilen diğer bir bulgu olmuştur.
Karaman (2017) tarafından yapılan araştırmada amaç, Gaziantep’i
ziyaret eden yerli turistlerin Gaziantep mutfağına özgü düşünceleri ve
Gaziantep mutfağına yönelik bakış açılarının tespit edilmesidir.
Araştırma, kolayda örneklem yöntemiyle 2015 yılının Mayıs ve
Haziran aylarında Gaziantep’i ziyaret eden 384 kişi üzerinde
yapılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda Gaziantep’i ziyaret eden
yerli turistlerin Gaziantep mutfağına ait yemeklerin kalorisinin
yüksek, yemek çeşidinin zengin ve yemeklerinin ise lezzetli olduğunu
düşündükleri tespit edilmiştir. Turistlerin Gaziantep mutfağına yönelik
bakış açısının “Gaziantep mutfağı”, “Gaziantep mutfak kültürü” ve
“yerel mutfak” olmak üzere üç boyuttan oluştuğu tespit edilmiş olup
yerli turistlerin Gaziantep mutfağına yönelik algı düzeyinin ise “çok
yüksek” seviyede olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Olcay, Karalar ve Mısırlıoğlu (2017) tarafından yapılan araştırmada
Gaziantep ilinde unutulmak üzere olan yöresel yemeklerin neler
olduğunu, unutulma nedenlerini, unutulmaması için neler yapılması
gerektiğini, hatırlanan yemekleri ve Gaziantep’te yapılan yemeklerin
daha lezzetli olma nedenlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.
Araştırmada görüşme tekniği kullanılmıştır. Veriler 55 yaş ve üzeri
100 Gaziantepli ev hanımıyla yüz yüze görüşülerek elde edilmiştir.
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Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz
edilmiştir. Araştırmanın sonucunda Gaziantep’te unutulmak üzere
olan 100 yöresel yemek çeşidi olduğu ve en çok unutulan yemeklerin
ise “Pirpirim Aşı, Şiveydiz ve Doğrama” olduğu görülmüştür. Bu
yemeklerin unutulmasının en temel sebebi çocukların sevmemesi
olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte Gaziantep yemeklerinin daha
lezzetli olmasının temel nedenlerinin Gaziantep’e özgü salçanın
kullanılması ve baharat kullanımı ile olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Şahin, İşlek ve Bingöl (2018) tarafından yapılan araştırmada
Gaziantep mutfağının klasik yemeklerinden olan kavurma, yuvalama,
kuru patlıcan-biber dolma, nohut dürüm, Antep lahmacunu ve soğan
kebabı

ele

malzemelerine,

alınmıştır.

Ayrıca

yapılış

aşamalarına

araştırmada
ve

bu

yemeklerin

fotoğraflarına

da

yer

verilmiştir. Araştırmada seçilen yöresel ürünleri tanıma ve yemeklerin
yapılışı hakkındaki veriler Gaziantep’te en az iki kuşak yaşayan ve
Gaziantep’te ikamet eden kişilerden elde edilmiştir. Araştırma
sonucunda ise araştırmaya konu olan yerel yemeklerin Gaziantep halkı
tarafından uzun yıllar boyunca tüketilmekte olduğu ve sosyo-kültürel
açıdan önemli bir yere sahip olduğu tespit edilmiştir.
Süzer (2018)’in yaptığı araştırmada amaç, Gaziantep çorbalarını, ana
yemeklerini ve tatlılarını üretiminde kullanılan malzemeler itibariyle
analiz etmek ve bu malzemelerin yemeklerde kullanım sıklığını
belirlemektir. Bu şekilde Gaziantep mutfağında kullanılan temel
yemek malzemeleri ve bu malzemelerin çeşitleri belirlenmiştir.
Araştırma, içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.
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Araştırmada ek olarak yemeklerde kullanılan malzemelerin besin
grupları

dağılımları

da

belirlenmiştir.

Yemeklerin

yapımında

kullanılan malzemelerin çeşitliliği Gaziantep mutfağının gastronomi
açısından zengin olduğu sonucunu ortaya koymuştur.
Yıldız (2018) tarafından yapılan araştırmada geleneksel Gaziantep
mutfağının tüketim kültürü karşısındaki durumunu analiz etmek için
yüz yüze görüşmeler ile Gaziantep mutfağındaki değişimler
incelenmiştir. Yüz yüze yapılan görüşmelerde katılımcıların %36’sı
kolay hazırlanamadığından, %28’i yöresel yemeklerin maliyetinden
%16’sı da mevsimsel nedenlerden, %20’si ise geleneksel yemeklerin
stoklanamadığından dolayı restoran menülerinde bu yemeklerin yer
almadığı sonucuna varılmıştır.
Aktürk ve Çekal (2019) tarafından yapılan araştırmada Gaziantep
yöresine ait çorbalar ele alınmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma
teknikleri uygulanmıştır. Araştırma kapsamında içerik analizi için
www.tripadvisor.com

ve

https://tr.foursquare.com/

sitelerindeki

müşteri yorumları tercih edilmiştir. Bu bağlamda Gaziantep ilinde
bulunan yiyecek içecek işletmesindeki çorba ile ilgili 380 yorum
analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda Gaziantep iline gelen yerli ve
yabancı turistlerin çorba çeşitleri hakkında daha çok olumlu yorumlar
yaptığı tespit edilmiştir. En çok olumsuz yorumun ise fiyat konusunda
yapıldığı görülmüştür.
Işık (2019) tarafından yapılan araştırmada amaç; gastromilliyetçilik
kavramının markalaşmaya etkisinin değerlendirilmesi bağlamında
Gaziantep şehrinin “UNESCO Gastronomi Şehri” olma süreci ve bu
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unvanın

şehrin

markalaşmasına

etkisinin

tespit

edilmesidir.

Araştırmada veriler, yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden
yararlanılarak

20

katılımcıyla

yapılan

görüşmeler

sonucunda

toplanmış ve elde edilen verilere içerik analizi uygulanmıştır.
Araştırmada Gaziantep’in marka şehir unvanı almasında zengin bir
mutfak kültürüne sahip olmasının etkili olduğu tespit edilmiştir.
Ancak

bazı

katılımcılar Gaziantep’in marka

şehir sürecinde

yemeklerde, hediyelik eşyalarda ve özel ulaşım araçlarındaki fiyat
artışı

gibi

bir

takım

olumsuzluklarla

karşılaştıklarını

dile

getirmişlerdir. Bu durumun hem turistler hem de yerel halk üzerinde
olumsuz etkilere sebep olduğuna değinilmiştir. Ayrıca Gaziantep’in
gastronomi turizminde markalaşma sürecinde kurum ve kuruluşların
desteğini aldıkları görülmüştür.
Yalınız (2019) tarafından yapılan araştırmada Antep peynirinin üretim
aşamaları ve Gaziantep mutfağında kullanım alanları incelenmiştir.
Araştırmada veriler, yörede yaşayan doğma büyüme Gaziantepli olan
10 kadın katılımcı ile yapılan görüşmelerle elde edilmiştir. Ayrıca
Antep peynirinin üretim şekliyle ilgili literatür taraması yapılmış ve
kadınlardan alınan tarifin tutarlılığı karşılaştırılmıştır. Bu peynirin
yöre halkı tarafından çeşitli yemek ve tatlılarda aktif olarak
kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca Antep peynirinin yöre halkı
tarafından çok fazla tüketildiği ve tüketilmeye devam edileceği
kanısına varılmıştır.
Uçuk ve Kayran (2020) tarafından yapılan araştırmada, Gaziantep
mutfak kültürünün geçmişten günümüze tarihsel gelişimine ilişkin
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verileri ortaya koymak amaçlanmıştır. Veriler nitel araştırma
yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılarak elde edilmiş ve
derlenmiştir. Bu veriler ışığında Gaziantep’in Gazi’lik unvanı almasını
sağlayan Millî Mücadele dönemindeki çabaları esnasında Gaziantep
mutfağı ile ilgili önemli tarihsel bir geçmiş olduğu açıklanmıştır.
Süzer ve Özkanlı (2020) tarafından yapılan araştırmada Gaziantep
yemeklerinde kullanılan malzemelerin kullanım sıklıklarını belirlemek
ve incelenen yemeklerin malzemeleri vasıtasıyla besin gruplarının
dağılımlarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmada
Gaziantep

yemekleri

üzerine

yazılmış

13

yemek

kitabından

yararlanılarak içerik analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda
bölge yemeklerinde yerel ürün kullanımının yüksek düzeyde olduğu
tespit edilmiştir.
Demircioğlu (2020) tarafından yapılan araştırmada Gaziantep mutfak
kültüründe dürüm kültürünün varlığı incelenmiştir. Araştırmada
veriler Gaziantep’te yaşayan 450 kişiyle dürüm algısı üzerine görüşme
ve

anketler

yapılarak

elde

edilmiştir.

Araştırma

sonucunda

Gaziantep’te dürüm kültürünün önemli bir yere sahip olduğu tespit
edilmiştir. Bununla birlikte katılımcıların sulu olmayan her yemeği
dürüm yaparak yeme eğiliminde oldukları, her yemeğin yanında ayrı
bir ekmek çeşidinin tüketildiği ve en çok sevilen ekmeğin tırnaklı pide
olduğu görülmüştür.
Parlak (2020) tarafından yapılan araştırmanın amacı, et kültürüyle
tanınan Gaziantep mutfağının farklı ihtiyaç ve tercihlere de cevap
verebileceği orijinal yemek tariflerine sahip olduğunu kanıtlamaktır.
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Bununla birlikte bölgesel mutfak kalkınmasına da katkı sağlaması
adına bu yemeklerin kullanılabilirliğinin gösterilmesi araştırmanın bir
diğer

amacını

oluşturmuştur.

mutfağının

orijinal

incelenerek

ve

yemek

Gaziantep

Araştırmanın

tariflerini
mutfağı

verileri

içeren
hakkında

Gaziantep

yemek
12

kitapları

katılımcıyla

görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Araştırmanın sonunda vejetaryen
beslenme şeklini tercih eden bireyler için Gaziantep mutfağına ait
besin değeri yüksek olan ve doğal besinler kullanılarak hazırlanan 121
adet yemek tarifine yer verilmiştir.
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1. LİTERATÜR BİLGİSİ
1.1. Mutfak Kavramının Tanımı ve İçeriği
İlk çağlarda insanlar, yenilebilir olduğunu keşfettiği her şeyle
acıktığında beslenmişlerdir (Düzgün ve Özkaya, 2015: 42). Hatta bu
dönemde insanlar ne olduğunu bilmediği şeyleri bile hayatta kalmak
için tüketmişlerdir (Çakmak, 2017: 6). Ateşin bulunamadığı dönemde
et, yumuşaması için belirli bir süre bekletilmiştir (Dilsiz, 2010: 9).
Ateşin etkisinin keşfedilmesiyle, özellikle etleri daha yumuşak hale
getirmek için ateş kullanılmaya başlanmıştır (Düzgün ve Özkaya, 201:
42). Ateşte pişirilerek dayanıklılığı arttırılmış olan toprak kaplar ilkel
mutfağın insan yapımı ilk gereçleridir (Çakır, 2010: 5).
Neolitik dönem besin ve hayvanların evcilleştirildiği, ilk mutfak
malzemelerinin kullanıldığı ve mutfak için barınma yerlerinde çeşitli
alanların oluşturulduğu dönemdir (Arslan, 2017: 16). Kalkolitik
Çağ’da madenler işlenmeye başlanmıştır ve bu madenlerle av aletleri
başta olmak üzere tarımda ve mutfakta kullanılmak için birçok alet
yapılmıştır (Başak, 2004: 10; Çakmak, 2017: 7). Ayrıca, bu
madenlerin darbelere ve ateşe dayanıklı olması ve kolay şekillenebilir
olduğunun fark edilmesiyle birlikte mutfak gereçlerinin sayısı
artmıştır (Güngör, 1998: 368-369). İnsanlar bu çağda madenlerden
istedikleri her malzemeyi yapabilmeleri nedeniyle bıçak ve balta gibi,
besinleri parçalamayı ve besin elde etmeyi kolaylaştırıcı aletlere sahip
olmuşlardır (Arslan, 2017: 16). Ateşin keşfedilmesiyle, yemeklerin
pişirilmesi sırasında yeni yöntemler de kullanılmaya başlanmıştır. Bu
durum yemeği ya da yemeği pişirmeye yarayan diğer malzemelerin de
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saklama sürecinin başlamasına sebep olmuş ve ilkel mutfaklar ortaya
çıkmıştır (Düzgün ve Özkaya, 2015: 42).
Mutfak kelimesi dilimize Arapça’dan geçmiştir. Yemek pişirilen yer
anlamına gelen “matbah” Türkçe’de mutfak olarak telaffuz edilmiştir.
Günümüzde mutfaklar evlerde hem yemek pişirilen ve yenilen yer
hem de aile üyelerinin bir araya geldiği sosyal bir alan olarak
kullanılmaktadır. Aynı zamanda restoran ve otellerde ise çalışılan,
yemek üretilen ve endüstriyelleşen mekânlar haline gelmiştir
(Emiroğlu, 2001: 118; Maviş, 2003: 61; Mankan, 2012: 17; Çakmak,
2017: 5; Sancak, 2018: 28; Adıgüzel, 2020: 7-8). Mutfak kavramı,
“bir taraftan fiziki bir alan gibi düşünülerek, diğer taraftan da kültürle
ilişkisi kurularak iki ayrı şekilde tanımlanabilmektedir” (Aktaş ve
Özdemir, 2012: 3). Fiziksel bir mekân olarak mutfak, yemeğin pişirme
tekniğinden sunumuna, kullanılan araç gereçlerinden muhafazasına
kadar yeme içmeyle ilgili olan her şeyin yapıldığı alanı ifade
etmektedir (Bektarım, 2020: 6). Aynı zamanda mutfak yiyecek ve
içeceklerin hazırlanmasında kullanılan malzemeleri, yemek pişirme
sanatının püf noktalarını ve yemek törenlerini gösteren kültürel bir
yapı olarak da tanımlanmaktadır (Sancak, 2018: 28; Adıgüzel, 2020:
8).
1.1.1. Kültürel Bir İmge Olarak Mutfak Kavramı ve İçeriği
Kültür sözcüğü, Latince “bakmak yetiştirmek” anlamına gelen ve
colore kök sözcüğünden üretilen “cultura” kelimesinden türemiştir
(Işık, 2019: 10;

Çiftçi, 2019: 3). Türkçe’ye Fransızca’dan geçen

“culture” sözcüğü aynı zamanda toprağa bir şeyler ekip ürün almak ve
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üretmek anlamlarında da kullanılmıştır (Kabacık, 2020: 9). Kültür
kavramına zamanla, insan topluluğunun becerileri ve yetenekleri,
gelenekleri ve sanatları olarak yaşam tarzı şeklinde anlamlar
kazandırılmıştır

(Uygur

ve

Baykan, 2007:

3-4).

Yüzyılların

deneyimlerinden süzülerek biçimlenen kültür, kuşaktan kuşağa
aktarılan değerler bütünü olmasıyla birlikte insanın hayatı boyunca
ürettiği, öğrendiği, öğrettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı tarihi, aktüel
ve güncel ihtiyaçlarını karşılayıp doyum sağlayan değişebilir
değerlerin tümüdür (Akgöz, 2003: 22).
Kültür kavramı, bir insan topluluğunu oluşturan maddi ve manevi
unsurlar olarak iki şekilde gruplandırılabilmektedir (Yılmaz, 2019: 4).
Her türlü araç ve gereçler, eşyalar, binalar, teknoloji, evler, giysiler ve
takılar gibi somut öğeler maddi kültür unsurları içerisinde yer
almaktadır. Manevi kültür unsurları arasında ise, din, inançlar,
gelenekler, dil, normlar, düşünce biçimleri gibi soyut öğeler
bulunmaktadır (Koç, 2015: 407-408; Kabacık, 2020: 9). Bu durum
mutfak açısından değerlendirildiğinde, yemeğin sunum ve pişirilme
şekilleri manevi kültür unsurları arasında yer alırken mutfakta
kullanılan araç-gereçler, kaplar maddi kültür unsurları arasında
değerlendirilmektedir (Sandıkçıoğlu, 2016: 3; Durlu-Özkaya ve
Cömert, 2017: 2; Çiftçi, 2019: 5).
İnsanlar öğünleri için gerekli ürünleri bir araya getirip, bunları ateş ve
mutfağın içinde birleştirerek işlemden geçirdikleri zaman yiyecekleri
kültüre dönüştürmektedirler (Hökelekli, 2019: 7). İnsanların biyolojik
olarak varlıklarını sürdürebilmek için enerji sağlamasını ifade eden
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beslenme, kültür kavramı içerisinde büyük bir öneme sahiptir.
Yiyecekleri yeme şekli, yiyeceklerin seçimi ve hazırlanması, günlük
öğün miktarı, yemek zamanı gibi unsurlar kültürle ilişkili bir şekilde
ortaya çıkmaktadır (Saral, 2017: 1). Yiyeceklerin üretimi, taşınması,
muhafazası ve tüketimi sürecindeki uygulamalar, beslenme ve yiyecek
konusunun kültür kavramı içerisinde değerlendirilmesini zorunlu hale
getirmektedir. Bu açıdan kültür şu şekilde açıklanmaktadır (Aksoy ve
Sezgi, 2015: 81-82; Alabacak, 2018: 8; Gönülgül, 2020: 7):
➢ Neyi, nasıl ve ne şekilde yiyeceğimizin esas belirtisidir.
➢ Beslenme

alışkanlıkları

küçük

yaşlarda

öğrenilir

ve

öğrenildikten sonra uzun bir süre değişmez bu durum da
kültürün öğrenilen bir kavram olduğunu göstermektedir.
➢ Yiyecekler, kültürlerin bütünleyici parçalarıdır.
Yukarıda bahsedildiği gibi yiyecekler, yemekler, mutfak ve mutfak
gelenekleri kültürün en temel unsurları arasında yer almaktadır (Süt,
2019: 10). Ulusların beslenme ile ilgili kültürlerine mutfak adı
verilmektedir (Çakır, 2010: 4). Mutfak kültürü, beslenmeyi sağlayan
yiyecek-içecek çeşitlerinin hazırlanması, pişirilmesi, saklanması ve
tüketilmesini kapsayan bir süreç olarak tanımlanabilmektedir. Ayrıca
mutfak kültürü bu işlemlerin gerçekleştirildiği donanım, mekân,
yeme-içme geleneği, bu çerçevede geliştirilen inanç ve uygulamaları
oluşturan kendine has kültürel bir yapıyı da içermektedir (Beşirli,
2010: 159;

Çınar, 2019: 11; Bektarım, 2020: 6). Mutfak kültürü

toplumun kültürel yapısına göre şekillenmesinin yanı sıra coğrafi,
ekolojik,

ekonomik

yapısı

ve

tarihsel

sürecine

göre

de
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şekillenmektedir (Serçeoğlu, 2014: 37; Bektarım, 2020: 6). Yaşayan
bir olgu olan mutfak kültürü, tarihsel sürece göre şekillenmektedir. Bu
süreç içerisinde her toplumdan bir şey alarak gelişmektedir (Koz,
2009: 4; Akın, Özkoçak ve Gültekin; 2015: 38). Aynı zamanda soyut
olmayan kültürel miras öğeleri arasında yer alan mutfak kültürü, bir
toplumun gastronomi değerlerini de ifade etmektedir (Ağcakaya ve
Can, 2019: 789).
1.1.2. Fiziksel Bir Mekân Olarak Mutfak Kavramı ve İçeriği
Fiziki bir mekân olarak mutfak kavramı; yiyecek ve içeceklerin,
temizlenip, hazırlandığı, her türlü yemeğin hazırlanıp, pişirildiği ve
işletmenin

yapısına

göre

de

tüketildiği

bir

alan

olarak

tanımlanabilmektedir (Kaya, 2000: 52; Çakır, 2010: 4; Çakmak, 2017:
5; Çınar, 2019: 11). Aynı zamanda mutfak, evlerin bir bölümünü
oluşturan fiziki bir alanı da ifade etmektedir (Aktaş ve Özdemir, 2012:
3; Çınar, 2019: 11). Bu başlık altında fiziksel bir mekân olarak
mutfağın tanımı ve içeriği, mutfağın kısımları, mutfakta üretim,
üretim türleri ve üretim süreci konuları ele alınmaktadır.
1.1.2.1. Fiziksel Bir Mekân Olarak Mutfağın Tanımı
Fiziksel bir mekân olarak mutfak, hedeflenen kalite, miktar ve
standartlarda

yiyecek

üretiminin

yapıldığı

alan

şeklinde

tanımlanmaktadır (Gökdemir, 2003: 30; Sökmen, 2003: 30). Başka bir
tanıma göre mutfak, her çeşit gıda maddesinin işlemlerinin yapıldığı
ve sunulmaya hazır hale getirildiği alanlar şeklinde tanımlanmaktadır
(Erdoğan, 2017: 38-39). İşletmelerde mutfak ise sunulan yiyecek
hizmetlerinden belirli bir kâr elde etmek üzere, konukların beslenme
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gereksinimlerini, yiyecek hizmetleriyle ilgili istek ve beklentilerini
karşılamak amacıyla oluşturulmuş, çalışanları, çalışma alanları, araç
ve gereçleriyle tüm bunların ilişkileri ve etkileşimi sonucu ortaya
konan,

üretim faaliyetlerini içine alan bir bölüm şeklinde

tanımlanmaktadır (Özdemir, 2001: 8; Giritlioğlu, 2008: 35; Aktaş ve
Özdemir, 2012: 6). Aynı zamanda mutfak besin maddelerinin satın
alınarak, beslenme koşullarına göre üretiminin yapıldığı ve tüketime
hazırlandığı bölüm şeklinde de ifade edilmektedir (Kayayurt, 2002:
18).
Yiyecek-içecek işletmelerinde mutfakta çalışan personelin, mutfak ile
ilgili bilgilere sahip olması gerekmektedir. Çalışanların, verimli, kârlı
ve etkin bir üretim gerçekleştirebilmesi için, mutfak ile ilgili bütün
bilgilere hâkim olması gerekmektedir. Mutfak ile ilgili bilinmesi
gerekenler yalnızca yiyecek üretimi ve süreçleri değil, mutfakta
kullanılan malzemeleri ve ne işe yaradıkları, mutfağın fiziksel
özellikleri ve planı, mutfakta uygulanması gereken çalışma ve
güvenlik kuralları gibi konuları kapsamaktadır (Sökmen, 2003: 30;
Güvenen, 2018: 42).
1.1.2.2. Fiziksel Bir Mekân Olarak Mutfağın İçeriği
Ortaçağdan sonraki dönemde, tarımda yeni metotların kullanılması ve
ticaretin gelişmesiyle birlikte derebeyleri, manastırlar ve krallıklar
zenginleşmiştir. Bu dönemde ziyafetler ve şölenler düzenlenmiştir.
Düzenlenen ziyafetlerin eğlence ve yemek üzerine kurulması
sebebiyle yemek pişirme sanatına ve mutfağa verilen önem artmıştır.
Bina içerisinde mutfaklar, binadan ayrı birimler olarak veya ayrı
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odalar şeklinde inşa edilmiştir. Bu mutfakların başlıca fiziksel
özellikleri arasında, dumanı uzaklaştırmak için yüksek tavanlar, bacası
olan açık bir ateş alanı ve ekmek pişirmek için kullanılan fırını
bulunmaktadır (Çakır, 2010: 6). Bununla birlikte Orta Asya Türkleri
de göçebe hayatı sürdükleri dönemde çadırlarının bir bölümünü
mutfak olarak kullanırken, yerleşik hayata geçtiklerinde ise evlerinin
bir bölümünü mutfak olarak kullanmışlardır (Sancak, 2018: 28).
“Mutfağın bina içerisindeki konumu iş akışı ile yakından ilgiliyken
mutfağın aydınlatılması, havalandırılması, ısıtılması, mutfak duvarları,
mutfak tabanı ve tavanı rahat bir çalışma ortamı sağlaması için
üzerinde dikkatle durulması gereken konulardır” (Aktaş ve Özdemir,
2012: 67). Mutfağın fiziksel özellikleri arasında olan konumu; diğer
cephelere göre daha serin olması sebebiyle binanın kuzey cephesinde
olmalıdır. Isı yayıcı bir mekân olan mutfağın, binanın kuzeyinde
olması mutfağın daha serin kalmasını mümkün kılmaktadır (Kültür ve
Turizm Bakanlığı, 2009: 11; Gün, 2019: 8). Mutfağın aydınlatılması
ise ortamın ve kullanılan teçhizatın temizliği açısından, yiyeceklerin
kalitesi ve içindeki yabancı madde kontrolünde, iş görenlerin
psikolojik ve fiziksel olarak rahat çalışması açsından önemlidir
(Öztaş, 2002: 26; Güvenen, 2018: 45-46). Mutfaktaki aydınlatma
yeterli oranda olmalı, ekipmanların ve mutfak çalışanlarının gölgesini
çalışılan

yüzeye

yansıtmaması

gerekmektedir.

Aydınlatmada

kullanılan ışık yüzeylerden yansımamalı ve çalışma alanına uygun bir
şekilde yayılmalıdır. Yiyeceklerin doğal görüntü ve renklerini
değiştiren ve göz yanılmalarına sebep olan aydınlatmalardan
kaçınılmalıdır. Bununla birlikte ışığın direkt olarak çalışanların
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gözlerine temas etmemesine dikkat edilmelidir (Bayram, 2011: 21).
Genel olarak mutfak için ışıklandırmanın 200 lüks olması gerekirken,
titizlikle çalışılan alanlarda ise 300-500 lüks olması gerekmektedir
(Gün, 2019: 9).
Mutfaklarda doğal yapısından kaynaklanan duman, buhar ve aşırı
sıcak bir hava bulunmaktadır. Mutfakta bu tür sorunların önüne
geçebilmek için, koku, duman, is ve buharlaşmayı giderip, ısıyı
muhafaza edecek, kir, toz ve zararlı girişini önleyecek özellikte olan
havalandırma sistemlerinin olması gerekmektedir (Gökdemir, 2003:
35; Artık ve Konar, 2015: 12; Kurt, 2018: 11). Ayrıca yeterli
havalandırma sağlanmaz ise depolarda nem ve sıcaklık kontrolü
güçleşirken bu durum haşere oluşumuna neden olabilmektedir
(Bulduk, 2009: 393). Mutfağın sıcaklığının, kış aylarında 20-22°C,
yaz aylarında ise 18-20°C civarında olması gerekmektedir (Bayram,
2020: 37). Mutfak tabanı, konfor ve emniyet açısından, kaygan
olmayan döşeme ya da karoyla kaplanmalı ve karoların, aşınmaya,
asitlere ve yağlara karşı dayanıklı olup temizliğinin kolay olması
gerekmektedir. Duvarlar ise açık renkli, kolay temizlenebilir bir
yapıda olup tavana kadar fayans döşeli olmalıdır. Ayrıca duvarlarda
girinti ve çıkıntı bulunmamalıdır. “Tavan yüksekliği en az 3,50 metre,
çalışma tezgâhı yüksekliği: 0,85- 0,90 santimetre, duvarların fayansla
döşenecek asgari yüksekliği ise 1,80 metre olmalıdır” (Çekal, 2013:
64; Gün, 2019: 8-9).
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1.1.2.2.1.

Fiziksel

Bir

Mekân

Olarak

Mutfağın

Kısımları
Yiyecek-içecek işletmelerinde veya otellerin mutfaklarında hazırlama
ve pişirme birimleri, hazırlanacak ya da pişirilecek yiyecek
malzemesine göre çeşitli birimlere sahiptir. Dolayısıyla mutfakta
hazırlama ve pişirme bölümleri sıcak mutfak, soğuk mutfak, pastane,
kasaphane, sebze ve meyve hazırlık mutfağı, bulaşıkhane şeklinde
sıralanabilmektedir (Aktaş ve Özdemir, 2012: 57).
1.1.2.2.1.1. Sıcak Mutfak
Sıcak mutfak; ön işlemlerin uygulandığı ve hazırlık bölümünden gelen
gıdaların pişirildiği, çorbaların, sosların ve sıcak yemeklerin
hazırlandığı birimdir. Bu birim mutfağın en mühim ve iş yükü en çok
olan birimidir (Küçükyaman, 2019: 16). Bu bölümde soslu ve sulu
yemekler, çorbalar, sıcak soslar, pilavlar, et suları, kebaplar,
makarnalar, haşlamalar, sıcak balık yemekleri, tavada ve derin yağda
kızartmalar gibi yemekler hazırlanmaktadır. Sıcak mutfakta ızgara
aşçısı, çorba aşçısı, sebze aşçısı, sos aşçısı çalışmaktadır (Aktaş ve
Özdemir, 2012: 58). Sıcak mutfak, yemek yenilecek restoran ile yan
yana veya aynı katta bulunup, çeşitli üretimin gerçekleştiği diğer
mutfak bölümleri (pastane, kasaphane, soğuk mutfak vb.) ile çevrili
olması gerekmektedir (Erdoğan, 2017: 52). Sıcak mutfak bölümünde,
yoğun ve tempolu bir işleyiş hakim olduğu için daha fazla ekipman
bulunmaktadır. Bu mutfaktaki işgörenlerin rahat çalışması için alanın
geniş olması tercih edilmektedir (Türkan, 2010: 17). Sıcak mutfakta;
fırınlar (buharlı fırın, mikrodalga),

ocaklar, basınçlı ve devirmeli
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tencereler, davlumbaz, ızgara, kuzine, fritöz, salamender, bain marie,
silindirik veya dikdörtgen kaynatma tenceresi, çalışma tezgâhları,
tabak ısıtıcılar, raf ve dolaplar ve el yıkama evyeleri gibi ekipmanlar
bulunmaktadır (Derinalp, 2012: 25; Aktaş ve Özdemir, 2012: 58).
Sıcak mutfak birimi yiyecek ve içecek işletmelerinin ana merkezi
halindedir ve mutfaktaki diğer bölümlere iş verip o birimlerden iş alır
(örneğin; soğuk mutfaktan sebze kızartma, kasaphaneden et gibi).
Bundan dolayı sıcak mutfak bölümü oldukça fonksiyonel ve
etkileşimli bir mutfaktır (Güldemir, 2015: 112-113).
1.1.2.2.1.2. Soğuk Mutfak
Soğuk mutfak,

soğuk olarak servis edilecek olan salatalar,

zeytinyağlılar gibi her türlü soğuk yiyeceklerin ve salataların yapıldığı
bölümdür (Türksoy, 2002: 157). Soğuk mutfakta; mezeler, soğuk
soslar, soğuk yemekler (zeytinyağlılar, soğuk etler vb.), terinler,
galantinler, fümeler, pateler, buzdan ve yağdan heykeller, sebzelerden
farklı süsler hazırlanmaktadır (Aktaş ve Özdemir, 2012: 58). Her çeşit
soğuk yiyeceklerin hazırlandığı soğuk mutfak bölümünde, ihtiyaç
halinde gerekli olan malzemeyi tedarik etme durumunda sıcak mutfak
biriminden destek alınmaktadır (Kolak, 2004: 168). Soğuk mutfak
bölümü;

sıcak mutfağın yakınında ve kasaphane bölümünün

yanlarında bir bölgeye konumlandırılır. Soğuk mutfakta, tepsi taşıma
arabaları, dilimleme makineleri, vakum makinesi, çelik çalışma
tezgahları, mikser ve lavabolu tezgahlar ekipman olarak bu
bulunmaktadır (Bayram, 2020: 31). Soğuk mutfak bölümünün
sorumlusu soğuk mutfak aşçısı ya da şefi (chef gadre manger) olarak
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adlandırılmaktadır. Bu birimde ek olarak mezelerin hazırlanmasından
sorumlu meze aşçısı, soğuk balık yemeklerinin hazırlanmasından
sorumlu balık aşçısı da ihtiyaca göre görev yapabilmektedir (Aktaş ve
Özdemir, 2012: 58). Genellikle soğuk mutfak bölümünde yapılan işler
şu şekilde gruplandırılmaktadır (Derinalp, 2012: 25):
➢ Dayanıksız yiyeceklerin depolanması,
➢ Balıkların temizlenmesi ve şef himayesinde saklanması
➢ Mezeler, zeytinyağlılar ve diğer ordövr tabaklarının hazırlığı,
➢ Soğuk büfe için farklı süslemeler,
➢ Kokteyl toplantıları için sandviç ve kanepe hazırlığı,
➢ Terin, füme, pate gibi özel soğuk yiyecekler,
➢ Salata sosu, tartar, mayonez gibi soğuk soslar
Oteller veya yiyecek-içecek işletmeleri açısından oldukça önemli olan
soğuk mutfak bölümü şu özellikleri taşımalı ve oldukça kapsamlı bir
şekilde planlanmalıdır (Güldemir, 2015: 112-113):
➢ Salam, sosis, sucuk, füme etler vb. gibi yiyecekleri istenilen
boyutlarda dilimleyebilecek dilimleyicileri bulundurmalıdır.
➢ Bu bölümde yağ, yumurta, süt ürünleri gibi hızlı bir şekilde
özelliğini kaybeden ve bozulan yiyecekler için uygun soğutma
cihazları ve alanları bulundurulmalıdır.
➢ Bol miktarda salata, sos vb. kabı bulunduran bir şekilde
olmalıdır.
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1.1.2.2.1.3. Sebze ve Meyve Hazırlık Mutfağı
Sebze veya meyvelerin diğer mutfak bölümlerine dağıtmadan önce
temizlik kademesinden geçtiği mutfak birimidir. Bu birimde
yiyecekler yapısına göre gruplandırıldıktan sonra yıkama işlemi ve
yıkama işleminden sonra da ayıklama işlemi yapılmaktadır ve mutfak
çalışanının bu kısımlara çok dikkat etmesi gerekmektedir (Türkan,
2010: 20). Sebze ve meyve hazırlık bölümünün sıcak ve soğuk mutfak
ile yakın olacak şekilde konumlandırılması gerekmektedir. Buna ek
olarak hazırlama bölümünün sebze ve meyve deposunun hemen
yanında bulunması diğer önemli bir noktadır. Bu şekilde bir
düzenleme birçok sebze ve meyvenin çamur, toz ve kir taşıması
sebebiyle

pişirme

alanlarına

temizlenmeden

girişini

önlemek

açısından önemli olacaktır (Aktaş ve Özdemir, 2012: 59-60). Sebze ve
meyve hazırlık mutfağında genellikle soyma, dilimleme, doğrama için
kullanılan cihazlar bulunmaktadır. Sebze ve meyve yıkama, ayıklama
evye ve tezgâhları bu bölümde bulunmaktadır (Kaya, 2000: 55).
Yiyecek-içecek işletmesi küçük ise soğuk mutfak bölüme entegre bir
şekilde de kullanılabilmektedir. Sebze meyve hazırlama bölümü şu
özellikleri taşıyacak şekilde planlanmalıdır (Güldemir, 2015: 110111):
➢ Sebze ve meyve soyma, doğrama ve dilimleme makineleri
bulundurulmalı ve bu makineler için gerekli donanımları
bulundurulmalıdır.
➢ Yer değiştirilebilir çöp kutuları ya da lavaboya bağlı çöp
öğütücü bulundurulmalıdır.
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➢ Havuç, kabak vb. yiyecekleri soyma ve sıyırma cihazları,
konserve açacağı ve çeşitli bıçaklar bulundurulmalıdır.
➢ Sebze ve meyve robotları ile bu araçlar için gerekli donanımlar
bulundurulmalıdır.
➢ Araçları ve parçalarını koyabilmek için malzeme dolabı
bulundurulmalıdır.
1.1.2.2.1.4. Pastane
Kekler, pastalar ve tatlı-tuzlu kurabiyeler ve daha pek çok farklı
pastane ürünlerinin hazırlığının yapıldığı birimdir (Türkan, 2010: 20).
Her çeşit pasta, dondurma ve tatlının,

kahvaltıda verilecek olan

ekmek ve kek türlerinin hazırlandığı bölümdür (Kabacık, 2008: 13).
Bu birimin hazırlık ve pişirme işlemi aynı alanda yapılmaktadır.
Bundan dolayı pişirme bölümüne yakın olmak zorunda değildir. Fakat
soğuk

hava

deposuna

yakın

olması

birimdeki

iş

akışını

kolaylaştırmaktadır (Tümer, 2008: 22-23). Bu bölümde, kekler,
pastalar, pasta sosları, pudingler, dondurma çeşitleri, şuruplar,
şekerlemeler, sütlaç, revani, keşkül, baklava gibi Türk tatlıları,
kurabiyeler, kruvasanlar, bisküviler, simit ve benzeri yiyecekler
üretilmektedir (Aktaş ve Özdemir, 2012: 59-60). Pastanede, çoğu ürün
fırın kullanılarak yapıldığından fırın kullanım bilgisi önemlidir.
Pastane bölümü sıcaklığının +18 ile +20 derece arasında bulunması
yiyeceklerin bozulmasını engellemektedir. Buna ek olarak pastane
mutfağında

-25

derece

(Küçükyaman, 2019: 17).

soğuk

depoları

da

yer

almaktadır
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Pastane bölümünden sorumlu şef; pastacı veya pastane şefi olarak da
adlandırılmaktadır. Pastanede ayrıca ekmekçi, dondurmacı gibi kısım
aşçıları da görev yapmaktadır. Hamur yoğurma ve açma makineleri,
mikser, hamurların pişirildiği fırınlar, derin dondurucular, dondurma
makinesi, soğuk odalar ve pasta kalıpları bu bölümün ekipmanlarını
oluşturmaktadır (Aktaş ve Özdemir, 2012: 59-60). Öte yandan
işletmelerde pastane bölümü şu özellikleri taşıyacak şekilde
planlanmalıdır (Güldemir, 2015: 112):
➢ Hamur açmak ve yoğurmak için makine ve bu makineye
uygun gerekli alt yapı bulundurulmalıdır.
➢ Ekmek hazırlamak için makine ile bu makineye uygun alt
yapıyı bulundurulmalıdır.
➢ Silikon kaplar, çeşitli pasta kalıpları, spatulalar,

torbalar,

levhalar, oklavalar, merdaneler vb. araçlar ihtiyaca göre
bulundurulmalıdır.
➢ Pastane bölümünde bulunan özel araç ve gereçleri muhafaza
edebilmek ve hızlı bir şekilde yerinden alabilmek için uygun
dolap ve raflar bulundurulmalıdır.
➢ Ekmek, kek vb. pişirme fırınları ve bu fırınlara uygun gerekli
teçhizatı

(havalandırmaları,

su

bağlantıları,

elektrik

bağlantıları) bulundurulmalıdır.
1.1.2.2.1.5. Kasaphane
Kasaphane bölümü, mutfakta üretim için kullanılacak olan kanatlı
hayvan, balık ve etlerin işlendiği birimdir. Ürünlerin işlenmesi
sırasında kullanılacak olan araç ve gereçler birim bazlı olarak bu
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ayrılmaktadır.

birimde

Bu

bölümde

potansiyel

olarak

riskli

yiyeceklerin işlenmesi nedeniyle temizliğe çok dikkat edilmeli, alan
kolay temizlenebilecek şekilde olmalı ve yer zemin açık renkli
seramik malzemeyle kaplanmalıdır. Kasaphane bölümde hava saatte
üç ya da dört defa değiştirilmelidir (Özoral ve Yıldırım, 2014).
Kasaphane bölümü, soğuk mutfağın içerisinde ya da soğuk mutfağa
bağlantılı bir şekilde konumlandırılmalıdır. İşletmelerde mutfağın,
üretim ve maliyet açısından önemli bir konumu mevcuttur. Bundan
dolayı, hijyenik olması ve et ürünlerinin bozulmaması için
kasaphanenin ısısının 20 derece civarında olması gerekmektedir
(Giritlioğlu, 2008: 55).
Kasaphanede, sıcak ya da soğuk mutfakta işlem görecek etler,
yiyeceğe uygun şekilde kemiklerinden, yağ ve sinirlerinden ayrılır,
parçalanır ve kullanıma hazır hale getirilir. Bu bölümde kullanılacak
araçlar; et kıyma makinesi, et kütüğü, soğuk oda ve üniteler, satırlar,
et kemik kesme testereleri, derin dondurucular, çalışma tezgâhı,
soğuk-sıcak su düzeni bulunan evyeli tezgâh, ayak ve diz darbesiyle
çalışır el yıkama lavabosudur (Aktaş ve Özdemir, 2012: 59; Derinalp,
2012: 26-27). Bütün bunlara ek olarak bu bölümün sorumluluğu şef
kasaba

verilmektedir.

Yiyecek-içecek

veya

otel

işletmesinin

büyüklüğüne ve yapısına göre bu bölümde birden fazla kasap ve
yardımcıları da görev alabilmektedir. Bu durum tamamen işletmenin
mutfağı ile diğer bölümlerin kapasitesine ve yiyecek içecek hizmeti
verilen müşteri sayısıyla doğrudan bağlantılı olmaktadır (Giritlioğlu,
2008: 56).
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1.1.2.2.1.6. Bulaşıkhane
İşletmelerde yiyecek üretim süresince yoğun bir şekilde atık madde
oluşmaktadır. Gereken bir şekilde toplanmayan atıklar, kemirgen ve
mikroorganizmalar için uygun bir yaşam alanı olacağından çöp ve
atıkların toplanması, temizlenmesi ve kontrolü büyük önem arz
etmektedir. Mutfaklarda çöplerin toplanması, ayrıştırılarak çöp
alanlarına taşınması ve çöp toplanan alanların, bölgelerin temizliği
bulaşıkhane departmanının sorumluluğundadır (Bayram, 2020: 33).
Yiyecek-içecek biriminden gelen bulaşıkların yıkandığı yer olan
bulaşıkhane, yemek yenilen salona yakın olmalıdır (Kabacık, 2008:
13; Türkan, 2010: 28). Üretim esnasında kullanılan tava, tencere,
kazan, kepçe gibi mutfak bulaşıkları elde yıkanmaktadır. Müşteri
bulaşıkları, mutfak ve restoran arasında konumlandırılmış bulaşık
makineleri ile yıkanmaktadır. İşletme mutfaklarında bulaşıkların
temizlenmesi ve yıkanmasından “Steward” adı verilen bulaşıkçılar
sorumlu olmaktadır. Bulaşıkhane bölümü yiyecek-içecek bölümüne ya
da mutfak şefine bağlıdır (Derinalp, 2012: 27). Bulaşıkhanede bazı
konulara dikkat edilmesi mutfaklarda yapılacak üretime doğrudan etki
etmektedir. Bu konular ise şu şekilde belirtilebilir (Giritlioğlu, 2008:
57):
➢ Bulaşıkhane restorana yakın olmalı ve restorandan gelen
bulaşıklar, mutfak içerisinde fazla mesafe kat edilmeden
bırakılabilmelidir.
➢ Bulaşıkhane mutfak üretim alanından ayrılmalı ve bu iki
bölüm arasında mesafeye uygun bir şekilde duvarlar olmalıdır.

54 | Tutku ŞENOL & Prof. Dr. İbrahim GİRİTLİOĞLU

➢ Bulaşıkhanelerde bulunan çöplerin boşaltıldığı çöp çıkışları
direkt olarak çöp alanında olacak şekilde düzenlenmelidir.
➢ Bulaşık makinesinin çift su çıkışına yağı ayıran ayraçların
bağlanabilmesi

için

döşeme

kotunda

yeterli

düşüş

sağlanmalıdır.
1.1.2.3. Fiziksel Bir Mekân Olarak Mutfakta Üretim
Teslim alınan yiyecek malzemeleri üretim için doğrudan mutfağa
gönderilmekte

ya

da

teslim

alındıktan

sonra

depolara

yerleştirilmektedir. Üretim için mutfağa getirilen veya depolara
yerleştirilen yiyecek malzemeleri, mutfakta kısa bir süre saklanıp
üretime geçilmektedir ya da bekletmeden üretimi yapılmaktadır
(Aktaş ve Özdemir, 2012: 214). İşletmeye üretime hazır ya da yarı
işlenmiş halde gelen yiyecek malzemelerine doğrudan pişirme işlemi
uygulanmaktadır. İşlenmemiş durumlarda gelen sebzeler, meyveler ve
et ürünleri gibi yiyeceklerin ise üretime tabi tutulmadan önce yıkama,
ayıklama, kesme, doğrama gibi üretime hazırlık işlemlerinden
geçmesi gerekmektedir (Karahasanoğlu, 2010: 12; Çanakçı, 2012: 14).
Yiyeceklerin, hazırlık aşamasından sonra gereken üretim tekniğine
göre pişirilmesi üretim aşamasının en önemli noktalarından birisidir.
Et ve sebzelerin yapısına göre pişirme tekniğini uygulamak yemeğin
kalitesini ve lezzetini arttırmaktadır. Hangi pişirme tekniği kullanılırsa
kullanılsın yiyeceğin dokusuna, kesimine, etin yağlı veya yağsız
oluşuna kadar tüm etkenler göz önünde bulundurulmaktadır (Sarıışık,
Çavuş ve Karamustafa, 2010: 219). Üretimde, yiyeceklerin yanlış
hazırlama yöntemlerine göre hazırlanması ve çok fazla pişirilmesi
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besin değeri ve vitamin kayıplarına sebep olmaktadır. Vitamini
kaybolan yiyecekler proteinleri etkileyip yiyeceğin tadını, dokusunu,
rengini

olumsuz

yönde

etkilemektedir

2009:

(Koçak,

107;

Karahasanoğlu, 2010: 12). Bu yüzden mutfaklarda yiyecek üretimi
aşağıdaki temel unsurlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir
(Kozak, Çakıcı, Azaltun, Sökmen, Sarıışık ve Çetinsöz, 2008: 312;
Çanakçı, 2012: 15-16):
➢ Kaliteli yiyecek malzemesi kullanılmalıdır.
➢ Yiyeceklerin temiz olmasına dikkat edilmelidir.
➢ Doğru hazırlama teknikleri ve ekipmanları kullanılmalıdır.
➢ Uygun ve doğru lezzetlendiriciler kullanılmalıdır.
➢ Standart reçeteler kullanılmalıdır.
➢ Gerekenden fazla miktarlarda pişirme yapılmamalıdır.
➢ Hazırlanan yiyecekler mümkün olduğunca hızlı bir şekilde
servis edilmelidir.
1.1.2.3.1. Fiziksel Bir Mekân Olarak Mutfakta Üretim
Süreci
Yiyecek içecek işletmeleri ile otel işletmelerinde yiyecek üretimi
mutfaklarda

gerçekleştirilmektir.

Yiyeceklerin

üretimi,

gıda

maddelerinin satın alınmasından yemek servisi sonrası uygulanan
işlemlere kadar olan geniş bir süreci kapsamaktadır (Aktaş ve
Özdemir, 2012: 183). Üretim sürecini satın alma, teslim alma,
depolama, hazırlık, üretim ve porsiyonlama, servis ve servis sonrası
işlemler oluşturmaktadır (Ceylan, 2020: 44). İşletmeler, üretimde
kullandığı

yardımcı

ürünler ve

hammadde

gibi

malzemeleri
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üretemediklerinden dolayı satın almak zorundadırlar (Bucak, 2011:
175). Ürünlerin doğru kalitede, doğru miktarda ve uygun kaynaktan
temin edilmesi sebebiyle satın alma işlemi, işletmeler için büyük bir
öneme sahiptir (Şengül, 2017: 58; Ceylan, 2020: 44). Teslim alma
işlemi ise sipariş edilen ürünlerin işletmeye geldikten sonra kabul
edilerek depolara aktarılma sürecini ifade etmektedir. Satın alma
sürecinin bir parçası olan teslim alma işleminde aşağıdaki faaliyetler
gerçekleştirilmelidir (Türkay, Şengül ve Ocak, 2016: 72):
➢ Gelen ürününün sipariş edilip edilmediğinin kontrolünün
yapılması,
➢ Gelen ürünlerin araçlardan indirilmesi,
➢ Sipariş

edilen

ürün

ile

gelen

ürün

arasında

miktar

karşılaştırılması yapılması,
➢ Gelen ürünlere kalite kontrol testlerinin yapılması,
➢ Gelen ürünlerin stok kaydına eklenmesi,
➢ Gelen ürün istenilen nitelikte değilse iade işleminin yapılması
gibi bir dizi operasyondan oluşmaktadır.
İşletmelerin kârlılık oranlarının yükseltilmesi ve kaliteli yemeklerin
üretiminin yapılabilmesi için yiyeceklerin üretime kadar sağlıklı bir
şekilde depolanması gerekmektedir (Bayram, 2020: 25). İşletmeye
emek ve büyük maliyetler harcanarak teslim alınan yiyecek
malzemelerinin depolama işlemleri, çürüme, bozulma ve çalınma gibi
nedenlerden dolayı ortaya çıkacak zararların önlenmesi açısından
büyük önem taşımaktadır (Bayram, 2011: 37). Depolama işlemi
yapılırken

uyulması

gereken

bazı

kurallar

bulunmaktadır.

MUTFAK, YEREL YİYECEKLER VE GAZİANTEP MUTFAĞINDA KULLANIMI | 57

Kontaminasyon tehlikesine karşı bulaşma riski olan gıdaların ayrı bir
yerde depolanması gerekmektedir. Depolardan ürün çıkışı yapılacağı
zaman ilk giren ilk çıkar yöntemi uygulanmalı ve depoya giren ve
çıkan ürünler için giriş ve çıkış tarihleri tutulmalıdır. Bir ambalaja
sahip olmayan ürünlerin işletmeye ait kutu ve kaplarda depolanması
depolama kurallarından bazılarını oluşturmaktadır (Çelik, 2019: 213;
Türkay, Şengül ve Ocak, 2016: 78; Birdir, 2018: 188-189).
Üretimde kullanılacak olan gıda ürünlerinin çoğunluğu yiyecek içecek
işletmelerine işlenmemiş halde gelmektedir. Et türevleri, kanatlı
hayvanlar, deniz ürünleri, taze meyveler ve sebzeler işlenmemiş
gıdalar grubuna girmektedir. Bu ürünler, üretime alınmadan önce
sırasıyla ayıklama, yıkama ve doğrama gibi bir dizi işlemden
geçirilmektedir (Ceylan, 2020: 50). Yiyeceklerin hazırlık sürecinde
gıda güvenliği açısından hassas ürünler ile çalışılırken dikkat edilmesi
gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bunlar (Ekinci, 2018: 205-206):
➢ Yiyecekler hazırlık alanından üretim alanına çamur, toprak,
ilaç kalıntısı gibi maddelerden tamamen arındırılmış bir
şekilde gönderilmelidir.
➢ Kısa sürede bozulabilecek gıdalar ilk önce kullanılmalıdır.
➢ Her bir farklı gıda ürünün farklı kaplarda ve kapalı bir şekilde
üretim alanına aktarılması gerekmektedir.
➢ Çapraz bulaşmayı önlemek için her gıda türü farklı bir
bölümde ve farklı ekipmanlarla işleme alınmalıdır.
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Üretim sürecinde olan bütün aşamalar, işletmelerin en temel
fonksiyonlarından biri olan yiyecek üretimi aşaması çerçevesinde
şekillenmektedir (Özbay ve Sarıışık, 2017: 114-130). Yiyecek-içecek
işletmelerinde üretim için yemek hazırlama ve pişirme işlemine
geçilmeden önce yapılması gereken birkaç temel işlem bulunmaktadır.
Yiyecek içecek kontrolü kapsamında bu işlemler; standart reçetelerin
belirlenmesi, menü planlaması, ürün testleri (demoları) ve standart
porsiyonların belirlenmesidir (Ceylan, 2020: 51). Yiyeceklerin
pişirilmesinde yeterli sürelerde ve uygun ısıda pişirme dikkat edilecek
en önemli noktadır. Çiğ hayvansal besinler pişirilirken, besinin iç
ısısının en az 63°C’de 15 saniye olması gerekmektedir. Büyük
parçalar halinde olan et çeşitlerinin pişirilmesinde iç ısının en az
68°C’de

olması

gerekmektedir.

Kanatlı

hayvan

etlerinin

pişirilmesinde ise iç ısının en az 74°C’de ve 15 saniye pişirilmesi
gerekmektedir (Atasever, 2000: 121; Kurt, 2018: 19). “Pişirme
esnasında ürünlerin merkez sıcaklığının 70°C’de en az 2 dakika veya
60°C’de en az 45 dakika ya da 80°C’de en az 2 saniye bekletilmesi
gerekmektedir” (Bayram, 2011: 45). Ancak kırmızı barbunya gibi
içerisinde toksin barındıran bazı baklagillerin, toksinleri etkisiz hale
getirmek için 100°C’de en az 10 dakika pişirilmesi gerekmektedir
(Bayram, 2011: 45).
Porsiyonlama işleminde, standart bir şekilde her müşteriye sunulacak
yiyecek miktarının eşit olmasını sağlayan standart porsiyonlama
sisteminin kullanılması gerekmektedir. Yiyecekler porsiyonlara
ayrılıp, tabaklara yerleştirilmektedir (Aktaş ve Özdemir, 2012: 231).
Tabakta yemekle bütünlük sağlayacak süslemeler yapıldıktan sonra
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yemeğin servisi yapılmaktadır. Mutfağın başarısı için yiyeceklerin
pişirilmesi kadar sunumu da önemli bir etkendir (Çanakçı, 2012: 21).
Mutfaklarda üretim sonrası yapılacak işlemler ise, bulaşıkların
yıkanması ve çöplerin toplanması işlemleridir (Kabacık, 2008: 29).
1.1.2.3.2. Mutfaklarda Üretim Türleri
Yiyecek üretim sistemleri kalite ve maliyeti dengede tutarken, sonuçta
istenilen çıktıya ulaşılması hedeflenmektedir. Mutfaklarda yiyecek
üretim sistemleri geleneksel yiyecek üretim sistemi, pişir-soğut üretim
sistemi, pişir-dondur üretim sistemi olarak üç başlık altında
incelenmektedir. Pişir-soğut ve pişir-dondur üretim sistemi, yüzyıllar
boyunca uygulanmakta olan geleneksel yiyecek üretim sistemine
alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Bu sistemlerle pişirilen yemeklerin
saklama süreleri artarken ekonomik değeri de aynı oranda artmaktadır
(Öney, 2010: 41-44).
1.1.2.3.2.1. Pişir-soğut Üretim Sistemi
Pişir-soğut

üretim

sisteminde,

yemeklerin,

geleneksel

üretim

tekniklerine göre hazırlanıp, pişirildikten sonra hızla soğutulması,
depolanması ve bekletilmesi esasına dayanmaktadır (Uyar, Alp,
Mirza, Ruh, Dikmen, Kızıl, Şener ve Beyhan, 2010: 63). Pişir-Soğut;
yiyeceklerin ihtiyaç öncesinde pişirilerek pastörize edilmesi, hızlı
soğutma uygulanması, soğutulan gıdaları dikkatli ve kontrollü şekilde
0-3°C arasında soğuk olarak depolanması, ihtiyaç anında yine
kontrollü ısıtmayla tüketim sıcaklığına getirilmesi basamaklarını
içeren teknoloji temelli bir yiyecek içecek üretim sistemidir (Baltalı,
2019: 16).
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Yiyecekler

oda

sıcaklığında

kaldığı

süre

boyunca

enzimler,

mikroorganizmalar ve kimyasal reaksiyonların etkisiyle hızlı bir
şekilde bozulabilmektedir. Pişir-soğut üretim sistemindeki hızlı
soğutmanın önemi bu tür bozulmaların önüne geçmek ve saklama
süresini uzatmaktır (Güldemir, 2015: 82). Pişir-soğut üretim
sisteminin üretim aşamalarında ürünler hazırlanıp, pişirildikten sonra
uygun

şekilde

paketlenip

porsiyonlanmaktadır.

Porsiyonlama

aşamasının, yemek pişirildikten hemen sonraki takiben 30 dakika
içinde yapılması gerekmektedir. Bu üretim sisteminde soğutma
aşaması porsiyonlamadan hemen sonra başlamalı, en fazla 1,5 saat
içinde 3°C’ye soğutulan yiyecekler, depolama aşamasında ise 0-3°C
arasında muhafaza edilmeli ve 5 günden fazla saklanmamalıdır (Öney,
2010: 76).
1.1.2.3.2.2. Pişir-dondur Üretim Sistemi
Pişir-soğut üretim sistemiyle benzer aşamalardan geçen yemekler
uygun

şekilde

hazırlanıp

-18°C'ye

soğutulduktan

sonra

depolanmaktadır. Yumurtalı yemekler, sebze ve meyveler bu sisteme
uygun değilken, çorbalar, soslar, su ürünleri, et ve et ürünleri
uygundur.

Pişir-dondur üretim sistemi uygulanan gıdaların ideal

depolama süresi 4 hafta olup, 3 ayı geçmeyecek şekilde depolanması
gerekmektedir (Gül, 2020: 387). Üretim ve tüketimin aynı anda
yapılmaması ve planlamayı daha pratik hale getirmesi pişir-dondur
üretim sisteminin en önemli avantajları arasında yer almaktadır.
Dondurma, depolama, ısıtma ve servis aşamalarında gıda güvenlik
ilkelerine, ısı ve zaman aralıklarına uygun şekilde yapıldığında bu
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sistemde

yiyeceğin

pratikleşmesi

kalitesi

işletmenin

de

maliyet

korunmaktadır.
ve

artık

Planlamanın

yönetimini

de

kolaylaştırmaktadır (Gül ve Ergün, 2010: 129).
1.1.2.3.2.3. Geleneksel Üretim Sistemi
Geleneksel üretim sistemi, yemeklerin geleneksel hazırlama ve
pişirildikten sonra servis saatine kadar sıcak tutulması ve hemen
sonrasında tüketilmesi esasına dayanmaktadır (Uyar, Alp, Mirza, Ruh,
Dikmen, Kızıl, Şener ve Beyhan, 2010: 63). Geleneksel üretim
yöntemleri, nesiller boyunca aktarılan, alışkanlık, bilgi ve kültürel
kalıntıların bütünü olarak tanımlanabilmektedir. Bu teknikler;
blanching (ağartma), boiling (haşlama), poaching (hafif haşlama),
grilling (ızgara), steaming (buharda pişirme), deep fat frying (derin
bol yağda kızartma), shallow fat frying (sığ yağda kızartma), sauting
(tavada az yağda pişirme), roasting (fırında kızartma), baking (fırında
pişirme), braising (önce az yağda sonra kendi suyunda pişirme),
stewing (kendi suyuyla pişirme) ve simmering (kaynama derecesinin
altında hafif ateşte pişirme)dir. Geleneksel teknikler odaklı yiyecek
üretim sistemleri, restoranlarda ve evlerde yaygın olarak kullanılan
geleneksel pişirme yöntemlerinden oluşmaktadır. Bu yöntemleri
uygulamak için kullanılan ekipmanlardan tava, tencere gibi pişirme
araç gereçleri de zamanın teknolojisine göre şekillenmiştir. Üretimde
kullanılan araç gereçler, topraktan sonra bakır, demir, çelik gibi farklı
madenlerden yapışmaz yüzeyli teflon, seramik gibi yeniliklerle son
halini almıştır (Baltalı, 2019: 10-11).
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1.1.2.4. Mutfakta Pişirme Yöntemleri
Toplumlara has kültürel özellikler uzun bir zamanın getirdiği
birikimler sonucu meydana gelmektedir. Toplumun kültürü ile beraber
değişen ve gelişen beslenme alışkanlıkları, farklı uygulamalar da
içerebilmektedir. Bazı besinler, ülkelerin tariflerine ve mutfak
geleneklerine göre farklı yöntemler kullanılarak pişirilmektedir
(Keleş, 2020: 4-5). Besinlerin kolay bir şekilde tüketilebilmesi
amacıyla yapı ve özelliklerine göre çeşitli pişirme süreçlerinden
geçmeleri gerekmektedir. Pişirme işlemi temel olarak hava, su, yağ ve
su buharı olmak üzere dört çeşit ortamda gerçekleşmektedir (Baltalı,
2019: 10). Bu bağlamda bu başlık altında blanching (ağartma), boiling
(haşlama), poaching (hafif haşlama), grilling (ızgara), steaming
(buharda pişirme), deep fat frying (derin bol yağda kızartma), shallow
fat frying (sığ yağda kızartma), sauting (tavada az yağda pişirme),
roasting (fırında kızartma), baking (fırında pişirme), braising (önce az
yağda sonra kendi suyunda pişirme), stewing (kendi suyuyla pişirme),
simmering (kaynama derecesinin altında hafif ateşte pişirme),
gratinating (üstten kızartma-graten), kippering (tütsülemek), sous-vide
(vakumda pişirme) gibi pişirme yöntemleri anlatılacaktır.
1.1.2.4.1. Blanching (Ağartma/ Beyazlatma)
Blanching, ağartma anlamına gelmektedir ve teknik olarak şok
haşlama,

bir

taşım

kaynatma

veya

beyazlatma

olarak

da

isimlendirilmektedir (Türkan, 2010: 201). Çiğ yiyeceğin kaynayan
suya birkaç dakika içerisinde daldırıp çıkartılması şeklinde uygulanan
ağartma işlemiyle, etlerin kanı ve kiri giderilmekle birlikte sebzelerin
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de gerçek rengi ortaya çıkarılmaktadır. Bu niteliklerden dolayı,
ağartma yöntemi, pişirme yöntemleri arasında bir ön pişirme olarak
kabul edilmektedir (Öney, 2010: 52). Bu pişirme yönteminin diğer bir
uygulanma şekli de etler için veya sos yapılacak kemiklerin; soğuk
suya konup kaynayıncaya kadar ısıtılıp soğuk sudan geçirilip kanının
ve üzerindeki kirin giderilmesi şeklindedir (Gisslen, 2011: 71). Bu
teknik;

çoğu

sebzenin

renklerinin

ve

besleyici

kısımlarının

korunmasına, bazı sebzelerde bulunan acımtırak lezzeti yok etmeye ve
sebzelerin dokularını sağlamlaştırmaya yardımcı olmaktadır (Gürman,
2004: 257). Bunun yanında pastacılıkta yumurta sarılarının ve şekerin
beraber çırpılarak beyazlaştırılmasına da ağartma adı verilmektedir
(Aktaş ve Özdemir, 2012: 229-230). Ağartma, malzemenin kullanım
amacına ve cinsine göre soğuk suda, sıcak suda veya yağda ağartma
şeklinde uygulanmaktadır (Baltalı, 2019: 11).
➢ Sıcak suda ağartma; bu yöntemde genellikle sebzeler için
ağartma işlemi uygulanmaktadır. Sebzeyi kaynar suya (100°C)
basarak hafif yumuşadıktan sonra, soğuk sudan geçirip süzme
şeklidir.

Ancak

burada

sebze

pişirilmemelidir.

Sebzeler

kaynayan suya konulduğunda gözenekleri kapanacağından,
mineral ve vitamin kaybı önlenmiş olacaktır. Sebzeler, 30 ile 60
saniye arası kaynar suda tutulmakta, istenen kıvama geldiğinde,
önceden hazırlanmış olan buzlu suya konulmaktadır. Bu
yöntemde sebze şok haşlamadan geçirilmektedir. Sebzenin
vitamin değeri, rengi ve kıvamının korunabilmesi için bu
işlemin yapılması gerekmektedir (Eraslan, 2013: 123; Özata,
2015: 82-83).
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➢ Soğuk suda ağartma; Kemikler, etler ve kuru baklagiller için;
soğuk suya konulup kaynayana kadar ısıttıktan sonra soğuk
sudan geçirerek süzme yöntemidir. Bu yöntemde kaynama
süresi 1-3 dakika arasında olması önemlidir. Mutfakta çeşitli et
sularının (kuzu, dana balık, tavuk kemikleri) yapılabilmesi için
bu

kemiklerin

mutfağa

hangi

şartlarda

geldiğini

bilmediğimizden, soğuk suda ağartma işleminin uygulanması
gerekmektedir (Mutlu, 2018: 16).
➢ Yağda ağartma; Genellikle sebzelerin kızmış olan sıvı yağda
(130°C) kısa süreli 20-30 saniye tutulması sayesinde sebzelerin
gözeneklerinin kapanması, vitamin ve mineral kaybının en aza
indirilmesi için yapılmaktadır. Aynı zamanda yağda ağartma
sayesinde

sebzelerin

renkleri

daha

canlı

olarak

ortaya

çıkmaktadır. Ön pişirme yöntemi uygulandığı için yiyeceklerin
daha kısa sürede pişirilmesi mümkün olacaktır. Bu durum
yiyeceklerin renklerinin canlı kalması ve zamandan kazanılması
yönünden önemli hale gelmektedir (Eraslan, 2013: 125; Özata,
2015: 82-83).
1.1.2.4.2. Boiling (Haşlama)
Boiling (haşlama); yiyeceklerin kaynayan suyun içerisine atılıp
pişirilmesine dayanan bir pişirme yöntemidir. Haşlama kaplarının ağzı
kapalı olacak şekilde uygulandığında pişirme işlemi daha hızlı
gerçekleşmektedir. Genel olarak çoğu yiyeceğe uygulanabilen
haşlayarak pişirme yöntemi, kuru baklagiller, bağ dokusu sert olan
etler, püre ve makarna yapılmak istenen sebzelere uygulandığında
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daha sağlıklı sonuçlar vermektedir (Eraslan, 2013: 135). Nohut,
fasulye, mercimek gibi kuru baklagiller ve patates, havuç gibi kök
sebzeler pişene kadar kaynatılmaktadır. Makarna gibi nişastalı gıdalar
ağzı açık olarak haşlanmakta, bulgur, pirinç gibi diğer nişastalı gıdalar
ise çeşitli sıvılar ile birlikte kapağı kapalı bir şekilde pişirilmektedir
(Aktaş ve Özdemir, 2012: 227). Haşlayarak pişirme yöntemi,
yumuşak dokulu etlerde de uygulanmaktadır ancak kaynayan su
yiyecek maddesinde hoş olmayan bir görüntüye ve kopmalara sebep
olmaktadır.

Bu

sebeple

yumuşak

dokulu

etlerde,

kaynama

sıcaklığından daha düşük bir derecede yani poşe sıcaklığında ya da
buharda pişirme yöntemi gibi yüksek sıcaklıkta ancak pişirme suyu ile
direkt olarak temas etmeyecek şekilde pişirilmesi daha çok tercih
edilmektedir (Baltalı, 2019: 12). Haşlayarak pişirme yönteminin en
önemli faydası; gıdaların içindeki selüloz, protein, nişasta veya lifli
yapının gitmesiyle yiyeceğin daha yumuşak hale gelmesidir. Bununla
birlikte kalitesiz ve sert etleri sindirilebilir ve damak tadına uygun hale
getirmekte, içerdiği bakteriyi yok ederek yiyecek daha güvenli
olmakta ve besleyici, lezzetli sular ortaya çıkmaktadır (Eraslan, 2013:
136). Haşlama suyu, haşlama işlemi bittikten sonra yemeklerde ve
çorbalarda kullanılıp değerlendirilmektedir (Gürman, 2004: 258).
Haşlama yönteminde, suyun kaynamasının kolaylıkla gözlemlenmesi
ve suyun kaynama noktasının sabit olması bir avantajdır. Su
kaynamaya başladığında içerisinde kabarcıklar oluşur, bu işlem
esnasında su, sebze suyu ya da et suyunun sıcaklığı 100 derecenin
üzerine ulaşmaktadır. Haşlanan gıdalar o şekilde yenilebildiği gibi
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ikinci bir pişirme yöntemiyle de pişirilip yenilebilmektedir (Çakmak,
2017: 10).
Haşlama yönteminde hem kaynar su hem de soğuk su ile pişirme
yapılabilmektedir. Eğer yiyecekten yararlanılacaksa ve yiyeceğin
besin değerinin suya geçmesi istenmiyorsa yiyecek kaynar suya
atılmaktadır. Bu şekilde yiyecekteki proteinin katılaşması sağlanıp,
besin öğelerini suya vermesi önlenmektedir. Ancak yiyeceğin pişme
suyundan yararlanılacak ise bu durumda yiyeceğin soğuk suya
atılması gerekmektedir. Soğuk suda haşlamada yiyecekler soğuk su
içerisinde kaynamaya ve pişirilmeye bırakılmaktadır. Bu yöntem ile
yiyeceklerin suyunun berrak olması için kaynamaya başlayınca suyun
yüzeyinde oluşan köpük alınmaktadır. Konsome, jöle ve stock elde
edilirken bu işlem oldukça önem kazanmaktadır. Sıcak suda haşlama;
yiyecekler kaynayan suya konulur ve pişirilmeye bırakılır. Bu yöntem
ile pişirme süresi kısalmaktadır. Yiyecekleri rengi ve besin değeri
pişirme süresi az olduğu için korunmaktadır (Eraslan, 2013: 135).
Haşlama yöntemi yapılırken şu hususlara dikkat edilmelidir (Aktaş ve
Özdemir, 2012: 226-227):
➢ Yeşil yapraklı sebzeler pişirilirken tencerenin kapağının açık
olması

gerekmektedir

aksi

halde

sebzelerin

rengi

kararmaktadır.
➢ Makarna ve pirinç gibi nişastalı gıdalar haşlanırken de kapağın
açık olması gerekmektedir aksi halde yiyeceklerdeki nişasta
suyun köpürmesine ve taşmasına neden olmaktadır.
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➢ Haşlama yapımında kullanılan su atılmamalı sos, et suyu veya
çorba yapımında kullanılmalıdır.
➢ Haşlama işlemi yapılırken su kaynadıktan sonra ateş ne kadar
açılırsa açılsın suyun ısısı arttırılamayacağından, enerji
tasarrufu

açısından

ateşin

daha

fazla

açılmaması

önerilmektedir.
1.1.2.4.3. Poaching (Kaynamayan Sıcak Suda Haşlama)
Poaching (kaynamayan sıcak suda haşlama); bir sıvı içinde 7182°C’de ısı kontrolüne dikkat edilerek uygulanan pişirme yöntemidir.
Poché (poşe) kaynar derecedeki kaynamayan suda pişirme yöntemidir
(Gisslen, 2011: 71). Bu yöntemdeki suyun sıcaklığında herhangi bir
hareketlenme görülmemektedir. Bu yöntem daha çok yumuşak dokuya
sahip olan yiyeceklerde uygulanmaktadır. Bu yöntemde kullanılan sıvı
her zaman su olmamakla birlikte; bazı balıklar balık suyunda, tavuk
göğsü tavuk suyunda ve komposto yapımında meyveler şeker
şurubunda poşe edilmektedir (Çakmak, 2017: 10). Bu yöntem ile
balıklar, bağ dokusu yumuşak etler ve yumurta gibi yiyecekler sıcak
su içerisinde pişirilmektedir. Çılbır, bu yöntem ile yapılan bir yemek
türüdür. Bu yöntemde, yumurta kırılarak pişirilecek ise yumurtanın
dağılmaması için suyun içerisine tuz, renginin beyaz olması içinse
sirke ilave edilmektedir (Çanakçı, 2012: 19-20). Krem karamel de bu
yöntem ile pişirilen bir tatlı çeşididir (Aktaş ve Özdemir, 2012: 225226). Deniz ürünleri, alabalık haşlama, yumurta, beyin salata,
dondurulmuş sebze ve meyveler poşe tekniği kullanılarak pişirilen
bazı yemeklere örnek olarak gösterilebilmektedir (Türkan, 2010: 202;
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Eraslan, 2013: 239). Bu pişirme yönteminde şu noktalara dikkat
edilmelidir (Aktaş ve Özdemir, 2012: 225-226):
➢ Pişirme işleminin yapılacağı su kaynatılıp, sonrasında poşe
yapma ısı derecesine düşürülmektedir. Kaynayan suyun
yüzeyinde bir hareket olmamalı çünkü bu durum pişirilmek
istenen yiyeceğin parçalanmasına neden olabilmektedir.
➢ Yiyecek yavaşça sıvıya batırılmakta ve tamamen pişinceye
dek sıvı içinde bekletilmektedir. Kaptaki sıvı yiyeceğin
üzerini kapatacak şekilde olması gerekmektedir.
➢ Pişirildikten sonra yiyecek sıvıdan çıkarılır ancak bu
sıvının atılmaması, sos yapımında kullanılması daha
faydalı olacaktır.
1.1.2.4.4. Grilling – Broling (Izgara)
Grilling-Broiling (ızgarada pişirme); yiyecek maddelerinin kömür,
odun, hava gazı veya elektrik aracılığıyla sağlanan ısı kaynağına
doğrudan tutularak pişirilmesidir. Bu yöntemle, yiyeceklerin üstünde
yüksek ısıdan dolayı kızarmış bir tabaka oluşmakta ve bu tabaka
yemeğe lezzet vermektedir. Izgarada pişen yiyeceğin pişme süresi,
yiyeceğin yapısal özelliklerine ve ısının pişirme gücüne bağlı olarak
değişmektedir. Izgarada yiyeceğin iyi pişmesi ve lezzetli olması için,
ateşin ızgaraya uzak olması gerekmektedir (Çanakçı, 2012: 18-19).
Ateş üzerinde yapılan ızgaraların dışında; tandıra gömülerek yapılan
ızgara türü de bulunmaktadır. Bu pişirme türünde daha çok bütün
kuzu yapılmaktadır. Izgara ile pişirme Türk mutfağının en eski yemek
pişirme yöntemlerinin başında gelmektedir (Çakmak, 2017: 11-12).
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Bu pişirme yöntemi genellikle yumuşak yapıdaki etlere uygulanır
çünkü sert eti yumuşatan bağ dokusunun parçalanması için zamana
ihtiyaç duyulurken ızgara, kısa sürede bu işlemi yapan bir pişirme
yöntemidir.

Izgara

yapılacak

yiyecek

ısı

kaynağının

altına

yerleştirildiğinde broilling, üstüne yerleştirildiğinde grilling pişirme
yöntemi uygulanmış olmaktadır (Öney, 2010: 53). Restoranlarda
broiller olarak kullanılan donanıma “Salamander” adı verilmektedir.
Salamander genelde duvara sabitlenen ve tavandan bağlantısı olarak
konumlanan ayrı bir birimdir (Gökdemir, 2003: 132). Gaz, kömür ya
da elektrik kaynağını kullanan ızgarada pişirme yöntemi, 150-250°C
arasında yüksek bir ısı gerektirmektedir (Eraslan, 2013: 156). Izgara
yönteminde şu hususlara dikkat etmekte fayda vardır (Aktaş ve
Özdemir, 2012: 222-223):
➢ Pişirme işleminden önce ızgaranın ısıtılması ve yağlanması
gerekmektedir. Bu şekilde yiyeceğin ızgaraya yapışması
önlenmektedir.

Ancak

ızgaranın

yağının

yanmaması

olmayan

yiyecek

malzemeleri

gerekmektedir.
➢ Bu

yöntem

ile

sert

pişirilmektedir. Böylece istenen lezzet ve kalitede ürün elde
edilebilmektedir.
➢ Izgara yapılacak yiyecekler sipariş geldiği anda pişirilmelidir.
Bu yöntemle pişirilen yiyecekler uzun süre bekletilirse
soğuyup, kuruyarak kalitelerinin düşmesine neden olmaktadır.
➢ Balıklar ve diğer yiyecek malzemeleri aynı ızgarada
pişirilmemelidir. Balıkların ağır kokuları diğer yiyeceklere
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kolaylıkla bulaşabilir ve bu da hoş olmayan lezzetleri ortaya
çıkarabilmektedir.
➢ Pişirme işleminden sonra ızgaradaki yağlar ve yiyecek artıkları
kazınarak temizlenmelidir.
Broiling (Üstten Isı Uygulayarak Pişirme): Bu yöntemde yiyeceğin
pişmesi için yiyecek ile temasta bulunan bir metal araca ya da yağa
ihtiyaç

bulunmamaktadır.

Yiyecekler,

üstten

ısı

uygulayarak

pişirilmektedir. Bundan dolayı, ısı direkt olarak yiyecek ile temasta
bulunmaktadır. Salamanderler ile yapılan pişirmeler üstten ısı
uygulayarak

ızgarada

pişirme

yöntemine

örnek

olarak

gösterilebilmektedir. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri koyulmuş
yemeklerin

üzerini

kızartmak

amacıyla

bu

salamanderler

kullanılmaktadır. Bu işleme aynı zamanda gratin adı da verilmektedir
(Çanakçı, 2012: 18).
1.1.2.4.5. Steaming (Buharda Pişirme)
Steaming (buharda pişirme); yiyeceğin hazırlandıktan sonra, su
bulunan bir tencerede süzgecin üstüne oturtulup suyun buharıyla
pişirilmesidir (Çakmak, 2017: 11). Bu yöntemde “buhar banyosunda”
pişirme söz konusu olduğu için suda eriyen mineral kayıpları
olmamaktadır. Bunun yanında, etler gibi uzun süre pişmesi gereken
yiyeceklerde önerilen bir pişirme yöntemi değildir (Baltalı, 2019: 13).
“Combi-steamer” olarak adlandırılan konveksiyonlu fırınlarda buhar,
fırının içerisine verilmekte ve fan yardımı ile her tarafa eşit bir şekilde
dağılmaktadır. Delikli tepsilere yerleştirilen yiyecek malzemeleri bu
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fırınlarda deliklerden geçen buhar ile birlikte pişirilmektedir (Eraslan,
2013: 175).
Buharda pişirme yöntemi üst üste konulmuş iki kap aracılığı ile
yiyecek malzemelerinin suya temas etmeden uygulanabildiği gibi
düdüklü tencerelerde, yüksek buhar basıncıyla da uygulanabilmektedir
(Aktaş ve Özdemir, 2012: 228).

Yemeğin yanına garnitür olarak

verilen brokoli, havuç ve karnabahar gibi sebzeler vok tava içerisine
yerleştirilmiş bambu sepet içinde pişen Çin usulü pilav bu yönteme
örnek olarak verilebilmektedir. Bu yöntemin en önemli avantajı, direk
suyla temas etmediği için yiyecek maddelerinin öz suları, mineralleri
ve

vitaminlerinin

bozulmamasıdır

içinde

(Eraslan,

kalmasını
2013:

176).

sağlayarak
Benmari

dokularının
olarak

da

isimlendirilen bu teknik ile özellikle diyet yemeklerinin yapılması
tercih edilmektedir (Sarıışık, Çavuş ve Karamustafa, 2010: 224). Bu
pişirme yöntemi, vitamin değerini ve rengini koruduğu için sebzelerde
yaygın olarak kullanılmaktadır. Brüksel lahanası, bezelye, rezene,
patates, brokoli, karnabahar, taze fasulye, hindiba ve kabak gibi
sebzeler uygun bir şekilde hazırlandıktan sonra buhar tenceresine
yerleştirilip pişirilmektedir. Suda pişebilen bütün yiyecekler buharla
da pişirilebilmektedir. Bu yöntemin besin değerlerini koruduğundan
günlük beslenme ve diyetlerdeki önemi giderek artmaktadır (Öney,
2018: 21). Buharda pişirme yöntemi, görüntü ve sağlık açısından daha
uygun olmaktadır. Özel tenceresi olmadığında geniş bir tencerenin
üzerine uygun boyuttaki süzgeç yerleştirilerek buharda pişirme
yöntemi yapılabilmektedir. Tencereye su ve süzgece de hazırlanan
sebzeler konularak ağzı kapatılıp pişmeye bırakılmaktadır (Gürman,
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2004: 258-259).
pişirilmesinde

Otel mutfaklarında; bu yöntemle yiyeceklerin

çoğunlukla

basınçlı

tencereler

kullanılmaktadır.

Buharda pişirme yöntemi, Türk mutfağında pek fazla tercih edilmeyen
bir pişirme yöntemidir. Türk mutfağında buharda pişirme yöntemine
en yakın olan pişirme şekli buğulama olarak karşımıza çıkmaktadır
(Aktaş ve Özdemir, 2012: 228-229).
1.1.2.4.6. Deep Fat Frying (Derin Bol Yağda Kızartma)
Deep fat frying (derin bol yağda kızartma); sebze, balık, et ve bazı
tatlı türlerinin kızgın ve derin yağda (ayçiçeği, mısır, frita vb.)
ortalama 160- 180°C’de kızartılma işlemidir (Sökmen, 2012: 171). Bu
yöntemde amaç, yiyeceklerin yüzeyinde koyu renk kabuklu, kıtırlı,
lezzetli bir çeper oluşturup, içinin öz suyunu ve lezzetini korumasını
sağlamaktadır. Yiyeceğin kaliteli bir pişirme gerçekleştirmesi için az
su kaybetmesi, az yağ çekmesi, yağın kokusundan etkilenmemiş
olması ve gevrek olması gerekmektedir (Öney, 2010: 54). Bol yağda
kızartma (deep fat frying) işlemi doğru bir şekilde uygulandığında,
lezzeti ve besin değerini gıdanın içine hapseden sağlıklı bir pişirme
yöntemi olarak ortaya çıkmaktadır (Peterson, 2007: 14). Bu pişirme
yönteminde yağ seçimi, yağın kullanma süresi, yağın temizliği, yağın
yüksek ısıya dayanıklılığı bu teknikle pişen yemeklerin kalitesine
önemli düzeyde etki etmektedir (Türkan, 2010: 205). Bu pişirme
yönteminde yanmaya dayanıklı yağ yağ kullanılmalı, yağ 175-190°C
gibi yüksek ısılarda ısıtılmalı, kimi yiyeceklerin dışı, un ve
yumurtayla ve ekmek kırıntısı ile kaplandıktan sonra kızartılmalıdır
(Türkan, 2010: 205). Patates kızartması, patates kroket, piliç pane,
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bazı hamur tatlıları ve bazı sebzeler derin yağda kızartılmaktadır
(Öney, 2018: 24). Kızartma işlemi bittikten sonra, yiyecekler yağı
çekeceği için yağın fazlası süzdürülmeli, ardından kâğıt folyo ile
emilmesi sağlanmalıdır (Özata, 2015: 84). Bu yöntemde hayvansal
yağlar kızartma için çok uygun değildir. Hayvansal yağın güçlü bir
kokusu ve tadı olduğu için yemeğe kolayca geçebilmektedir. Sıvı
yağlar ise yüksek ısı derecelerine dayanıklıdırlar. Bütün bitkisel sıvı
yağlar bu pişirme yöntemi için çok daha uygundur (Aktaş ve Özdemir,
2012: 220-221). Bazı besinler (yağlı etler, jambon, yağ içeriği yüksek
besinler hamburger, sosis gibi) de derin yağda kızartma yöntemine
uygun değildir. Bu pişirme tekniğinde kızartılan yiyecekler üst üste ve
soğuk tepsiye konulmamalıdır. Çünkü yiyecekler terler, yumuşar ve
özelliğini kaybederler. Kızartılan yiyeceklerin yağı uygun bir şekilde
alınmalı, tuzu atılmalı ve servise yağlı çıkarılmamalıdır (Gürman,
2004: 260). Deep fat frying yönteminde; termostatlı fritözler, kızartma
tenceresi, kevgir ve tava kullanılmaktadır. Bu yöntemde tavanın ısıyı
eşit olarak dağıtabilmesi için çift tabanlı olması gerekmektedir
(Eraslan, 2013: 224). Deep fat frying yönteminde bazı yiyecekler ve
bu yiyeceklerin kızartma sıcaklıkları Tablo 5’te verilmiştir. İlgili
tabloya göre farklı yiyeceklerin farklı sıcaklıklarda kızartıldıkları
görülmektedir.
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Tablo 5. Bazı Yiyeceklerin Kızartılma Sıcaklıkları
Yiyeceklerin cinsi
Küçük balık parçaları (tek aşamalı kızartma için)
Büyük balık parçaları (ön haşlama için)
Büyük balık parçaları (kızartma için)
Patates kızartması (ön haşlama için)
Patates kızartması (kızartma için)
Patates suflesi (ön haşlama için)
Patates suflesi (kızartma için)
Paneler
Sebzeler (ön haşlama)
Sebzeler (kızartma için)

Sıcaklık
180°C
130°C-140°C
180°C
130°C
180°C
120°C-140°C
180°C
160°C
140°C
160°C-170°C

1.1.2.4.7. Shallow Fat Frying (Sığ Yağda Kızartma)
Shallow fat frying (sığ yağda kızartma); çabuk pişen az miktardaki
yiyecekleri az yağ konmuş kızgın düz bir yüzeyde ya da sığ bir tava
üzerinde pişirme yöntemidir (Eraslan, 2013: 207).

Bu pişirme

yönteminin uygulanması yiyeceklerin pişirilmesini hızlandırmaktadır.
Bu pişirme işleminde tavanın veya sacın iyice kızgın olması
gerekmektedir. Bu yöntem et ve balıklar için uygundur. Bu yöntemde
etin rengini kahverengine dönüştürmek ve eti mühürlemek, etin
içindeki

suyu salmasını engelleyecek ve

etin yumuşamasını

sağlayacaktır (Özata, 2015: 84; Çakmak, 2017: 12). Bu pişirme
tekniğinde kullanılan araç gereçler, hot plate (elektrikli veya gazlı),
kızartma tavaları (çift tabanlı ve içi yapışmaz özellikli), krep tavaları,
omlet tavaları ve bratt pans olarak sayılabilmektedir (Eraslan, 2013:
207). Bu pişirme yönteminde bazı noktalara dikkat edilmesi
gerekmektedir. Bu noktalar şu şekilde sıralanabilir (Aktaş ve Özdemir,
2012: 219-220):
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➢ Yiyeceklerin fazla yağ çekmemesi ve istenilen sürede pişmesi
için tavadaki yağ iyi bir şekilde kızdırılmalıdır.
➢ Tavaya gerektiğinden fazla yiyecek konulmamalıdır. Eğer
konulursa yağın ısı derecesi düşmekte ve yiyeceğin geç
pişmesine sebep olmaktadır.
➢ Pişirilecek olan yiyecekler tavaya konulmadan önce iyice
kurulanmalıdır. Aksi halde su, kızgın yağın sıçramasına sebep
olmaktadır.
➢ Yiyecekler pişirme işleminden önce tuzlanmamalıdır. Çünkü
tuz yağın bozulmasına ve çözülmesine neden olmaktadır.
➢ Yiyeceğin bir yüzü piştikten sonra çevrilip diğer yüzü pişirilir
ve pişen yiyecekler servis edilirken tamamen yağdan
arındırılması

gerekmektedir.

Servis

sırasında

mutlaka

yiyeceğin en son kızartılan yüzü yukarı gelecek şekilde tabağa
yerleştirilmelidir.
1.1.2.4.8. Sauteing (Tavada Az Yağda Pişirme)
Sauteing (tavada az yağda pişirme); küçük ve eşit parçalar halinde
doğranan yiyeceklerin yüksek ısıda (160–240°C) ve kısa sürede
pişirilmesidir. Bu yöntemde tavanın ocağın üstünde iyice ısınması
gerekmektedir. Daha sonra tavaya az miktarda yağ eklenerek yağın da
iyice kızdırılması sağlanmaktadır (Sökmen, 2012: 170; Çanakçı, 2012:
17). Yağ kızdırıldıktan sonra küçük parçalar halinde yiyecekler tavaya
koyularak saute edilmektedir. Küçük şekilde doğranmış gıdaların her
yerinin eşit şekilde pişirilmesi için malzemelerin sürekli karıştırılması
gerekmektedir. Ayrıca escalope, pirzola, steak, gibi etler ve küçük

76 | Tutku ŞENOL & Prof. Dr. İbrahim GİRİTLİOĞLU

balıkları “sear” etmek veya pişirmek amacıyla sauteing yöntemi
kullanılmaktadır (Gürman, 2004: 260; Özata, 2015: 84-85).
Bu pişirme yönteminde amaç, yiyecek maddesini su ve mineral
kaybına uğratmayacak kadar hızlı bir şekilde ancak kahverengileşme
oluşacak ve lezzetli olacak şekilde pişirmektir (Baltalı, 2019: 14-15).
Burada

yiyecekler

kapak

kapatılmadan,

kendi

sularında

pişirilmektedir. Bazen sote etlere et suyu veya şarap katılarak
malzeme sos kıvamına gelene kadar pişirilmektedir (Öney, 2010: 54).
Bu hızlı pişirme tekniği genellikle az miktardaki, çabuk pişen parça ve
körpe etler için uygulanmaktadır (Eraslan, 2013: 191). Soğan,
domates, biber gibi sebzeler haşlanmadan, havuç, patates ve lahana
gibi sebzeler haşlandıktan sonra sotelenmektedir (Baltalı, 2019: 1415). Bu pişirme yöntemi; genellikle az miktarda tereyağı veya sıvı
yağ kullanılarak, kısa sürede yapılan bir kızartma yöntemidir. Bu
yöntemi kızartmadan ayıran en önemli özellik kullanılan yağın çok az
olmasıdır. Bu yöntem fazla pişirme gerektirmeyen deniz ürünleri,
etler, tavuk ve sebzeler için kullanılmaktadır (Gürcan, 2014: 23).
Sauteing pişirme yönteminde araç ve gereç olarak derin kızartma
tavası, sote tavası ve tahta kaşık kullanılmaktadır. Seçilen tava
pişirilen

yiyeceğin

rahatlıkla

hareket

edebileceği

büyüklükte

olmalıdır. Tavanın içinin seramik ve teflon gibi yapışmayan
malzemelerden olması önerilmektedir. Sote yöntemi ana yemek
yapımında kullanılan bir yöntem olmasına rağmen,

garnitürlerin

hazırlanmasında da çok kullanılan bir yöntem olarak karşımıza
çıkmaktadır (Eraslan, 2013: 191). Bu pişirme yönteminde yemek çok
çabuk hazırlanabildiği için özellikle A’la Carte serviste tercih
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edilmektedir. Bu tür bir pişirme yapılırken şu hususlara dikkat etmekte
fayda vardır (Aktaş ve Özdemir, 2012: 218-219):
➢ Yiyecekler tavaya konulmadan önce tavanın iyice ısıtılması ve
ardından eklenen yağın iyice kızdırılması gerekmektedir.
Böylece yiyeceğin tavaya yapışması ve yiyeceğin fazla yağ
çekmesi de önlenmektedir.
➢ Yiyeceklerin her tarafının eşit şekilde pişmesi için sürekli
karıştırılmaları gerekmektedir.
➢ Aynı tavada farklı yiyecekler pişirilecekse; yiyecekler tavaya
sırayla konulur. Burada pişmesi daha uzun zaman alan
yiyeceklere doğru bir öncelik sırası izlenmekte ve bu şekilde
tüm yiyeceklerin eşit zamanda pişmesi sağlanmaktadır.
➢ Yiyeceklerin kızartılması tamamlanmadan tavaya sıvı madde
ilave edilmemelidir.
1.1.2.4.9. Roasting (Fırında Kızartma)
Roasting (fırında kızartma); günümüzde yiyeceklerin fırın tepsisine
yerleştirilerek, fırın içerisindeki sıcak hava yardımı ile pişirilmesidir
(Aktaş ve Özdemir, 2012: 223). Genellikle etlere uygulanan bu
yöntem, eti kahverengileştirip kokusunu, lezzetini artıracak ve içinde
bulunan suyu hapsedecek şekilde yüksek sıcaklıkta uygulanmaktadır
(Baltalı, 2019: 14). İri parçalı etlerin fırında hiç su kullanılmadan,
sadece yağlanarak pişirilmesine “roti” ismi verilmektedir (Eraslan,
2013: 279).
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Bu yöntemde, fırın ısısının lezzetin sağlandığı 150°C’de olması kabul
görmektedir. Bazen etlerin 230 gibi yüksek derecede hızla dışı
mühürlendikten sonra normal derecede pişirme işlemine devam
edilmektedir. Bir etin iyi pişmesi için iç ısının 77°C’ye ulaşması
gerekmektedir (Öney, 2010: 54). Bu pişirme yönteminde yağsız etler,
kümes ve av hayvanları, büyük balıklar 200°C’de “sear” edilmeli,
daha sonra fırının ısısı 150°C’ye düşürülerek roasting işlemi
tamamlanmalıdır (Özata 2015: 85). Fırında pişirme yönteminde
yiyeceğin dışında kızarmış bir tabaka ortaya çıkmakta ve bu kısım
yemeğin lezzetini arttırmaktadır. Yiyecekler fırına konulmadan önce
fırının iyice ısıtılması gerekmektedir. Roasting yöntemine geleneksel
kuzu çevirme örnek olarak verilebilmektedir (Çanakçı, 2012: 19). Bu
teknikte; buharlı ve konveksiyonel fırınlar, kombine fırınlar, genel
amaca uygun fırınlar, rosto tepsileri, şişler ve termometre gibi araç
gereçler

kullanılmaktadır

(Eraslan,

2013:

279).

Bu

pişirme

yönteminde pişirilecek olan etlerin yumuşak olması gerekmektedir.
Büyük parça etlerin şeklinin bozulmaması için ipe sarılması fayda
sağlamaktadır. Fırında pişirme işlemi yapılırken dikkat edilmesi
gereken noktalar şu şekilde belirtilebilir (Aktaş ve Özdemir, 2012:
223-224):
➢ Yiyeceklerin fırına konulmadan önce fırının mutlaka ısıtılması
gerekmektedir. Bu şekilde yiyeceklerin istenilen sürede ve ısı
derecesinde pişmesi sağlanmaktadır.
➢ Yiyecekler fırından çıkarıldıktan sonrada içleri sıcak olacaktır
ve bir süre daha pişmeye devam edecektir. Bundan dolayı
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yiyeceklerin

fırından

pişmelerine

kısa

bir

süre

kala

çıkarılmaları önerilmektedir.
➢ Fırında et pişirilecek ise; etin yağlı kısmı yukarıya gelecek
şekilde tepsiye yerleştirilmelidir. Böylece pişme esnasında
eriyen yağlar eti yumuşak hale getirecektir.
➢ Fırından çıkan etler çıkarıldıktan sonra 10-15 dakika ılık bir
ortamda bekletilir ise daha kolay kesilecektir.
1.1.2.4.10. Baking (Fırında Pişirme)
Baking (fırında pişirme); yiyeceklerin bir tepsi, tel ızgara üzerinde
veya bir kabın içinde 125-250°C arasında fırında pişirilmesidir.
Genellikle et dışındaki yiyeceklerin örneğin, ekmekler, pastalar gibi
unlu mamullerin pişirme tekniğinde bu yöntem kullanılmaktadır. Bu
pişirme yönteminde, fırında kızartma yöntemine göre daha düşük ısı
kullanılmaktadır. Bunun sebebi, un içeren gıdaların bozulmadan ve
daha nazik bir şekilde pişirilmesidir. Tercih edilen fırınlarda ısı
dağılımının

eşit

olması

çok

önemlidir

(Baltalı,

2019:

14).

Konveksiyonlu fırınlarda sıcak hava fırının içinde sürekli olarak
dolaşmakta ve daha iyi sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Kombi
fırınlardaysa, fırının içerisine buhar verilebilmekte ve gıdanın nem
oranının korunması sağlanıp, kuruması önlenebilmektedir (Özgen,
2013: 4; Çakmak, 2017: 12).
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1.1.2.4.11. Braising (Önce Az Yağda Sonra Sıvıyla
Pişirme)
Braising (kısık ateşte az suda pişirme); koyun, sığır, balık ve av
hayvanlarının etlerinin önce yüksek ısı ile tavada sote edilmesi ve
daha sonra et suyunun eklenmesiyle ağzı kapalı bir şekilde kısık ateşte
pişirilmesidir. Bu teknikte tencerenin ağzının açık olmaması ile et
suyunun çekilmemesi sağlanmalıdır. Bu sayede et suyunun sos
kıvamını alması engellenmektedir (Sökmen, 2012: 172). İlgili yöntem
etlerin yüksek ısıda az bir yağda çevrildikten sonra lezzet katan soslar
ve sıvılar eklenerek pişirme suyunun çektirilmesi ve daha sonrasında
ise az miktarda et suyu eklenerek pişirilmesine denilmektedir (Özgen,
2013: 4; Çakmak, 2017: 11). Genellikle et suyunda breze edilmiş
marul, en popüler sebze garnitürlerindendir. Enginar ve lahana breze
yöntemi için en uygun sebzelerdir. Bu sebzelerin dışında soğan,
bezelye, pırasa, rezene, biber ve kereviz de bu yöntemle
hazırlanabilmektedir. Pişirilen bu sebzeler çorbalarda ve sos
yapımında kullanılabilmektedir (Gürman, 2004: 259). Bu pişirmede
en önemli unsur pişirme suyudur. Pişirmede en çok kullanılan su ise
normal sudur. Ancak belli zamanlarda tavuk, et ve balık suları da
pişirme suyu olarak kullanılmaktadır (Türkan, 2010: 203). Breze
pişirilen yiyecekler ne kadar uzun sürede ve ağır ateşte olursa o kadar
lezzetli olmaktadır (Öney, 2018: 20).
Braising

yöntemiyle

pişirilen

yiyeceğin

içindeki

nişastanın

yumuşaması; protein, selüloz ve lifli yapının kırılması ile yemek daha
yumuşak hale gelmektedir. Bu yöntem yemeği sindirilebilir ve damak
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tadına uygun hale getirmektedir. Yemeğin rengini, kalitesini,
dokusunu ve lezzetini geliştirmektedir. Bu yöntem daha az kalitede ve
sert yapıdaki etler için uygundur. Bu yöntem yemeklere lezzet ve
sunum çeşitliliği sağlamaktadır (Eraslan, 2013: 246).
1.1.2.4.12. Stewing (Kendi Suyuyla Pişirme)
Stewing (kendi suyunda pişirme); yiyeceğin kendi suyunda kısık
ateşle, kurutmadan pişirme yöntemidir. Bu yöntem ocak üstünde derin
bir tencerede kapağı kapalı olacak şekilde ya da fırında 120-140°C
sıcaklıkta, üzeri alüminyum folyoyla sıkı bir şekilde kapatılmış kalın
kenarlı tepsilerde uygulanmaktadır (Eraslan, 2013: 147). Kendi
suyunda pişirme yöntemi, daha çok nemli ısıda pişirmenin bir parçası
olarak bakılsa da kuru ısıda pişirmeyle nemli ısıda pişirmenin
birleşimi olarak da düşünülmektedir. İki yöntemde de yiyecek önce az
yağ ile yüksek ateşte sote edilmekte, daha sonra kısık ateşte, kendi
suyu ile kapağı kapalı bir şekilde pişirilmektedir (Baltalı, 2019: 13).
Bu pişirme yönteminde yapısında fazla su miktarı olan sebzeler
kullanılmaktadır. Ispanak, kırmızı lahana, pırasa, kabak, biber,
domates, salatalık, taze fasulye, marul, pazı, brokoli, arpacık soğan,
taze soğan, yaprak sebzeler rezene ve mantar gibi sebzelerde ve
balıklar, kuzu eti gibi yumuşak etlerde kullanılır. Sebze garnitürleri,
zeytinyağlı yemekler, yumuşak etli sebze yemekleri, balıklar, kuzu
yemekleri güveçler ve meyvelerde de bu yöntem kullanılmaktadır.
Sosların,

çorbaların

hazırlanmasında

ara

uygulama

olarak

kullanılabilmektedir (Gürman, 2004: 259; Eraslan, 2013: 147; Öney,
2018: 20).
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Yiyecekleri kendi suyunda pişirme yönteminde kullanılacak araç
gereçlerin en büyük özelliği buhar kaybını önleyecek şekilde
olmasıdır. Pişirme işleminin fırında veya ocak üzerinde yapılmasına
göre kullanılacak araç gereçler de değişiklik göstermektedir.
Dolayısıyla, kullanılacak araçlar; derin bir tencere ve uygun bir kapak,
bir süzgeç ya da elek ve fırında pişirmede kalın kenarlı tepsiler
kullanılmaktadır (Eraslan, 2013:147).
1.1.2.4.13. Simmering (Kaynama Derecesinin Altında
Hafif Ateşte Pişirme)
Simmering (kaynama derecesinin altında hafif ateşte pişirme); narin
sebze ve etler için yüksek ısıda kaynatmanın ortaya çıkardığı
yıpranmayı ve zararı önlemek için düşük ısıda haşlama şeklinde
uygulanmaktadır (Gisslen, 2011: 71). Bu yöntem genellikle düşük
ısıda, kaynama derecesinin altında haşlama olarak bilinmektedir. Bu
pişirme yönteminde suyun ısısı 85°C ile 96°C arasında olmalı ve
suyun üzerindeki kabarcıklar orta seviyelerde olmalıdır. Simmering
pişirme yöntemine et suları ve et sularından yapılan soslar örnek
verilebilmektedir (Çanakçı, 2012: 20). Bu pişirme yönteminin
yapılacağı kabın içerisinde etrafını kaplayacak şekilde su olması
gerekmektedir. Bu teknikte suyun içine otlar ve baharatlar
eklenmektedir (Aktaş ve Özdemir, 2012: 226; Alsaffar ve Kalyoncu,
2015: 63). Simmering pişirme tekniği sebze garnitürleri dışında sert
etler, et suları, kümes hayvanları, av hayvanları, makarna, pilav,
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çorba,

yumurta

ve

kabuklu

deniz

ürünlerinin

pişirilmesinde

kullanılmaktadır (Öney, 2018: 18).
1.1.2.4.14. Gratinating (Üstten Kızartma- Graten)
Gratinating (üstten kızartma-graten); genellikle pişmiş yemeğin son
işlem olarak yemek yüzeyini pembeleştirmek ve kızartmak için tekrar
fırınlama işlemidir. Bu bir pişirme yöntemi değil, ön pişirme yapılan
sebzelerin pişirme işleminin tamamlama sürecidir. Bu pişirme
yöntemi ile üstten kızartma yapılacak olan yemeğin üzerine bir sos
dökülerek üst ısı (250°C- 300°C) ile yemeğin üzerinde “altın sarısı”
veya “nar gibi” diye tabir edilen renkte, gevrek bir kabuk
oluşturulmaktır (Eraslan, 2013: 273). İlgili yöntemde yiyeceklerin
üzerine yağlı bir ürün içeren (peynir, yağ, yumurta krema vb.)
karışımlar sürülmektedir. Üstten gelen 250°C’den fazla ısıyla,
yiyeceğin üst kısmı gevretilmektedir. Su miktarı çok olan yiyecekler
daha düşük ısılarda gratine edilmektedir (Çakmak, 2017: 10).
Karnabahar, kereviz, kuşkonmaz, kabak, patlıcan, pırasa, brokoli gibi
sebzeler bu pişirme şekli için önerilmektedir. Sebzeler bütün olarak
değil,

küçük

parçalar

halinde

de

garnitür

amacıyla

gratin

yapılabilmektedir (Gürman, 2004: 259-260).
Bu yöntemde kullanılan araçlar; oval porselen graten kapları,
salamander, fırın, yuvarlak graten kapları, bakır ve paslanmaz çelik
graten kaplarıdır. Graten yapılmış yiyecekler kendi kaplarında
sunulduklarından kullanılan araç gereçler oldukça önemlidir. Graten
kaplarının en önemli özelliği ısıya dayanıklı olmalarıdır. Graten işlemi
fırında yapılacak ise fırın kaplarına ihtiyaç duyulmaktadır. Yemeğin
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sadece

üzeri

pişirilecekse

graten

kapları

ve

salamander

kullanılmaktadır (Eraslan, 2013: 273).
1.1.2.4.15. Kippering (Tütsülemek)
Kippering (tütsülemek); belirli teknikler ile birlikte tuzlanmış taze
yiyeceklerin duman altında pişirilmesi işlemidir. Füme yapma ya da
tütsüleme olarak da bilinmektedir. Balıklar ve etler tütsülemenin en
çok kullanıldığı yiyecekler arasındadır. Bunun yanında kümes
hayvanları ve peynirler de tütsüleme yöntemiyle hazırlanabilmektedir.
Dumanlama ile yiyeceğin saklama süresi uzadığı gibi ürüne verdiği
aroma ile de değişik bir lezzet kazandırmaktadır. Tütsüleme için
kullanılan duman çoğunlukla kayın odunu ya da meşe yakılarak elde
edilmektedir. Bazen elma, erik, akçaağaç ve kiraz ağaçlarından elde
edilen odunlar da bu amaçla kullanılmaktadır. Tütsüleme için yüksek
yağ oranına sahip balıklar tercih edilmektedir. Bunlar; alabalık,
somon, mersin balığı, uskumru, somon, sardalya, lüfer ve yılan
balığıdır. Eğer yağsız balık tütsülenirse sert ve kuru olmaktadır.
Yiyeceklerin tütsülenmesindeki amaç, değişik bir koku, tat, lezzet
vermek ve tüketimi tek çeşit olmaktan çıkarmaktır. Bununla birlikte
tütsülemenin mikroorganizmalar üzerindeki bakterisid ve germisid
etkileri olduğu için gıdaların raf ömrü önemli ölçüde uzamaktadır
(Eraslan, 2013: 263-264).
1.1.2.4.16. Sous-vide / Deep Vacuum (Vakumda
Pişirme)
Sous-vide pişirme yöntemi (vakumda pişirme); düşük sıcaklıkta
pişirme tekniğinin bir başka türüdür. Bu teknikte; vakumlanan özel
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torbaların içinin havası alınarak ısının her yere eşit bir şekilde
dağıtılarak pişmesi sağlanmaktadır (Uçgun, 2019: 14). Sous-vide
pişirme tekniği; yiyeceklerin paket içerisine konulduktan sonra
vakumlanarak su havuzlarında hassas bir ısı derecesi ayarlanarak
pişirilmesidir. Bu teknik ile yiyeceğin kokusu, lezzeti, görünümü,
besin değeri ve fiziksel yapısı bozulmadan pişirme sağlanmaktadır
(Rodgers ve Young, 2008: 177). Bu pişirme yönteminde; düşük
sıcaklıktaki (55-65°C) ayarlanan su küvetlerinde saatlerce bekletilerek
pişirilen etlerin en büyük avantajı; çekici bir doku kazanması, sert
kısımlarının yumuşaması ve daha uygun bir renk almasıdır. Bu
yöntemin diğer bir avantajı ise yiyeceğin hazırlık sürecindeki
değişimlere dayanıklılık göstermesidir. Yöntemin zaman ve sıcaklık
faktörlerini kontrol altında tutma imkânıyla ürünün tadı, dokusu ve
rengi olumlu etkilenmektedir (Mortensen, Frost, Skibsted ve Risbo,
2012: 83; Ruiz, Calvorra, Sanchez del Pulgar ve Roldan, 2013: 71).
Bu yöntemde kullanılan ve yönteme özgü olan ekipmanlar; vakum
makinesi, vakum torbası ve Sous-vide makinesidir. Sous-vide
makinesi, hassas sıcaklık kontrollü sirkülatör ile ayarlanan özel bir
haznesi bulunan makinedir. Vakum torbası, vakumlamayı yapmak için
özel olarak üretilen torbalar gıdaların tat, renk ve kokularını koruyarak
daha taze kalmasını sağlamaktadır. Bundan dolayı vakum torbasında
vakumlanan gıdalar daha taze ve sulu kalırken besin değerleri de
korunmaktadır. Vakum makinesi, vakum torbasında veya bir kap
içerisinde bulunan besinlerin bulunduğu ortamdaki havayı çekmekte
ve torbanın ağzı mühürlenerek kapatılmaktadır. Bu şekilde Sous-vide
pişirme yönteminde yardımcı bir araçtır (Özel, 2018: 29). Geleneksel
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yöntemlerden farklı olarak Sous-vide pişirme yöntemi, düşük
sıcaklıklarda besinlerin her tarafına eşit pişme olanağı sağlamakta ve
bu yöntemle daha iyi bir son ürün sunulmaktadır. Sous-vide’de sonuç
olarak besin değerini korumuş, belirlenmiş sıcaklık ve zamanda
istenilen pişmişlik seviyesindeki yemeğe ulaşmak mümkün olmaktadır
(England, 2016: 11-12). Ayrıca vakumlayarak pişirme, gıdaların
pastörize

edilmesiyle

birlikte

sağlıkla

alakalı

riski

en

aza

indirmektedir. Bu teknikle pişirilen yiyecekler uygun koşullarda
soğutulduktan sonra 3°C’de 27 güne kadar depolanma olanağı verdiği
için daha çok catering işletmeleri tarafından tercih edilmektedir
(Öney, 2018: 24).
Sous-vide yöntemi; bir gıda saklama tekniği olması sebebiyle, büyük
lokantalar, otel ve yemek firmaları ve catering firmaları tarafından
daha çok tercih edilmektedir. Fast-food besinlere karşı tepkili olan,
yemek pişirmeye zaman bulamayan ve sağlıklı gıda arayışında olan
modern toplum insanı için dondurulmamış ve tüketilmeye hazır Sousvide yöntemiyle hazırlanmış gıdalar en uygun çözüm olarak
görülmektedir (Eraslan, 2013: 315).
1.1.2.4.17. Diğer Pişirme Yöntemleri
Yukarıda açıklanan yöntemler dışında teknolojinin mutfaklarda
kullanılması ile birlikte yaygınlaşan yeni pişirme yöntemleri vardır.
İlgili yöntemler aşağıda açıklanmakla birlikte bunlar; bain marie,
mikrodalga yöntemle pişirme, kızılötesi ışın ile pişirme yöntemleridir.
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➢ Bain marie: İçerisinde sıcak su bulunan bir kaba başka bir kap
oturtularak narin yapıdaki yiyecekleri pişirme yöntemidir. Bu
yöntemden, çikolatanın eritilmesi, yumurtalı ve tereyağlı
sosların hazırlanması ve sos yapılması gibi işlemler için
yararlanılmaktadır. Bain marie yönteminde yiyecekler sudan
kaynaklanan ısı ile pişer veya pıhtılaşır (Öney, 2018: 24).
➢ Mikrodalga yöntemle pişirme: Bu yöntemde kızartma,
haşlama veya kavurma yapılmamaktadır. Yalnızca küçük
miktarlardaki pişirme için uygundur. Donmuş ürünlerin
ısıtılması veya çözdürülmesi için oldukça faydalı olmaktadır.
Pişirme esnasında sadece yiyecek ısınmakta, diğer fırınlardaki
gibi iç ortamın ısınması beklenmemektedir.

Mikrodalga

fırınların en önemli avantajı pişirmenin ekonomik ve çok hızlı
bir şekilde yapılabilmesidir (Öney, 2018: 24; Baltalı, 2019:
17).
➢ Kızıl ötesi ışınla pişirme: Yiyecek maddelerinin pişirilmesi,
ısıtılması,

kurutulması,

kavrulması

ve

yüzey

pastörizasyonunda kullanılmaktadır. Kızılötesi ısıtmanın en
bilindik örneği salamander diye adlandırılan ızgarada pişirme
yöntemidir. Salamanderde gaz ile ısınan seramik malzeme
veya elektrik o kadar etki etmektedir ki, kızılötesi ışınım
yayarak gıdayı ısıtmaktadır. Besinleri hızlı şekilde ısıtıp
pişirmek için kullanılan kızılötesi fırınlar bulunmaktadır
(Gisslen, 2011: 45). Bu yöntemde kahve çekirdeklerinin ve
yeşil çayın kavrulması, ekmek pişirilmesi başarı elde edilen ve
uygulanan örneklerdendir (Baltalı, 2019: 18).
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1.2. Yerel Yiyecek ve Gaziantep Mutfağı Kavramlarının
Tanımı
Bu bölüm içerisinde yerel yiyeceklerin tanımı, yerel yiyeceklerin
üretimdeki ve müşteri memnuniyeti açısından önemi ele alınmaktadır.
Ayrıca Gaziantep mutfağının tanımı ve içeriği anlatılmaktadır.
Bununla birlikte Gaziantep yöresine ait yerel yemek tarifleri ve
Gaziantep’te yerel yiyecek kullanımı ile yerel yiyecek kullanımının
önemi ilgili bölümde incelene diğer kavramlar olmuştur.
1.2.1. Yerel Yiyecek Kavramının Tanımı
Yerel yiyecek kavramının uluslararası geçerli ortak bir tanımı
olmadığı görülmektedir (Ülker, 2017: 34). Ancak, “bölge içinde
üretilen yiyecekler” ve “ülke içinde üretilen yiyecekler” olmak üzere
iki popüler tanımı bulunmaktadır (Wilkins, Bowdish ve Sobal, 2002:
428). Sıcaklık, yağış, rüzgâr, toprak çeşitleri ve yükselti gibi iklimsel
ve coğrafi değişiklikler gibi çevresel faktörler; bir bölgede yetiştirilen
veya

üretilen

yiyecek

çeşitliliğiyle

birlikte

insanların

yeme

alışkanlıklarını etkilemektedir. Bu bağlamda ortaya çıkan yerel
yiyecekler, yetiştirildiği coğrafi bölgenin özelliklerine sahip olan ve
genellikle kaliteli olarak algılanan yiyecek ve içeceklerdir (Yılmaz,
2015: 24).
Yerel yiyecekler; belirli bir yöreye ve bölgeye özgü, üretimi,
pişirmesi, sunumu, tüketimi, tadı farklı olan yiyecekler olarak
tanımlanmaktadır (Nisari, 2018: 26). “Yerel yiyecekler üretim
tekniğinden, kültürden ve ürünü elde etmek için kullanılan
bileşenlerin

o

bölgede

elde

edilmesine

kadar

birçok

şeyi
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kapsamaktadır” (Erkul, Varlı, Genç ve Çelik, 2014: 23-142). Yerel
yiyecekler;

üretildiği

alanlarda,

yerel

pazarlarda,

yereldeki

üreticilerden satın alma amacıyla ulaşılabilen yiyecekler olarak da
açıklanabilmektedir (Sharma, Gregoire ve Strohbehn, 2009: 56).
Başka bir tanıma göre ise geleneksel yöntemlerle ve belirli duyusal
özelliklere sahip belirli bir yerel alanda üretilen yiyecekler olarak
tanımlanmaktadır (Stolzenbach, Bredie ve Byrne, 2013: 144). Kültür
içinde önemli bir miras olarak görülmekte olan yerel yiyecekler aynı
zamanda bir bölgenin kültürel sembolü olarak kabul edilmektedir (Du
Rand ve Health, 2006: 208). Yerel yiyeceklerin oluşumunda üretim
biçimleri, coğrafi konum, tarihsel gelişim, kültürel ve ekonomik
ilişkiler, inanç yapıları, etnik durum ve yöresel beslenme tarzı önemli
bir rol oynamaktadır (Yenipınar ve Gölgeli, 2015: 314-315).
Yerel yiyecekle ilgili yapılan tanımlar incelendiğinde; yerel yiyecek
kavramı mesafe açısından ele alan çalışmalar dikkat çekmektedir
(Kapucuoğlu ve Nergiz, 2018: 816). Yerel yiyeceğin tanımını
mesafelerle ilişkilendirmiş olup, yerel yiyeceklerin üretim ve tüketim
mesafelerindeki

kriterlere

bakılarak

ürünler

yerel

olarak

görülmektedir. Bu doğrultuda aradaki mesafenin 80 km. altında
olması yerel yiyecek tanımına uygun olduğu kabul edilmektedir
(Morris ve Buller, 2003: 561). Yerel yiyecek kavramı tüketiciler
açısından coğrafi uzaklık ölçütlerinin ve yerel yiyeceklerin tazelik
kriterlerine uygun olup olmaması açısından dikkate alınmaktadır
(Ostrom 2006: 66). Yerel yiyeceği mesafe unsuru açısından ele alan
diğer bir tanımda ise, yerel yiyecek tanımı yapılırken dikkate alınacak
en geçerli saptamanın üretimden tüketiciye olan mesafe olduğu
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belirtilmiştir (Pearson, Henryks, Trott, Jones, Parker, Dumaresq ve
Dyball, 2011: 887). Benzer şekilde yerel yiyecekler, “bir bölgede 160
km. (100 mil) sınırlar içerisinde üretilen ve tüketiciler tarafından kısa
mesafede satın alınan yiyecekler olarak tanımlanmaktadır” (Rose,
Serrano, Hosig, Hass, Reaves ve Nickols-Richardson, 2008: 272).
Aynı zamanda yerel yiyecekler, tüketiciler ile üretim yerleri olan
çiftlikler arasındaki mesafenin yakınlığıyla ilgilidir (Kapucuoğlu ve
Nergiz, 2018: 816).
Yerel yiyecekler, yerel bir bölgede geleneklere uygun bir şekilde yerel
halk tarafından hazırlanan yiyecekler olarak ifade edilmektedir
(Frisvoll, Forbord ve Blekesaune, 2015: 77). Yerel yiyecek kavramı,
mekâna bağımlı bir içeriğe sahip olup, genellikle insanların kendi
yaşadıkları yerde yetişen ürünleri nitelemek için kullanılmaktadır
(Giovannucci, Barham ve Pirog, 2010: 101). Öte yandan, yerel
yiyecek ve içecekler yalnızca yerel bölgede yetişen anlamına
gelmemekle birlikte bazı hammaddeleri dışarıdan tedarik edilse dahi
üretimi o yöreye ait olan ürünleri de içermektedir. Bu kapsamda yerel
yiyecekler; meyve ve sebzeler, baharatlar, bitki gibi hammaddeler,
peynirler ve yemekler gibi üretim gerektiren ürünleri de kapsayan
geniş bir yelpazeye sahiptir (Kim, Eves ve Scarles, 2009: 424; Yarış
ve Cömert, 2015: 992; Keskin, 2016: 12). Bu tanımlamalardan yola
çıkıldığında yerel yiyecek kavramının üç boyutta değerlendirildiği
ortaya çıkmaktadır (Eriksen, 2013: 51):
➢ Coğrafi Yakınlık: Yiyeceklerin üretildiği, satıldığı, tüketildiği
veya dağıtıldığı alan,
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➢ İlişkisel Yakınlık: Üretim ve dağıtıcılar arasındaki doğrudan
ilişki,
➢ Yakınlık Değerleri: Yerel yiyeceğe katkıda bulunan diğer
değerler (yerel yiyeceğin kökeni, otantiklik, izlenebilirlik,
kalite, tazelik).
Yiyecek ve içecekler yerel halkın, toplumun, ekonominin, kültürün ve
tarihin bir ürünü olmanın yanı sıra tarihsel süreç boyunca yerel yaşam
biçimi tarafından şekillendirilmiştir (Yarış, 2014: 15; Önal, 2018: 37).
Yerel yiyecekler, bölgesel kültürün sembolik özelliğini yansıtan ve
turistleri yerel kültüre yakınlaştıran ürünler olarak görülmektedir (Au
ve Law, 2002: 828). Ayrıca, yerel yiyecekler destinasyonlar için bir
çekim unsuru olarak da görülmektedir. Yerel yiyecekler bir çekim
unsuru olarak görüldüğünde; işlenmiş yiyecekler, restoran yemekleri,
yemeklerin duyusal özellikleri, yerel pişirme yöntemleri, yerel
tarımsal ürünler, bölgedeki tarımsal etkinlikler ve kültürel özellikler
gibi kavramlar ortaya çıkmaktadır (Nisari, 2018: 26; Kapucuoğlu,
2018: 13).
1.2.2. Yerel Yiyeceklerin Üretimdeki Önemi
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artan iletişim imkânları, farklı
kültürlerin keşfedilmesine ve yeni turist profillerinin ortaya çıkmasına
neden olmuştur. Yeni turist profili, klasik “deniz, güneş, kum”
üçlemesinden farklı tatil türleri arayışına girerek, kültürel ve yerel
seyahat motifleri taşıyan yeni ve farklı seyahat alternatiflerinin peşine
düşmüştür (Timothy ve Ron, 2013: 99; Serçek, 2018: 464). Yerel
yiyecekler, otantik ve farklı ürünler olarak görülmesi nedeniyle
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turistler, geleneksel yöntemlerle hazırlanmış yemekleri tatmak
istemektedirler. Böylece tek başlarına turistleri bir destinasyona
çekme özellikleri olmadığı düşünülen yiyecek ve içecekler son
yıllarda başlı başına bir çekim unsurunu oluşturmaktadır. Bu
bağlamda yerel yiyecekler, turizm sektöründe hizmet veren işletmeler
için önemli bir turistik unsur olarak değerlendirilmektedir (Zağralı ve
Akbaba, 2015: 98; Gök, 2019: 19).
Son yıllarda yaşanan ekonomik, sosyal, kültürel değişiklikler, doğal
ürünlere olan ilginin artmasına ve yabancı kaynaklı talebin yerel
ürünlere doğru kaymasına sebep olmuştur (Kuşat, 2012: 19; Hacıoğlu,
2019: 3). Yerel değerlerini koruyan ve sahip çıkan ülke ve bölgelere
yönelen turistlerin, bir destinasyonu seçme ve tatil kararı alma
sürecinde, bölgenin, yerel mutfağı, gastronomik zenginliği ve yerel
yiyecek çeşitliliği büyük rol oynamaktadır (Yenipınar, Köşker ve
Karacaoğlu, 2014: 14; Yayla, 2017: 14; Şen ve Aktaş, 2017: 65;
Türkmen, 2019: 33). Ayrıca, destinasyona gelip yerel lezzetleri
deneyimleyen turistlerin artması o destinasyonun marka kimliğinin
gelişmesine ve markalaşmasına olanak sağlamaktadır. Bu durum
destinasyonun farklılaşıp, diğer destinasyonlara karşı rekabet avantajı
sağlamasında önemli bir rol oynamaktadır (Yavuz, 2018: 127).
Turist tüketiminin önemli bir parçası haline gelen ve yörenin somut
olmayan kültürel mirasının yansıması olarak görülen yerel yiyecekler,
yörenin kültürünün tanınmasına yardımcı olması sebebiyle turistlere
vazgeçilmez bir deneyim sunmaktadır. Bu bağlamda yerel yiyecekler,
turistleri yerel kültüre yakınlaştıran bir farklılaştırma aracı olarak
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kullanılmaktadır (Kivela ve Crotts, 2006: 355; Kim, Eves ve Scarles,
2009: 424; Türkay ve Genç, 2017: 222; Yavuz, 2018: 126). Yerel
yiyecek ve içeceklerin turizmde kullanılması, gelenek görenek ve
yerel halkın kültürünü korumayı sağlamakta olup yerel halkı, sahip
olduğu kültürel değerleri koruması konusunda bilinçlendirmektedir
(Gündüz, 2019: 25). Yerel yiyecek ve içeceklerin öneminin
anlaşılması ve hak ettiği değerin verilmesi sürdürülebilirliğe, turizmin
tüm yıla yayılmasına ve yerel halkın ekonomik olanaklarının
artmasına olanak sağlamaktadır (Lopez-Guzman ve CanizaresSanchez, 2012: 242). Sürdürülebilir turizm için önemli bir yere sahip
olan yerel yiyeceklerin tüketiminin artması yerel ekonomiyi de
canlandırmaktadır. Bu bağlamda; İspanya, Fransa, İtalya gibi ülkelerin
peynir, şarap ve et ürünlerini kırsal turizm, kültürel turizm, eko
turizm, gastronomi turizmi gibi faaliyetler ile tanıtmaları ve turist
çekerek yerel ekonomide canlılık oluşturmaları örnek olarak
verilebilir. Ayrıca yerel yiyeceklerin satın alınması, yiyeceklerin
dünya

üzerinde

taşınmasının çevresel

bulundurulduğunda, turizm

sonuçları

göz

önünde

endüstrisinin karbon ayak izlerini

azaltmada önemli bir etken olduğu görülmektedir (Durlu-Özkaya,
Sünnetçioğlu ve Can, 2013: 15).
Turistlerin yerel yiyecekleri hem destinasyonda tüketmesi hem de
ülkelerine götürmesi, yerel yiyeceklerin tanınırlığının artmasına katkı
sağlamaktadır. Yerel yiyeceklerin bu yönüyle, önemli bir reklam aracı
olduğu

söylenebilir

(Semerci,

2018:

28).

Yerel

yiyecekler

özgünlükleriyle farklılık oluşturup, turizm pazarlarında rekabetçi bir
üstünlük elde etmek isteyen destisnasyonlar için önemli bir unsur
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olmasının yanı sıra yerel geçim kaynaklarını destekleme, kültürel
mirası zenginleştirme, bölgesel ekonomiyi güçlendirme ve yerel
istihdamı zorunlu kılma özellikleriyle cezbedicilerdir (Autio, Collins,
Wahlen ve Anttila, 2013: 564; Alphan, 2017: 51; Türkmen, 2019: 33).
1.2.3. Yerel Yiyeceklerin Müşteri Memnuniyeti Açısından
Önemi
Son yıllarda yaşanan beslenmeyle ilgili sağlık sorunları ve olumsuz
tüketim şartları olmasına rağmen, sağlıklı beslenme ve çevre
konusunda bilinçli olan bireyler tüketmek istedikleri ve satın aldıkları
gıdaların sağlıklı, güvenilir, taze ve sürdürülebilir olmasını tercih
etmektedirler (Gündüz, 2019: 31). Bu doğrultuda farklı arayışlar
içerisinde olan toplumlar ve tüketiciler, taze, sağlıklı, kaliteli ve
mevsimlik olduğu düşünülen yerel yiyeceklerin diğer yiyeceklere göre
daha fazla fayda sağladığına inanmaktadırlar (Lang, Stanton ve Qu,
2014: 1809; Bianchi, 2016: 4). Ne yediği, yiyeceğinin nereden geldiği
ve nasıl üretildiği konusuyla oldukça ilgilenen tüketicilerin, çevreye
yönelik tutumlarının değişmesi, hayvan refahı, gıda güvenliği, kişisel
sağlık ve turistik deneyim gibi faktörlere daha fazla önem verilmesi
gibi nedenler yerel yiyeceklere olan talebi arttırmaktadır (Kocabulut
ve Kılıçarslan, 2018: 216; Nisari, 2018: 26). Turistler yerel
yiyeceklerin geleneksel yiyeceklere kıyasla daha lezzetli olduğunu ve
bölgesel kalkınma için önemli olması sebebiyle yerel yiyeceklerin
tüketiminin gerekli olduğunu düşünmektedirler (Autio, Collins,
Wahlen ve Anttila, 2013: 565). Turistlerin büyük bir kısmı yerel
yiyecekleri, yerel geleneğin ve mirasın korunmasını sağlayan bir olgu
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olarak görmesi sebebiyle ve küçük ölçekli işletmeleri ve yerel
ekonomiyi desteklemek için tüketmeye isteklidirler (Kocabulut ve
Kılıçarslan, 2018: 216). Farklı coğrafyalardan gelen amaçları farklı
olan turistler, seyahatleri süresince yerel kültür ve gelenekleri görme
eğilimindedirler (Kodaş, 2013: 24). Turistik ürün olarak büyük bir
öneme sahip olan taze, sağlıklı, kaliteli ve otantizm gibi niteliklere
sahip olan yerel yiyeceklerin, turistlerin ziyaret ettikleri destinasyona
ait soyut mirası hissetmelerinde ve görmelerinde, önemli bir rol
oynadığını görülmektedir (Hall ve Sharples, 2003: 1; Chaney ve Ryan,
2012: 309; Kodaş, 2013: 24). Bununla ilişkili olarak da turistler,
turizm ürünü olan yerel yiyecekleri tatmak, dokunmak ve bizzat
yerinde deneyimlemek istemektedirler (Renko, Renko ve Polonijo,
2010: 322). Böylece turistler deneyimleri sırasında kendi kültürlerini
aşıp farklı kültürleri deneyimleme olanağı bulmaktadır (Dönmez,
Taştan, Soylu ve Yetim, 2019: 752).
Turistlerin yerel ürünleri tercih etme sebepleri arasında rutinden kaçış,
motivasyon, sağlık sorunları, prestij, yeni şeyler öğrenme isteği,
duyusal çekicilik, psikolojik ve demografik faktörler yer almaktadır
(Hacıoğlu, 2019: 3). Ayrıca, turistler yalnızca belirli bir yöre, bölge ve
ülkelere

has

yiyecekleri

yerinde

tatmak

için

de

seyahatler

gerçekleştirmektedirler (Türkmen, 2019: 33). Yerel yiyeceklerin
hazırlanması sürecine turistlerin de katılması ürünlere değer katmakta,
bölgesel

kimlik

ve

yer

duygusu

ile

turist

deneyimini

zenginleştirmektedir (Renko, Renko ve Polonijo, 2010: 322). Ayrıca
yerel yiyecek ve içeceklerin deneyimlenmiş olması, beslenme ve
yeme kurallarıyla yemek kültürünün öğrenilmesi, yerel halkın otantik
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açıdan kültürünün ve yerel halkın misafirperverliğinin öğrenilmesine
dönük bir deneyim kazanabilmesi için çeşitli imkânlar sunmaktadır.
Bununla birlikte yiyecek ve içecek deneyimine katılma seviyesi de
turistin önceki deneyimlerini canlı bir biçimde hatırlamasını
sağlamaktadır (Latıfı, 2020: 44). Yemek yerken duyuların tümünün
aktif hale gelmesi, keyifli ve huzur bir tatil atmosferi sağlaması
nedeniyle yiyecek; turistlerin destinasyonda kalış sürelerini, toplam
harcamalarını ve destinasyon seçimini etkileyebilmesiyle birlikte
toplam deneyimi, memnuniyeti ve dolaylı olarak turizm gelirlerini
önemli oranda arttırabilmektedir (Akkuş ve Erdem, 2013: 637;
Keskin, 2016: 10).
1.2.4. Gaziantep Mutfağının Tanımı ve Kapsamı
Bu başlık altında Gaziantep mutfağının tanımı ve içeriği incelenmiş
olup ilgili başlıkta bazı Gaziantep yemeklerine yer verilmiştir. Bunlara
ek olarak Gaziantep’te yerel yiyecek kullanımı ve yerel yiyecek
kullanımının önemi bu başlık altında incelenen diğer kavramlar
olmuştur.
1.2.4.1. Gaziantep Mutfağının Tanımı
Tarihte ilk uygarlıkların hayat bulduğu Mezopotamya ve Akdeniz
arasında yer alan Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en
büyük, Türkiye’nin ise altıncı büyük şehridir. Kalkolitik, Paleolitik,
Neolitik, Hitit, Mitani, Asur, Pers, Büyük İskender, Selevkoslar,
Roma, Bizans, İslam, Türk-İslam, Osmanlı dönemlerini yaşamıştır
(Şahin, 2015: 56). Gaziantep; Mezopotamya, Anadolu ve Mısır’ın
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geçiş yolları üzerinde bulunması sebebiyle 7600 yıl öncesine kadar
uzanan bir kültür merkezidir (Marchetti, 2012: 132-147).
İpek Yolu gibi önemli ticaret güzergâhları ve kavşak noktalarında olan
Gaziantep farklı medeniyet ve ülkelerin kültürlerini bugüne taşımış
olup gelişen şehir kültürünün yanında mutfak kültürü de her zaman
gelişmiş ve zenginleşmiştir (Sabbağ, 2015: 205; Tuç, 2017: 32; Yıldız,
2018: 68). Böylece Gaziantep mutfak kültürü; Neolitik, Bronz Çağı,
Helen, Hitit, Bizans, Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet
dönemine ait mutfak kültürlerinin izlerini taşımaktadır (Ersoy, 2007:
310). Osmanlı döneminde Araplar, Türkmenler, Ermeniler ve
Kürtlerin bir arada yaşaması kültürel etkileşime önemli katkı
sağlamıştır. Bu çeşitliliğin kültürel dokuyu zenginleştirmesi kentin
mutfağına başarılı bir şekilde yansımıştır (Aksoy ve Sezgi, 2015: 85).
Sonuç olarak Gaziantep mutfak kültürü, Anadolu mutfak kültürü
temelinde son halini almıştır (Yıldız, 2018: 68). Gaziantep’te,
birbirinden farklı kültürlerin kaynaşması ile oluşan kültürler arası
hoşgörü toplumsal faaliyetlerin daha yoğun yaşanmasına yol açmıştır.
Farklı dinlere ait dinsel gün ve ritüellerin yemeklerle zenginleştirildiği
ifade edilmektedir (Sabbağ, 2015: 199-200).
Tarihi kökleri uzun yıllar öncesine uzanması nedeniyle Gaziantep
mutfağı, Türk ve dünya mutfakları arasında önemli bir konuma
sahiptir (Aksoy ve Sezgi, 2015: 85; Süzer, 2018: 28). Gaziantep’in
mutfak kültürü 2015 yılının Nisan ayında UNESCO yaratıcı şehirler
ağı sıralamasında gastronomi ile dokuzuncu sırada seçilmiştir
(Karakeçili ve Çetinsöz, 2017: 321). Dünya genelinde direkt olarak
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şehrinin ismi ile anılan mutfak kültürüne çok rastlanmamakla birlikte,
Gaziantep mutfağı bu özelliği ile de kendini ifade etmektedir (GTED,
2011: 25). “Gaziantep mutfağı, Türk mutfağını oluşturan yerel
mutfaklar içerisinde en zengin mutfak olup Türk mutfağını yüksek
düzeyde temsil edebilecek niteliğe sahip bir mutfaktır” (Giritlioğlu,
Armutcu ve Düzgün, 2016: 126). Gaziantep mutfağı, çok sayıda şehre
özgü yemek reçetesine sahiptir (Gaziantep Ticaret Odası, 2011: 12).
Gaziantep mutfağının zengin çeşitliliğinin altında Kurtuluş Savaşı
zamanında

yaşanan

yokluk

ve

yoksulluğun

büyük

etkileri

bulunmaktadır. Ayrıca Gaziantep kadınlarının becerikli elleriyle derin
bir kültür olarak varlığını sürdüren Gaziantep mutfağındaki çeşitliliğin
sebepleri arasında; bölge mutfağının suyu, toprağı, havası, yerel
yiyecekleri, baharatları, pişirme yöntemleri, kullanılan araç gereçlerin
çeşitliliği de bulunmaktadır (Öztan, 2011: 19). Gaziantep mutfağının
gelişmesini

etkileyen

etkenler

aşağıda

sıralanmaktadır

(www.gaziantepturizm.gov.tr, 2020). Bunlar:
➢ Şehrin yaklaşık 6000 senelik bir tarihe sahip olması,
➢ Bölgede yaşam sürmüş farklı kültürlerin etkileri,
➢ Doğu ve batı yönlü olarak İpek yolu üzerinde olması,
➢ Kuzey ve kuzeybatıdan, güney bölgelere geçiş noktaları
üzerinde yer alması,
➢ İklimi,
➢ Dünyanın en eski medeniyeti olan Mezopotamya’nın batısında
bulunan Zeugma’daki kültürel çeşitlilik,
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➢ Bölgede yaşamış olan toplumların etnik farklılıklarından
kaynaklanan özgün yapı.
Gaziantep’in tarihi her alanda olduğu gibi mutfak kültüründe de
kendini sürekli hissettirmektedir. Örneğin; Ali Eşref Dede’nin Yemek
Risalesi’nde (18.yy.) bölge mutfağında yer alan Ciğer (Cartlak)
Kebabı, Badıncan Dolması ve Taze Peynir Helvasının günümüzde
aynı isimler ve benzer pişirme yöntemleriyle yapıldığı görülmektedir
(www.gaziantepturizm.gov.tr, 2020). Buna ek olarak Dede Korkut
Masallarında adı geçen yahni, kara kavurma, sarımsak aşı, borani ve
katmer sofralarda her zaman baş köşede yer almaktadır (Yıldız, 2018:
71).
Gaziantep mutfağı ulusal ve uluslararası kapsamda tanınan bir yerel
mutfak klasiğidir (Kargiglioğlu, 2015: 29). Gaziantep mutfağı
incelendiğinde, ilk dikkat çeken noktalardan birisi de malzeme
seçimleri ve seçim aşamasındaki titizliktir. Yemeği oluşturan bütün
yiyecek malzemeleri dikkatli bir şekilde ve büyük bir özenle
seçilmekte, yemeklere farklı lezzet ve tat katan baharat, salça ve
sosların bol miktarlarda kullanılmasına özen gösterilmektedir (Taşkın,
2016: 31). Bu mutfakta bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta ise bu
yemeği hazırlayan kişilerin el becerisi, ustalığı ve hünerinin olmasıdır.
Gaziantep’te iyi yemek yapan kişilere “Keyvani” veya “Kerdiman”
denilmektedir (Tokuz, 1995: 11). Gaziantep mutfağında, gücünü
topraktan alan ve güneşin sıcaklığı ile olgunlaşan yerel yiyecekler
ateşin korunda pişerken demlenmekte ve lezzetler keskinleşmektedir.
Yemekler genellikle ateşin ve güneşin tadını taşımaktadır (Tan, 2014:
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8).

Yöre

mutfağının

zenginliklerinden

birisi

de

Gaziantep

yemeklerinde, haşlama, kavurma, tencere yemekleri, fırında pişirilen
yemekler gibi çeşitli yöntemlerin cömertçe ve bazen bir arada
kullanılmasıdır (Süzer, 2018: 35). Ayrıca, Gaziantep mutfağında
kullanılan zeytinyağının, ev yapımı salçaların, haspir ve tarhun gibi
çeşitli baharatların ve sosların hazırlanmasında büyük bir emek
verilmesi Gaziantep yemeklerinin bilinirlik düzeyini arttırmaktadır
(İflazoğlu, 2019: 20).
1.2.4.2. Gaziantep Mutfağının İçeriği
Gaziantep, tarihi milattan binlerce yıl öncesine uzanan, antik
çağlardan bu yana çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapan, farklı din, dil
ve ırklardan insanların kültürlerinin harmanlandığı, damıtıldığı ve
bugünlere taşındığı bir kenttir (Kaya, 2016: 25). Gaziantep’in tarihsel
süreçte sürekli üretim ve ticaret merkezi olması nedeniyle zengin bir
mutfak kültürüne sahip olduğu belirtilmektedir. Yemek yemenin ayrı
bir kültür olduğu ve hemen hemen her yemeğin bir özelliği
olmasından dolayı Gaziantep’te mutfak son derece önemlidir (Şahin,
2015: 59). Gaziantep’te et ve et ürünleri çok fazla tüketilmesiyle
birlikte sebze yemekleri de çok meşhurdur. Mevsime bağlı olarak
sebze ve meyvelerin, baharatların, tahılların ve değişik türdeki
salçaların bir arada kullanıldığı tencere yemekleri yerel damak tadını
ziyaretçilere sunmaktadır. Bu yörede farklı içeriklerde ızgara,
haşlama, kavurma, tava, sote, fırın yemekleri ve tencere yemekleri
hazırlanmaktadır (Kargiglioğlu, 2015: 32).
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Gaziantep yerel mutfağında en fazla karşılaşılan yemek kebaplardır.
Gaziantep’in insanlığın ilk yerleşim yeri olarak kullandığı coğrafyada
yer alması ve ilk evcilleştirilen hayvanların kuzu ve koyun olması
sebebiyle kebaplarda koyun ve kuzu gibi küçükbaş hayvan etleri
kullanılmaktadır (Yıldız, 2018: 70). Gaziantep mutfağında kebapların
iki şekilde pişirildiği görülmektedir. Izgarada yapılacak kebaplarda
kullanılacak etin şekli ismini belirlemektedir. Etin şekline göre kıyma
ya da tike kebabı olarak, yanında kullanılan malzemeye göre de keme
kebabı, patlıcan kebabı, simit kebabı, yenidünya kebabı gibi isimlerle
adlandırılmaktadır (Tokuz, 1995: 70; Tokuz, 2002: 105-106). Diğer
kebap pişirme tekniği ise susuz pişirme yöntemiyle hazırlanan tencere
yemekleri de Gaziantep mutfağında büyük bir yere sahiptir. Gaziantep
mutfağında etli tencere yemekleri hazırlanırken soğan, patlıcan,
fasulye, sarımsak gibi sebzeler; çağla, ayva, vişne, elma gibi
meyveler; pirinç, firik gibi tahıllar; börülce, nohut gibi baklagiller bol
miktarda kullanılmaktadır (Kaya, 2016: 28).
Gaziantep yemekleri içerisinde, kentte bolca tüketilen ve yüksek
çeşitliliğe sahip olan çorbalar da yer almaktadır. Gaziantep
mutfağında bazı öğünler yalnızca çorbalar ile oluşturulabilmektedir
(Süzer ve Özkanlı, 2020: 121). Çorbaların piyaz ve salatalarla başlıca
bir öğün olarak tüketilebildiği, börek çorbasının ve alaca çorbasının
yöre mutfağının önemli çorbaları olduğu görülmektedir (Sargın, 2013:
45). Çorbalar sabahları çarşıda yenen yemekler olarak da karşımıza
çıkmakta ve sabahları “beyran” çorbası bir ziyafet şeklinde
tüketilmektedir. Çorba yapımında genellikle et suyu ve kemik suyu
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kullanılmakta ve kasaptan et alınırken bu gelenekten dolayı kemikleri
de yanında alınmaktadır (Tan, 2014: 12- 17).
Nesilden nesile aktarılan Gaziantep mutfak kültüründeki tencere
yemeklerinin birçoğu hem yoğurtlu hem de salçalı çeşitleri
bulunmaktadır (Özsabuncuoğlu ve Gök, 2009: 29). Ufak köfte,
fasulye gibi yemekler bu açıklamaya örnek oluştururken, yöreye özgü
yoğurtlu yemekler, şiveydiz, soğan aşı, yuvarlama ve yoğurtlu patates
yemeği bunlara örnek olarak verilebilmektedir (Tokuz, 2002: 107).
Gaziantep

mutfağında

yoğun

olarak

kullanılan

pilav;

kolay

hazırlanması, tok tutması ve besin değerinin yüksek olmasından
dolayı sevilen ürünler arasındadır. Pilavlar sade ve farklı besinlerin
katılmasıyla, ana yemek yanında tamamlayıcı olarak kullanılırken, tek
başına da tüketilebilmektedir. Gaziantep mutfağının en önemli yöresel
pilavı, tarlada olgunlaşmadan, yeşilken toplanıp tütsülenerek is
kokusuyla farklı bir aromaya sahip olan firik buğdayı ile hazırlanan
firik pilavıdır (Tan, 2014: 290).
Gaziantep’te dolmalar genel olarak sebzelerle hazırlanırken, et ve
sakatatlarla da hazırlanmaktadır (Özsabuncuoğlu ve Gök, 2009: 15).
Kuru patlıcan dolması, dolmalara güzel bir örnek olarak verilebilir.
Genellikle yağlı ve acılı olan, patlıcan, kabak, biber, acur ve domates
dolmaları yörede tercih edilen dolma çeşitlerindendir. Dolma içlerinde
pirinç, bulgur ve firik kullanımı görülmektedir (Tokuz, 1995: 15- 16).
Gaziantep mutfağında sarmalar ve dolmalar pişirilirken, ekşilik
vermesi amacıyla koruk, yeşil erik, sumak ekşisi ilave edilmekte ve
tencerenin altına lezzet vermesi için etin kemiklerinin dizilmesi
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yörede yaygın bir şekilde yapılan mutfak uygulamalarındandır
(İflazoğlu, 2019: 21).
Hamur işlerinde de birçok çeşit bulunan Gaziantep mutfağında, hamur
işi olarak evde hazırlanan iç malzemeleriyle fırınlarda yaptırılan
pideler ve börekler göze çarpmaktadır. Lor böreği ve zeytin böreği bu
hamur işlerine örnek gösterilebilmektedir. Ayrıca yörede ekonomik
değerini kaybetmiş birçok börek çeşidi bulunmaktadır. Gahırdak
böreği bu duruma örnek olarak verilebilir. Kuyruk yağının kavrulup
süzülmesiyle

süzekte

kalan

kısmı

yörede

gahırdak

olarak

adlandırılmaktadır (Güzelbey, 2010: 11). Gaziantep’te, uluslararası bir
üne sahip olan hamur işleri arasında en çok tüketilen ve ikram edilen
yiyeceklerden biri olan lahmacun yörede közlenmiş patlıcanla birlikte
tüketilmektedir (Tokuz, 2002: 240).
Gaziantep’teki yerel yiyeceklerden bir diğeri de genelde nohut mayası
kullanılarak hazırlanan ve bayramlarda sütlaç, baklava ve zerdenin
yanında ikram edilen kahkedir (Tokuz, 1993: 27). Özellikle Ramazan
ayında yapılan ve genellikle her yerde bulanabilen içerisine mahlep
konularak hazırlanan Ramazan kahkesi de önemli olan hamur
işlerindendir. Ramazan kahkesi odun fırınları yerine taş fırınlarda
(simit fırınlarında) pişirilmektedir (Taşkın, 2016: 36). Gaziantep
mutfağında yemeklerin yanında piyazlar ve salatalar çok fazla yer
almaktadır. Piyazlarda yöreye özgü ekşiler kullanılarak lezzetlendirme
yapılmaktadır. Gaziantep’te mevsimine göre tüketilen piyazlar
arasında soğan, maş, pirpirim, yeşil zeytin, yarpuz ve aşotu piyazı
yaygın olarak tüketilmektedir (Tokuz, 2002: 262).
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Gaziantep mutfağının simgelerinden olan köftelerin; pişirilen ve
pişirilmeyen çeşitleri bulunmaktadır. Pişirilerek hazırlanan köftelere
analıkızlı, yuvarlama, Arap köftesi; pişirilmeden hazırlanan köftelere
ise yağlı köfte, malhıtalı köfte, haveydi köfte örnek gösterilebilir.
Gaziantep mutfağında köfteler, malzemelerinin kolay bulunması ve
kolay hazırlanması sebebiyle çok tercih edilmektedir (Tokuz, 2002:
107). Farsça'dan değişerek Türkçe’ye geçen “tava” kavramı,
Gaziantep mutfağında salçalı, etli, az sulu yemekleri karşılamaktadır
(Tokuz, 1995: 71). Gaziantep'te tavalar hazırlanırken sarımsak,
fasulye, bakla gibi çeşitli sebzeler ve ceviz, elma, ayva gibi meyveler
kullanılmaktadır (Özsabuncuoğlu, 2009: 75). Yöredeki tatlıları yapılış
şekline ve yapıldığı malzemeye göre sütlü tatlılar, hamur tatlıları,
helvalar ve meyveli tatlılar şeklinde incelemek mümkündür.
Gaziantep yöresinde tüketimi en fazla olan tatlılar hamur tatlılarıdır.
Hamur tatlıları arasında en özel yer baklavaya aittir (Tokuz, 1993: 10).
Gaziantep’in yalnızca baklavası değil aynı zamanda katmeri de çok
önemli kültür varlıklarından birisidir. Antep özelinde, yufkanın
arasına konulan kaymak ve onun içerisine yedirilen şerbetle beraber
içine ve üzerine serpilen Antep fıstığı katmeri diğer yöre
mutfaklarından ayrı kılan özelliklerden birisidir (Sabbağ, 2015: 206).
Gaziantep’te yaygın olarak tüketilen bir diğer hamur tatlısı da
kadayıflardır. Kadayıflar içerisine yöreye özgü çeşitli malzemeler
konarak hazırlanmaktadır (Özsabuncuoğlu, 2009: 170). Kadayıf ve
baklava yapımında kullanılan boz fıstık ile hazırlanan fıstık ezmesi de
yöreyi simgeleyen tatlılardandır (Ünsal, 2002: 240). Sütlacın üzerine
zerde konularak servis edilen ve Gaziantep’in bayram tatlılarından biri
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olan astarlı sütlaç aynı zamanda Türk mutfağının geleneksel
tatlarındandır (Tokuz, 1993: 27). Ayrıca Gaziantep'te üzüm suyundan
elde edilen “şire” ile hazırlanan dilme, sucuk ve bastık tatlılar yörede
olduğu

kadar

Türk

mutfağında

da

fazlaca

tüketilmektedir

(Özsabuncuoğlu, 2009: 177). Gaziantep’te evlerde yaygın olarak
hazırlanan peynirli un helvası, nişe helvası, irmik helvası sofraların
vazgeçilmezleri arasında nitelendirilmektedir (Tokuz, 1993: 33).
Gaziantep yemekleri, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün
hazırlamış olduğu kitapçığa göre aşağıda

sınıflandırılmış ve

sıralandırılmıştır (www.gaziantepturizm.gov.tr, 2020):

➢ Köfteler: Akıtmalı Ufak Köfte, İçli Köfte, Cacıklı Arap
Köftesi, Omaç, Çiğ Köfte, Yağlı Köfte, Yağlı Yumurtalı
Köfte, Malhıtalı Köfte vb.
➢ Kebaplar: Altı Ezmeli Kıyma ve Tike Kebabı, Alinazik,
Cağırtlak Kebabı, Kıyma Kebabı, Kemeli Kıyma Kebabı,
Patlıcan Kebabı, Simit Kebabı, Sarımsak Kebabı, Sebzeli
Kebap, Külbastı, Soğan Kebabı, Kazan Kebabı, Terbiyeli Tike
Kebabı, Yeni Dünya Kebabı vb.
➢ Çorbalar: Alaca Çorba, Katma Çorbası, Ezogelin Çorbası,
Maş Çorbası, Lebeniye Çorbası, Öz Çorbası, Şirinli Çorba,
Süzme Mercimek Çorbası, Un Çorbası vb.
➢ Et Yemekleri: Beyran, Ekşili Taraklık Tavası, Doğrama,
Ekşili Ufak Köfte, Kelle Paça, Lahmacun vb.
➢ Tavalar: Saçma Tavası, Keme Tavası, Sarımsak Tavası, Ayva
Tavası, Elma Tavası, Taze Ceviz Tavası, Erik Tavası vb.
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➢ Dolmalar-Sarmalar:

Gaziantep

Usulü

Karışık

Dolma,

Bulgurlu Kabak Dolması, Gaziantep Usulü Zeytinyağlı Dolma,
Firikli Acur Dolması, Mumbar, Haylan Kabağı Dolması,
Yaprak Sarması vb.
➢ Pilavlar: Firik Pilavı, Özbek Pilavı, Dövme Aşı, İç Pilav,
İncikli Pilav, Loğlazlı Pilav, Malhıtalı Aş, Simit Aşı,
Mercimekli Pilav, Meyhane Pilavı, Yaprak Buğulaması vb.
➢ Yoğurtlu Yemekler: Çağla Aşı, Börek Çorbası, Yoğurtlu
Bakla, Sarımsak Aşı, Şiveydiz, Yoğurtlu Patates, Yuvarlama
vb.
➢ Sebzeli Yemekler: Borani, Pirpirim Aşı, Ciğer Kavurması,
Erik Tavası, Domates Tavası, Etli Bamya, imam Bayıldı,
Karnıyarık, Kabak Musakka, Kabaklama, Öcce vb.
➢ Zeytinyağlı Yemekler: Zeytinyağlı Dolma, Zeytinyağlı
Pilaki, Zeytinyağlı Enginar, Zeytinyağlı Fasulye, Zeytinyağlı
Yaprak Sarması vb.
➢ Hamur işleri: Kıymalı Börek, Zeytin Böreği, Peynirli Börek,
Pirinçli Börek, şekerli Peynir Böreği vb.
➢ Piyazlar-Salatalar-Cacıklar: Antep Salatası, Maş Piyazı,
Loğlaz Piyazı, Pirpirim Piyazı, Muhammara, Yarpuz Piyazı,
Zeytin Piyazı vb.
➢ Turşular: At elması turşusu, çelem turşusu, biber turşusu,
domates turşusu, kelek turşusu, havuç turşusu, koruk turşusu,
salatalık turşusu, acur turşusu, kırmızı pancar turşusu, lahana
turşusu, sarımsak turşusu vb.
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➢ Tatlılar: Baklava, Aşure, Dolama, Antepfıstığı Tatlısı, Burma
Kadayıf, Fıstıklı Kadayıf, Katmer, Krokan, Kurabiye, Şöbiyet,
Nişe Helvası, irmik Helvası, Sütlaç, Zerde vb.
1.2.4.3. Bazı Gaziantep Yemekleri
Bu başlık altında Gaziantep’e özgü; beyran, alenazik, simit kebabı,
sarımsak kebabı, yenidünya kebabı, yuvarlama, şiveydiz, sarımsak aşı,
zeytinli börek, ekşili ufak köfte, malhıtalı köfte, nişe helvası ve astarlı
sütlacın tarifleri verilmiştir.
Beyran: Beyran yapımında; kemikli gerdan eti veya koyunun
kollarından elde edilen et, pirinç, beden yağı (iç yağı), diş sarımsak,
yaprak biber, karabiber,

tuz kullanılmaktadır. Et, ilikli kemik ile

birlikte pişirilmektedir. Et suyunun berrak olması için etler ve ilikli
kemikler, birkaç saat (1-3 saat) suda bekletilir ve et, kanlı, kırmızı
suyunu bırakana kadar su birkaç kez değiştirilir. Daha sonra bakır
kazana alınan etin üzerini aşacak miktarda su konur ve kaynamaya
bırakılır. Et suyu kaynadığında, et suyunun daha berrak olması için
kefi (kef, suyun yüzeyinde biriken tortu ve köpüktür) tamamen
alınmalıdır. Et suyunun içine kıyma makinesinde ya da zırhta çekilen
iç yağı eklenip, yüzeyde oluşan kef tekrardan alınır. Yemeğin içinden
daha sonra alınmak üzere et suyuna lezzet vermesi için soğan ve
limon atılıp tuz eklenir. Kazanın kapağı kapatılır ve bu şekilde 10-12
saat boyunca pişmeye bırakılır. Piştikten sonra etin suyu süzülür. Et
başka bir kaba alınır, sıcakken sinirleri ve yağları ayrılıp didiklenir.
Bu esnada pirinçler de diri kalacak şekilde tuzsuz ve yağsız olarak
haşlanır. Süzülmüş et suyu ve dövülmüş sarımsak ayrıca hazır
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bekletilir. Antep ağzındaki şiveye göre dabanı (tabanı) yağlı veya
dabanı (tabanı) yağsız 2 çeşitte servis yapılmaktadır. Tabanlı yağlı
serviste, bakır sahana sırasıyla içyağı, pirinç, et, sarımsak, pul biber ve
et suyu eklenir. Tabanı yağsız servisin tek farkı yemeğin içine içyağı
eklenmemesidir (www.gcvb.org.tr; www.ci.gov.tr, 2020).

Şekil 1. Beyran (www.diyetasistan.com, 2020)

Alenazik: Patlıcanlar fırında közlendikten sonra kabukları temizlenir
ve bıçakla ince bir şekilde doğranır. Tavaya konulan ete su ilave edilir
ve et suyunu salıp çekinceye kadar hafif ateşte tuz ilave edilip,
pişirilir. Suyunu çeken ete tereyağı ilave edilir. Etin üzerine ince
kıyılan domates ve biberler eklenip, sebzeler solana kadar kısık ateşte
kavrulur. Son olarak salça ve biraz karabiber eklenip 1-2 dakika daha
kavrulur. Ilık bekletilen doğranmış patlıcanlara, yoğurt, sarımsak ve
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tuz eklenip karıştırılır. Bu karışım, kısık ateşte biraz daha ısıtılıp servis
kabına alınır ve üzerine kavrulan kıyma sıcak olarak yayılıp, servis
edilir. Bu yemeğin adı Ala ve Nazik kelimelerinin birleşmesi ile
türemiş olup Antep şivesinde Alenazik olarak ifade edilmektedir.
Ancak, alinazik diyenler de vardır. Yanında yeşil biber, yufka ekmek
veya pide ekmeği tavsiye edilir (www.gastroantep.com.tr, 2020).

Şekil 2. Alenazik (www.haberturk.com, 2020)

Simit Kebabı: Gaziantep’te yerel halk tarafından ince bulgur, “simit”
olarak adlandırılmaktadır. Bu kebabın ismi içerisinde ince bulgur
kullanılması sebebiyle simit kebabıdır. Simit kebabında koyunun
kaburga eti ve kuyruk yağı zırh ile kıyma haline getirilir. Kıymanın
içerisine simit, soğan, sarımsak, Antep fıstığı, kimyon, karabiber, kuru
nane, kırmızıbiber, tuz eklenir. Baharatlar eklendikten sonra karışımın
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homojen olması için tekrar zırhta çekilir ve yoğrulur. Mangalda ve
fırında olmak üzere iki yöntemle de pişirilebilir. Simit kebabının
yanında mangalda pişirilmiş domates ve biber ile birlikte üzerine bir
miktar fıstık tozu serpilerek servis edilir (Birişik, Yetim ve Ahhmed,
2014: 644-645).

Şekil 3. Simit Kebabı (www.lezzet.com.tr, 2020)

Sarımsak Kebabı: Yemeğin yapımında, Gaziantep’te yetişen ve yerel
koyun ırkı olan “hallik” veya “karaman” koyununun etinden elde
edilen kıyma kullanılır. Sarımsaklar da Gaziantep Merkez veya Nizip
ilçelerinden temin edilir. Sarımsakların başları ayrılmadan ortadan
ikiye bölünür ve ortalarındaki odunlaşmış kısmı varsa çıkarılır. Et
zırhta çekilerek kıyma haline getirilip tuzu eklendikten sonra iyice
yoğrulur ve ceviz büyüklüğünde parçalara ayrılır. Şişe bir sarımsak bir
kıyma saplanır ve mangalda pişirilir. Pişirildikten sonra dibine bir
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parmak yüksekliğinde su konulan derin bir kap içine alınır ve
terlemeye (demlenme) bırakılır. Bu işlemle, yemekteki sarımsakların
yumuşayıp kebabın da suyunun kıvamlı bir hâl alması sağlanır.
Ayrıca, tat vermek için demlenme suyuna çok az limon tuzu ve
sadeyağ eklenebilir (www.ci.gov.tr, 2020).

Şekil 4. Sarımsak Kebabı (www.ci.gov.tr, 2020).

Yenidünya kebabı: Yenidünya kebabı yapılırken, zırhtan çekilmiş
kıymaya tuz ilave edilir ve karıştırılır. Daha sonra ceviz büyüklüğünde
şekil verilir. Yenidünya (malta eriği) baş kısmından sap kısmına doğru
ortadan ikiye kesilir ve çekirdekleri çıkarılır. Şişe ilk önce yenidünya,
daha sonra kıyma ve tekrardan yenidünya olacak şekilde saplanır. Harı
geçen ateşte aynı yönde çevrilerek pişirilip servis kabına alınır.
Yenidünya kebabı sadece yenidünya mevsiminde yapılmakta ve bu
kebap pide ekmek ile servis edilmektedir (www.gastroantep.com.tr,
2020).
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Şekil 5. Yenidünya Kebabı (www.lezzet.com.tr, 2020).

Yuvarlama: Yuvarlama yapımında köftesi için pirinç, köfte
yapımında kullanılan et, soğan, tuz ve karabiber kullanılmaktadır.
Yemeğin diğer malzemeleri ise, süzme yoğurt, nohut, kuşbaşı ya da
kemikli et, yumurta, sadeyağ veya zeytinyağı ve kuru nanedir.
Pirinçler 1-3 saat suda ıslatıldıktan sonra yıkanır ve süzülür.
Süzüldükten sonra kuruması için 6-8 saat süzgeç içinde bırakılır.
Kuşbaşı veya kemikli et yıkanıp süzüldükten sonra tencereye alınır ve
su ile tuz eklendikten sonra kaynamaya bırakılır. Tencereye sonradan
çıkarılmak üzere lezzet vermesi için soyulmuş soğan eklenir. Etin
kefinin alınmasına dikkat edilmelidir. Eğer etin suyuna kefi
karışmışsa, et suyunda bulanık bir görüntü ortaya çıkacaktır. Bu
görüntünün giderilmesi için et suyu, ince bir tülbent yardımıyla
süzülebilir. Daha sonra tencereye 6-8 saat ılık suda bekletilen nohutlar
eklenir ve et ile pişmeye bırakılır. Diğer taraftan, kurutulan pirinçler,
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köfte için kullanılan et, ince doğranmış soğan, tuz ve karabiber bir
kapta karıştırılıp, iki kere kıyma makinesinden çekilir. Bu işlemden
sonra karışım pürüzsüz bir hamur hâline ve yuvarlanacak kıvama
gelene kadar yoğrulur. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar
koparılır. Ceviz büyüklüğündeki parçalar önce uzun bir çubuk haline
getirilir. Çubuk şeklindeki hamurdan minik parçalar koparılarak elde
yuvarlak şekilde yuvarlanır. Yuvarlama işlemi bittikten sonra,
kaynayan bir su tenceresinin içine suya değmeyecek şekilde metal bir
süzgeç

oturtulur

ve

içine

yuvarlamalar

konulup

haşlanır.

Yuvarlamaların çok fazla pişmemesine dikkat edilmelidir. Haşlanan
yuvarlamalar iyice soğuduktan sonra et ve nohutun olduğu tencerenin
içine atılır. Ayrı bir tencereye süzme yoğurt ve yumurta kısık ateşte
aynı yönde çırpılarak karıştırılır. Daha iyi karışması için az miktarda
zeytinyağı eklenir. Yoğurdun kıvamı cıvık ise nişasta ya da un eklenir
ve koyulaşması sağlanır. Kıvam koyu ise süt ile açılabilir. Daha sonra
yoğurda yemeğin suyundan azar azar ilave edilip yoğurt ısıtılır. Isınan
yoğurt yavaş yavaş ve karıştırılarak yemeğe eklenir. Diğer yandan bir
tavada sadeyağ kızdırılır. Bir kepçenin içine nane konulup, üzerine
kızdırılan yağ dökülür. Nanenin yeşil renginin çıkmasına ve
yanmamasına dikkat edilmelidir. Daha sonra yağ yemeğin üzerine
eklenerek yemek servise hazır hale getirilir (www.gcvb.org.tr, 2020).
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Şekil 6. Yuvarlama (yemek.com/tarif/yogurtlu-yuvalama-corbasi/, 2020)

Şiveydiz: Şiveydiz yapımında taze soğan, taze sarımsak, kuşbaşı
koyun eti, nohut, süzme yoğurt, yumurta, kuru nane, tuz
kullanılmaktadır. Tencereye alınan etlerin üzerini örtecek şekilde su
konulur ve kaynamaya bırakılır. Kaynayan etlerin kefi alındıktan
sonra bir gece önceden 6-8 saat ılık suda bekletilen nohutlar ve tuz
eklenir. Et ve nohut piştikten sonra, 3 cm uzunluğunda doğranan
sarımsak ve soğan yemeğe ilave edilir. Taze soğan ve sarımsaklar
yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirilir. Başka bir tencerede
pürüzsüz bir hal alana kadar yoğurt ve yumurta karıştırılır. Yoğurt ve
yumurta karışımı kısık ateşte ısıtılır ve karışıma azar azar yemeğin
suyundan ilave edilir. İyice ısınıp kabarmaya başlayınca yavaş yavaş
yemeğe eklenir. Bir taşım kaynadıktan sonra ocağın altı kapatılır.

MUTFAK, YEREL YİYECEKLER VE GAZİANTEP MUTFAĞINDA KULLANIMI | 115

Tavada kızdırılan sadeyağa nane katılır ve servis edilmeden önce
yemeğin üzerinde gezdirilir (www.gaziantep.net, 2020).

Şekil 7. Şiveydiz (https://mutfaksanatlarimerkezi.com.tr, 2020)

Sarımsak Aşı: Sarımsak Aşı, yapımında yerel ürünlerin kullanıldığı
etli bir yemektir. En önemli ayırt edici özelliği kullanılan sarımsaktır.
Yemeğin yapımında kullanılan sarımsakların dişleri sulu ve sarımsak
aroması henüz çok keskinleşmemiş ve sarımsağın ortasındaki kısmın
odunlaşmamış olması gerekmektedir. Bu nedenle sarımsak aşı yıl
içinde 3-5 hafta gibi çok kısa bir süre boyunca pişirilebilir. Sarımsak
Aşı yapımında Gaziantep merkez veya Nizip’te üretilen, tadı ve
kokusu çok keskin olmayan sarımsaklar kullanılır. Yemeğin
yapımında; Gaziantep’te yetişen ve yerel koyun ırkı olan “hallik” veya
“karaman” koyununun eti, Gaziantep’in Yavuzeli ve Araban ilçeleri
ile Adana ve Kahramanmaraş illerini Gaziantep’e bağlayan yolların
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geçtiği dağlarda yetiştirilen hayvanların sütlerinden elde edilen
sadeyağ ve yörede üretilen küçük ebatlı nohutlar kullanılmaktadır.
Bunlara ek olarak, haspir, zeytinyağı, yumurta, süzme yoğurt,
karabiber, tuz ve su kullanılmaktadır (www.ci.gov.tr, 2020).

Şekil 8. Sarımsak Aşı (www.ci.gov.tr, 2020)

Zeytinli Börek: Yeşil zeytin böreği yapımında, Gaziantep’in Merkez
ve Nizip ilçeleri yetişen yağlık yeşil zeytini, az yağlı koyun kıyması,
kuru soğan, taze (yeşil) soğan, maydanoz, ceviz içi, koyun veya keçi
sütünden üretilen Türk Gıda Kodeksine uygun sadeyağ, kırmızı pul
biber, karabiber ve tuz kullanılmaktadır. Yarımay şeklinde olan
börekte Gaziantep’in yöresel koyun cinsi olan ve bölgede hallik
koyunu olarak adlandırılan koyunun etinin kıyması kullanılmaktadır.
Böreğin içinde kolay pişmesi sebebiyle kullanılan hallik koyunun
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kıyması aynı zamanda böreğe önemli bir lezzet katmaktadır
(www.ci.gov.tr, 2020).

Şekil 9. Zeytinli Börek (mutfaksanatlarimerkezi.com.tr, 2020)

Ekşili Ufak Köfte: Ekşili ufak köfte yemeği yapılırken parça et,
nohut, domates salçası, biber salçası, limon suyu, yeterince su, yağsız
kıyma, simit (ince bulgur), kuru soğan, tuz, karabiber, kırmızı biber,
yağ ve nane kullanılmaktadır. Simit su ile ıslatıldıktan sonra ince ince
doğranan soğanlara kırmızı biber, karabiber, tuz ilave edilir ve
yoğrulur. Daha sonra kıyma eklenir ve köfte iyice yumuşayıncaya
kadar yoğurma işlemine devam edilir. Yuvarlanacak hale gelen
köfteden bilye büyüklüğünde parçalar koparılarak avuç içinde
yuvarlanır. Bir gece önceden suda bekletilmiş nohut, et ve soğan
kavrulduktan sonra salça ve limon suyu ilave edilip 2-3 taşım
kaynatılır. Ayrı bir tencerede kaynatılan suda köfteler pişirilir ve suyu
süzülür. Pişen köfteler nohutlu karışımın içine atılır ve bir taşım
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kaynatıldıktan sonra üzerine kızdırılmış yağ ve kuru nane eklenir
(www.kulturportali.gov.tr, 2020).

Şekil 10. Ekşili Ufak Köfte (mutfaksanatlarimerkezi.com.tr, 2020)

Malhıtalı Köfte: Malhıtalı köftenin malzemeleri şu şekildedir; simit,
kırmızı mercimek, kuru soğan, yeşil soğan, maydanoz, yeşil sarımsak,
biber salçası,

domates salçası, sıvı yağ, kırmızıbiber ve tuzdur.

Kırmızı mercimeğe üzerini iki parmak geçecek şekilde su eklenir.
Daha sonra tuz ve kırmızı biber eklenip, pişmeye bırakılır.
Mercimeğin pişmesine yakın salçalar ve simit ilave edilip, 2-3 dakika
bu şekilde pişirilir. İnce ince doğranan kuru soğanlar yağda kavrulur
ve kırmızı biber ilave edilir. Pişirilen kırmızı mercimek, simit
karışımı, el girecek kadar soğuyunca 5 dakika yoğurulur. Daha sonra
elde edilen karışıma yağda kızarmış kuru soğanlar eklenerek tekrar
yoğrulur. İnce ince doğranmış maydanoz, soğan ve sarımsaklar eklenir
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ve kaşıkla alınacak şekilde ya da küçük sıkmalar şeklinde servis edilir
(www.gcvb.org.tr, 2020).

Şekil 11. Malhıtalı Köfte (mutfaksanatlarimerkezi.com.tr, 2020)

Nişe Helvası: Nişe helvası yapımında; tereyağı, pekmez, ceviz veya
Antep fıstığı ve nişe kullanılmaktadır. Nişasta halk arasında nişe
olarak adlandırılmaktadır. İlk olarak tereyağı eritilerek pekmez ilave
edilir.

Suda

çözündürülen

nişasta

ilavesinden

sonra

sürekli

karıştırılarak helva kıvamına gelinceye kadar pişirilir. Helvanın
üzerine ceviz ya da Antep fıstığı serpilerek servis edilir (Poçan, 2014:
773).
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Şekil 12. Nişe Helvası (www.mutfaginyildizi.com, 2020)

Gaziantep Sütlü Zerdesi/Gaziantep Astarlı Sütlacı: Sütlacın
üzerine zerde konularak iki renkli bir tatlı elde edilmektedir. Tatlı, bu
nedenle astarlı sütlaç olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca zerdenin
renklendirilmesi için yöreye özgü olan haspir adı verilen aspir
çiçeğinin taç yaprakları kullanılmaktadır. Pirinç, üzerini aşacak
şekilde suyla birlikte haşlanır. Süt kaynatılır ve haşlanan pirinçler
ilave edilir. Pirinçler sütün içinde piştikten sonra gül suyu eklenir ve
bir süre kaynatıldıktan sonra ocaktan alınır. Sütlaç porsiyonlara
bölünür ve soğumaya bırakılır. Zerde hazırlanırken ise su bir
tencereye alınır ve içine yıkanmış pirinçler eklenip haşlamaya
bırakılır. Pirinçler piştiği zaman şeker ilave edilir ve 5 dakika
kaynatıldıktan sonra ılık sudan geçirilmiş ve süzülmüş haspir eklenir.
Soğumuş sütlacın üzerine 2 ölçü sütlaca 1 ölçü zerde olacak şekilde
hazırlanır (www.ci.gov.tr, 2020).
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Şekil 13. Gaziantep Sütlü Zerdesi / Gaziantep Astarlı Sütlacı (www.ci.gov.tr, 2020)

1.2.4.4. Gaziantep Mutfağında Yerel Yiyecek Kullanımı
Gaziantep’te medeniyetlerin bıraktığı gastronomik miras, yörenin
sahip olduğu yemek çeşitliliği, farklı kültürlerle etkileşim içerisinde
olması, mutfağında ağırlıklı olarak yerel yiyeceklerin kullanılması
aracılığıyla geleneksel mutfağı yansıtması Gaziantep’in gastronomi
şehri olarak seçilmesinde önemli rol oynamıştır (Uçuk, Özkanlı ve
Alkan, 2017: 215). Gaziantep mutfağı kuşkusuz Türkiye’nin hatta
Doğu Akdeniz’in en zengin mutfaklarından bir tanesidir. Bu
zenginliğin temel dayanaklarından bir tanesi sahip olduğu yemek
çeşitliliğidir (Akın ve Bostancı, 2017: 111; Kaya ve Sormaz, 2019:
306; Ağcakaya ve Can, 2019: 796). Gaziantep Türk mutfağı içerisinde
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en fazla yemek çeşidine sahip şehirdir (Giritlioğlu, Armutcu ve
Düzgün, 2016: 127). Gaziantep’te yaklaşık 475 çeşit yemek
bulunmaktadır (Gökırmaklı, Balcı, Bayram, Kaplan, Bayram ve
Tiryakioğlu, 2017: 60; Koçoğlu, 2019: 367). Bölgede, buğday, soğan,
patlıcan, biber, domates başta olmak üzere çeşitli sebzeler, bakliyatlar,
nar, erik, zerdali gibi meyveler ile zeytin, zeytinyağı ve Antep fıstığı
üretilmektedir. Şehirde hazırlanan yemeklerde genellikle bölgeden
elde edilen ürünlerin kullanıldığı bilinmektedir (Aktürk ve Çekal,
2019: 1489; Uçuk ve Kayran, 2020: 262).
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ikliminin yaşandığı bu bölge, verimli
topraklara sahip bir konumdadır. Gaziantep’in kırmızı renkli verimli
topraklara sahip olması sebebiyle birçok tahıl ve sebze yetiştirme
imkânı olmuştur. Bu bölgede yetişen buğday, arpa, Antep fıstığı,
üzüm, zeytin, kırmızı biber, nohut, börülce, mercimek, pamuk, keten
başlıca ürünlerdir. Ayrıca, kentte mera alanları geniş olsa dahi verim
açısından fakir olduğu için ağırlıklı olarak küçükbaş hayvan
yetiştirilmektedir (Olcay, Karalar ve Mısırlıoğlu, 2017: 584; Uğraş,
2020: 45). Günümüzden 12.000 yıl önce buğday tarımının ilk
yapıldığı alan içerisinde yer alması sebebiyle Gaziantep’te buğdaya
dayalı yemeklerin yaygın olması kaçınılmazdır (Sabbağ, 2015: 204).
Özellikle hazırlanması ve uzun dönem bozulmadan korunması kolay
olan bulgurdan yapılan çeşitli yemekler Gaziantep mutfağında geniş
yer kaplamaktadır (Uçuk ve Kayran, 2020: 262).
Gaziantep için bulgur sadece pilav demek değildir. Bulgur, Gaziantep
mutfak kültürünün ana ürünlerinden bir tanesidir. Çorbalarda,
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kebaplarda,

tatlılarda,

kahvelerde

ve

benzeri

birçok

üründe

kullanılmaktadır (Gökırmaklı, Balcı, Bayram, Kaplan, Bayram ve
Tiryakioğlu, 2017: 64). Geleneksel yöre mutfağında et ile birlikte
tahıllar ve bakliyat kullanımı da oldukça önem taşımaktadır. Bulgur,
nohut, pirinç, firik, dövme, bakla gibi yiyeceklerin çorba, köfte, pilav,
dolma ve piyazlarda değişik şekillerde yer alması bunu göstermektedir
(Şahin, 2015: 59; Kaya, 2016: 26). Özellikle buğday başakları tam
sararmadan toplanıp ateşte yaprakları yakılarak elde edilen firik adı
verilen bulgur çeşidinin, buğday başakları tam sararmadan toplanıp
ateşte yaprakları yakılarak elde edilir. Gaziantep mutfak kültüründe
önemli bir yere sahiptir. Firiğin kendisine has hafif isli ve yanık bir
tadı vardır (Öztan, 2014: 14-15). Buğday haşlaması yörede “hedik”
olarak adlandırılmaktadır. Buğday, iyice haşlandıktan sonra ceviz içi,
nar tanesi, rezene, tarçın ve toz şeker eklenip ikram edilmektedir
(Taşkın, 2016: 38). Yemeklerinde tarhın denilen bir nane türü, haspir
adı verilen safran, yoğurt, sarımsak, kırmızı biber önemli yer
tutmaktadır. Ayrıca kimi meyvelerden, yerel sebze ve bitkilerden
yemek türleri ortaya çıkarılmıştır (Ertaş ve Gezmen-Karadağ, 2013:
131).
Yöresel söylemiyle “balcan” olarak bilinen patlıcan özellikle yaz
mevsiminde yemeklerde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Patlıcan
yalnızca mevsimsel değil aynı zamanda kurutulmuş olarak da yıl
boyunca mutfaklardan eksik olmamaktadır (Erduran ve Şerifoğlu,
2008: 616-627). Gaziantep’te “nakışlı dolma” olarak adlandırılan
karışık

dolma

her

mevsim

taze

ve

kurutulmuş

sebzelerle

hazırlanmaktadır. Ayrıca yöreye has başka bir dolma çeşidi de “haylan
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kabağı” dolmasıdır (Tokuz, 1995: 28). Tüm bunlara ek olarak Mehmet
Kamil’in Melceü’t-Tabbahin adlı eserinde tarifini verdiği “soğan
dolması” ve “frenk patlıcanı dolması” hala Gaziantep mutfağında
hazırlanmakta ve severek tüketilmektedir (Kaya, 2016: 29). Gaziantep
mutfağı yemek yapımında arta kalan malzemeleri bile değerlendirerek
israfa karşı bir mutfak olduğunu göstermektedir (Tokuz, 1995: 11).
Bunlara örnek vermek gerekirse dolma için oyulan patlıcanların iç
kısmı kurutulmaktadır ve bu malzemeden Antep mutfağına ait olan
börk aşı, mıcırık aşı, doğrama olarak bilinen yemekler yapılmaktadır
(Şahin, 2015: 61; Yıldız, 2018: 69). Yaz boyunca tüketilen karpuz ve
kavun çekirdekleri, yıkanıp kurutulur ve gerektiğinde kavrularak
tuzlanır, eğlencelerde kuru yemiş olarak tüketilmektedir (Taşkın,
2016: 38). Yörede etli ve sebze yemeklerinin çoğunluğu yoğurtla
pişirilmektedir (Altınel, 2009: 175-176). Başka bir mutfakta yoğurdun
bu kadar yoğun olarak ve pişirilerek kullanımına rastlanmamaktadır.
Türk patent ve marka kurumu tarafından 2018 yılında tescillenen
Antep Şiveydiz’i ve 2017 yılında tescillenen Antep Yuvarlaması
yoğurdun kullanıldığı en ünlü yemeklerdir (www.ci.gov.tr, 2020).
Gaziantep mutfağında, yemekler yapılırken mevsimi olan sebze ve
meyveleri tercih etmeye özen gösterilmektedir. Bu durumdan nasibini
alan kebaplara özellikle yaz başında toplanan soğanlardan yapılan
soğan kebabı ve mantarların çıkmaya başladığı zamanlarda yapılan
keme (diğer ismiyle domalan mantarı) kebabı örnek verilebilir
(Sabbağ, 2015: 204). Bu yöreye özgü olan baharda kumlu arazide
yetişen patates görünümlü keme kış ayları için kurutulduğu gibi aynı
zamanda tavası, dolması, sulu yemeği de yapılmaktadır (Taşkın, 2016:
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39). Frenk Kebabı da Gaziantep’te yapılan kebaplar arasındadır.
İsminin “frenk” olmasının sebebi İtalyanların altın elma diye
adlandırdığı Osmanlı İmparatorluğu’na ilk defa Sultan Abdülmecit
döneminde (1839-1861) gelen o dönemde ismine de “frenk elması”
denen günümüzün domatesidir. O dönemlerde domates sarı ve altın
renklerinde olduğu için böyle bir ismin verildiği düşünülmektedir.
Antep’te de Frenk Kebabı denmesi bu sebeptendir (Gürsoy, 2013:
118). Hem tat, hem sağlık, hem de iştah verici olan taze sarımsak
birçok yemekte kullanılmaktadır. Yörede, sarımsak aşı olarak
isimlendirilen tek başına bir yemek ve yarı yarıya katıldığı bakla
tavası bulunmaktadır (Kargiglioğlu, 2015: 32). Türk Patent ve Marka
Kurumu tarafından 2020 yılında Araban sarımsağı tescillenmiştir.
Ayrıca sarımsak aşı ve sarımsak kebabı da Gaziantep’in 2020 yılında
tescillenen ürünleri arasında yer almaktadır (Türk Patent ve Marka
Kurumu, 2020).
Antep peyniri geleneksel olarak Gaziantep’in meralarında otlatılan
küçükbaş hayvanların sütlerinden elde edilen bir peynir çeşididir.
Antep peyniri yapımında çiğ süt kullanılmaktadır ve süt sağıldığı
yerde meme sıcaklığında (yaklaşık 35°C’de) şirden, kimyasal maya
veya incir sütü ile mayalanır. İncirin olgunlaşmamış haline “kerik” adı
verilmekte olup, olgunlaşmamış incir dalından kopartılarak kopma
esnasında elde edilen koyu beyaz kıvamlı incir sütü maya olarak
kullanılır (Yalınız, 2019: 655). Kahvaltı dışında dövülmüş Antep
fıstığı, şeker, yumurta ve tuzsuz taze Antep peyniri ile Gaziantep’teki
pide fırınlarında şekerli böreği yapılır. Gaziantep şekerli böreği
coğrafi işaretli ürünler arasında yer almaktadır. Maydanoz, taze soğan,
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yeşil biber, domates ve çeşitli baharatlar eklenerek sebzeli böreği
yapılmaktadır. Ayrıca irmik tatlısında tuzsuz Antep peyniri bu
bölgede sıkça kullanılır (Yalınız, 2019: 655). Zeytin, kahvaltıdan
salatalara, böreklerden yemeklere yoğun olarak kullanılan bir gıdadır.
Gaziantep’te zeytinin kış hazırlıkları arasında yer almasının önemli
nedeni, bu yörenin zeytin üreticisi konumunda olması ve tüketiminin
çok fazla olmasından kaynaklanmaktadır (Dönmez ve Pehlivan, 2019:
277). 2012 yılından itibaren, Nizip ilçesinde yetişen zeytinden elde
edilen Nizip zeytinyağı, 2018 yılından itibaren ise, yeşil zeytin böreği
Gaziantep’in coğrafi işaretli ürünleri arasındadır (www.ci.gov.tr,
2020). Antep usulü zeytinyağlı dolma, maş piyazı, zahter yapımında
Nizip zeytinyağı, yeşil zeytin böreği yapımında da Nizip yeşil zeytini
kullanılmaktadır (Durlu-Özkaya, Özkaya, Tunalıoğlu, Bayar ve
Tunalıoğlu, 2018: 272; www.gaziantepturizm.gov.tr, 2020).
Diğer yörelerde bir ya da iki çeşit ekşi kullanılırken, Gaziantep
mutfağında tam yedi çeşit ekşi bulunmakta ve yemeğine göre farklı
ekşiler tercih edilmektedir. Bunlar; limon, limon tuzu, sumak ekşisi,
koruk, koruk pekmezi, sumak tozu ve nar ekşisidir (Kargiglioğlu,
2015: 32). Bu duruma bamya yemeğinde kullanılan koruk, lahana ve
pancar sarmasında kullanılan nar ile sumak, yaprak sarmasında
kullanılan erik, sulu salataya sumak ekşisi örnek olarak verilebilir
(İflazoğlu, 2019: 21). Özellikle Oğuzeli ilçesi narıyla ünlüdür ve bu
ilçede nar festivali de düzenlenmektedir. Nar ekşisi ve koruk ekşisi
hazırlamak da yöreye özgüdür (Şahin, 2015: 62). Ayrıca Gaziantep’in
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen Oğuzeli narından
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elde edilen Oğuzeli nar ekşisi de tescillenen ürünler arasındadır (Türk
Patent ve Marka Kurumu, 2020).
Gaziantep yemeklerinde ağırlıklı olarak, bölgedeki ürünler ve değişik
baharatlar kullanılmaktadır (Altınel, 2009: 175-176). Gaziantep’te
diğer yörelerde pek rastlanmayan tarhun otunun ve yörede “pirpirim”
olarak

adlandırılan

semizotunun

ve

nanenin

kurutulduğu

görülmektedir. Kurutulan pirpirimler daha sonra besleyici bir yemek
olan” pirpirim aşı” gibi yemeklerin yapımında kullanılmaktadır
(Şahin, 2015: 62). Ayrıca yörede yetişen Nizip nanesi de 2020 yılında
tescillenmiştir. Yemeklerde kullanılan baharatlar farklıdır. Örneğin;
yoğurtlu yemeklerde, börek pilav ve tatlılarda haspir (safran), ciğer
kebabında kimyon, bazı yemek ve çorbalarda tarhın, aşurede rezene,
sütlaçta tarçın kullanılmaktadır (Kargiglioğlu, 2015: 32). Gaziantep’te
birçok yemek ve köftelerde; kırmızı toz biber, nane ve kimyon,
dolmalarda; safran, sebze yemeklerinde; kişniş, haşlama etlerde;
tarçın, kahke ve simitlerde ise susam kullanılmaktadır. Gaziantep’e
özgü ipek biber olarak isimlendirilen pul biberde; tohum, yağ ve tuz
bulunmamaktadır (Baran, 2016: 72). Gaziantep’te baharatlar doğrudan
kullanılabildiği

gibi

çeşitli

baharatlardan

oluşan

karışımların

kullanıldığı da görülmektedir. Örneğin; içerisinde genelde karabiber,
tarçın ve karanfil olan karışıma Gaziantep'te “köfte baharı”
denilmektedir (Baran, 2016: 72).
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde Gaziantep ile ilgili bölümde
bahsedilen şire, üzümün şırası ile yapılan tatlı çeşitlerine verilen genel
bir addır (Giritlioğlu, Demir ve İpar, 2017: 603). Bağlardan toplanan
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üzümlerin kaynatılıp şırası çıkarıldıktan sonra bastık bezlerine
serilmesiyle veya sucuk yapımı için özel iplere geçirilen ceviz, badem
ya da fıstığın şireye batırılarak kurutulmasıyla elde edilmektedir
(Giritlioğlu, Demir ve İpar, 2017: 603). Yerel bir ürün olan Gaziantep
şırası, kullanılan ana maddeleri, yapım tekniği ve ekipmanlar olmak
üzere tamamen yöreye özgü ürünlerden elde edilmektedir. Şıradan
elde edilen başlıca ürünler; muska, sucuk, dilme, tarhana, pekmezli
reçel, pekmez, tah pekmezi, pestil ve sirkedir (Taştan ve Öz, 2017:
294-297). Antep pekmezi, Gaziantep’in coğrafi işaretli ürünleri
arasında yer almaktadır (www.ci.gov.tr, 2020). Pekmez yapımında
öncelikle taze üzümden elde edilen şıraya, asitliğini azaltmak
amacıyla pekmez toprağı ilave edilir ve şıra kestirilir. Tortusundan
ayrılan şıra, özel ocaklar üzerinde kaynatılır ve istenilen kıvama
getirildikten sonra pekmez büyük teknelere doldurulup üzerleri
kapatılarak 1-2 gün dinlenmeye bırakılır. Bundan sonraki işlem
mayanın hazırlanmasıdır. Gaziantep’te maya olarak bir sene önceki
eski pekmez ya da petekli bal kullanılmaktadır (Kaya, Yıldız, Hayoğlu
ve Kola, 2005: 1488). Maya hazırlamak için 100 kg taze pekmez ve 4
kg kadar eski pekmez bir leğene doldurulur. Bu karışım iyice
ezildikten sonra üzerine yavaş yavaş taze pekmez ilave edilir. Leğen
tamamen teknedeki taze pekmezin üzerine boşaltılır ve bir tahta
kürekle iyice karıştırılır. Mayalanmış olan pekmez tahta kutu (külek)
veya teneke kutulara doldurulur. Bu kutularda 1-2 gün içinde pekmez
katılaşmış olur (Kaya, Yıldız, Hayoğlu ve Kola, 2005: 1489). Üzüm,
gerek kurutulup tüketilmek amacıyla gerekse işlenip pekmez haline
getirilmek suretiyle üretimde ve ticarette önceki dönemlerde olduğu
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gibi günümüzde de en önemli ürün olarak dikkat çekmektedir
(Yıldırım, 2012: 1218). Ayrıca, Gaziantep'te geleneksel aşure, pekmez
kullanılarak yapılır, bu aşureye “Şirinli Çorba” ve “Aşir Çorbası” da
denilmektedir (Baran, 2016: 52). Gaziantep, özellikle şire ile yapılan
Aşure için 2016 yılının Eylül ayında, 3192 kg’lık Aşure denemesi ile
Guinness Dünya rekorunu kırarak (Nuh’un tatlısı, Barış Tatlısı;
Aşure) aşureyi dünya literatürüne taşımıştır (Gökırmaklı, Balcı,
Bayram, Kaplan, Bayram ve Tiryakioğlu, 2017: 62).
Coğrafi işaretli ürünler arasında yer alan Gaziantep muskası, yörede
yetiştirilen Dökülgen Üzümü, Hönüsü Üzümü, Antep İrikara Üzümü
gibi üzümlerden elde edilen pestillerden yapılmaktadır. Gaziantep’te
pekmezden yapılan yiyeceklerin üretiminde karakteristik tat ve lezzet
vermesi

için en çok

Dökülgen

Üzümü

tercih edilmektedir

(www.ci.gov.tr, 2020). Antep muskasında kullanılan pestil, doğrudan
taze üzüm suyunun işlenmesi ya da önceden hazırlanmış pekmezin
işlenmesiyle elde edilmektedir. Taze üzümün raf ömrünün kısa olması
sebebiyle pekmez ile yapılan üretim şekli daha fazla tercih
edilmektedir. Ayrıca pestil için kullanılacak şerbetin yapımında bakır
kazan kullanılması şarttır (www.ci.gov.tr, 2020).
Türkiye, kendine has bir lezzeti ve besin değeri yüksek olan Antep
fıstığının başlıca gen merkezlerinden biridir (Ertürk, Geçer, Gülsoy ve
Yalçın, 2015: 44). Diğer kültür bitkilerinin yetişmediği kıraç, kireçli,
kayalık, taşlık, meyilli arazilerde ve besin elementlerince fakir
topraklarda yetişen Antep fıstığı, her bakımdan kanaatkâr bir bitkidir
(Ertürk, Geçer, Gülsoy ve Yalçın, 2015: 45). Bu özelliklerinden dolayı
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yazar Cemil Cahit Güzelbey Antep fıstığını bilgili ve faziletli
insanlara benzetmektedir (Kargiglioğlu, 2015: 34). Antep fıstığı
fındık,

çam

fıstığı,

ceviz

gibi

sert

kabuklu

besinlerle

karşılaştırıldığında yağ ve enerji bakımından daha düşük içeriğe sahip
olup, daha fazla lif ve K vitamini içeriğine sahiptir (Çağlar, Tomar,
Vatansever ve Ekmekçi, 2017: 437-438). Ayrıca, Gaziantep’te Eylül
aylarında Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivali
düzenlenmektedir (www.gaziantep.bel.tr, 2020). Antep fıstığının
başlıca tüketim şekli kuruyemiş olarak karşımıza çıkmaktadır. Antep
fıstığı

taze,

kabuklu,

kavrulmuş

olarak

çeşitli

şekillerde

tüketilmektedir (Sarıgül, 2019: 23). Antep fıstığı genellikle kabuklu
bir şekilde taze olarak tüketilirken fırınlanmış yiyecekler, şekerleme
ve dondurma yapımında ise işlenmiş olarak kullanılmaktadır (Onay,
Tilkat, Ersalı, Tilkat ve Süzerer, 2012: 117-118).
Antep fıstığının kullanıldığı tatlıların başında gelen ve coğrafi etiketi
Avrupa Birliği tarafından tescillenmiş baklava, Gaziantep’teki tatlılar
arasında en özel yere sahiptir (Tokuz, 1993: 10; Sarıgül, 2019: 24).
Antep baklavası malzemeleri; sert buğday unu, yumurta, kaya tuzu,
keçi sütünden elde edilen % 99,9’u tuzdan ve diğer yabancı
maddelerden arındırılan sadeyağ, şeker tozu, koyun, keçi ya da inek
sütüne irmik katılmasıyla elde edilen kaymak, Ağustos ayının ilk
haftasında olgunlaşmaya yeni başlayan Antep fıstığı içi ve buğday
nişastasıdır (www.ci.gov.tr, 2020). Baklava şerbetine, iç malzemesine,
tasarım şekline ve kesim şekillerine göre çeşitlere ayrılmaktadır.
Baklava da istenilen özelliklerin en başında kırk kata ulaşan
yufkaların çok ince olması, içine konulan fıstığın belli bir tazelikte
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olması ile kullanılan yağ önem taşımaktadır. Ayrıca baklavanın rengi,
tadı, şerbetin kıvamına ve sıcaklığına dikkat edilmelidir (Sabbağ,
2015: 207; Akkaya, 2017: 11). Toplamda kırk kattan oluşan
baklavanın kuru ve yaş olmak üzere iki türü bulunmakla beraber kuru
baklavanın yaştan tek farkı tatlının raf ömrünü uzatabilmek için
içerisine kaymak eklenmemesidir (Bal, Yıldırım ve Sönmezdağ, 2019:
217). Antep fıstığının kullanıldığı diğer coğrafi işaretli ürünler Antep
fıstığı ezmesi, Antep kurabiyesi ve Antep katmeridir (www.ci.gov.tr,
2020).
Meyan türlerinden “Glycyrrhiza glabra L.” kullanılarak elde edilen;
tarçın, gülsuyu ve karanfil ilavesiyle hazırlanan özel bir içecek yine
Gaziantep mutfağının vazgeçilmezleri arasındadır (www.ci.gov.tr,
2020). Meyankökü şerbeti Gaziantep’te özellikle yaz aylarında, dini
açıdan önemli günlerde ve Ramazan ayında içilmektedir. Dini önemi
olan bazı zamanlarda da “hayır olması amacıyla” sokaklarda
meyankökü şerbeti dağıtılmakta ve buna “sebil” denilmektedir.
Sebilde, hayır yapmak isteyen kişi, meyankökü şerbeti satıcısına
şerbetin parasını vermekte ve şerbetçi mahalleleri dolaşarak şerbet
dağıtmaktadır (Yılmaz, 2012: 34). Menengiç, “Pistacia terebinthus L.”
bitkisinin meyvesi olup, Akdeniz havzasında yetişen ve aroması
oldukça yoğun olan yabani bir bitki türüdür. Çerez olarak, kavrularak
ya da ezme halinde tüketilir (Sür, 2017: 4). Antep fıstığının yabani
(aşılanmamış) ağacının meyvesi olan menengiç meyvesi kurutulup,
kavrularak öğütülmesi ile menengiç kahvesi elde edilmektedir.
Tohumlar sütle ya da suyla pişirilmekte ve uzunca bir süre
kaynatılmaktadır. Ayrıca tohum yerine, menengiç ezilerek hazırlanan
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ve konservede hazır olarak satılan, sıvı kahve tercih edilmektedir. Bu
sıvıya su ya da süt eklenip kaynatılarak “menengiç kahvesi”
hazırlanmaktadır

(Çelik,

Karahançer

ve

Laz,

2014:

238;

gastroantep.com.tr, 2020). Gaziantepliler, bu içeceğin şifalı olduğunu
düşündükleri için özellikle kış aylarında evlerinde bulundurmakta
boğaz ağrısını, soğuk algınlığını ve öksürüğü tedavi etmek amacıyla
bu kahveden yararlanılmaktadır (Yılmaz, 2012: 36). Yörenin iklim
şartları nedeniyle soğuk şerbet ve şuruplar işyerlerinde, evlerde en çok
tüketilen içecekler arasında ye almaktadır. Gaziantep sokaklarında dut
ve nar suyu satan seyyar satıcılara ve meyan şerbeti satan şerbetçilere
şehrin her yerinde rastlamak mümkündür (Özsabuncuoğlu ve Gök,
2009: 19; Kaya, 2016: 32). Ayrıca urmu dut şerbeti ve menengiç
kahvesi 2020 yılında Gaziantep’in coğrafi işaretli ürünleri arasında
yerini almıştır (www.ci.gov.tr, 2020). Genellikle İslahiye ilçesinde
tüketilen bamya kahvesi; iri bamyaların tohumları kavrulup öğütülüp
toz haline getirildikten sonra Türk kahvesi usulünde pişirilmektedir
(Çelik, Karahançer ve Laz, 2014: 238).
1.2.4.5. Gaziantep’te Yerel Yiyecek Kullanımının Önemi
Gıda, tarım ve diğer temel malların üretiminde kullanılan yoğun
teknoloji; çevresel ve sosyal maliyetlerin artmasına ve gıda sisteminde
yaşanan krizlerin beslenme alışkanlıklarını değiştirmesine yol
açmaktadır. Bu aşamada yerel ürünlere yönelim artmaktadır. Bu
yönelim tüketicilerde, satın alıp tükettikleri ürünün nereden geldiğini,
nasıl üretildiğini ve ürün haline gelme sürecinde diğer insanları,
hayvanları ve doğayı ne derece etkilediğini öğrenme isteğini ortaya
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çıkartmaktadır. Yerel

ürünlerin kalite

ve

nitelikleri

bölgesel

kalkınmanın temel araçlarını meydana getirmektedir (Tekelioğlu ve
Demirer 2008: 93; Yalçın, 2009: 47; Türkmen, 2019: 37). Yiyecek ve
içecek türlerinin, turistik destinasyonların ekonomik, kültürel ve
çevresel sürdürülebilirliği üzerinde önemli etkileri olabileceği ayrıca
yöresel ürünlere odaklanmanın hem yerel halk hem de turistler için
çeşitli faydalar sağlayacağı düşünülmektedir (Sims, 2009: 321).
Değişen turist eğilimleriyle birlikte günümüzde yerel değerlere olan
ilginin arttığı görülmektedir. Bu değerlerden biri olan yeme-içme
olgusu ve mutfak kültürü, toplumların önemli kültürel mirasları
arasında yer almaktadır. Bu açıdan, yerel yiyeceklerin özgünlüğü,
destinasyonları turizm potansiyeli açısından birbirinden farklı
kılmaktadır (Karacaoğlu, Yenipınar, Birdir ve Birdir, 2015: 43-44).
Turistler her ne sebeple seyahat ederse etsin yerel mutfaklar, turizm
destinasyonlarının profilini yükseltmek ve yeni iş fırsatları oluşturarak
bölgesel kalkınmayı desteklemek için fırsatlar sunmaktadır (Alonso ve
Liu, 2011: 60). Aynı zamanda yerel halkın bir kısmını turizm ile
birlikte

tarım

alanında

da

istihdam

etmek

destinasyonu

kalkındırmaktadır (Gölgeli, 2016: 65).
Son yıllarda gastronomi turizminde yaşanan hızlı gelişim sebebiyle
önemli bir seyahat motivasyonu olan gastronomi turizminin uzun
vadede de sürdürülebilirliğini sağlayabilmesi önemli bir husus
olmuştur (Akdağ, Özata, Sormaz ve Çetinsöz,

2016: 273).

Sürdürülebilir gastronominin temel unsurları arasında yer alan tencere
yemeği ve yerel yiyecek üretiminin sağlanması, gelecek nesillere
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geleneksel mutfağa ilişkin bilgilerin ve pişirme tekniklerinin
korunarak

aktarılıp,

geleneksel

damak

tadının

öğretilmesi

gastronominin sürdürebilirliğinin sağlanmasında kilit noktalardır
(Durlu-Özkaya, Sünnetçioğlu ve Can, 2013: 15; Akdağ ve Üzülmez,
2017: 302). Kırsal alanlarda yetişen ve yemeklerde kullanılan mantar,
yöresel ot, yerel olarak yetişen ya da yetiştirilen baharatların
yetiştirildiği alanların ve zeytin bahçelerinin gezilmesi sonucu kırsal
alanlar gelişmekte ve böylelikle gastronomi turizmi ile kırsal turizm
arasında sıkı bir ilişki bağı kurulmaktadır (Deveci, Türkmen ve
Avcıkurt, 2013: 31). 1989 yılında ortaya çıkan Slow Food ile temiz,
uygun gıda anlayışı ile yerel, otantik, ekolojik gıda ve seyahat
deneyimini teşvik eden bir akım gelişmiştir. Hızlı yemek ve hızlı
yaşamın yükselişine, yerel

yiyeceklerin azalışına

ve

mutfak

geleneklerinin yok oluşuna karşı olan Slow Food akımı yerel yiyecek
kullanımını desteklemektedir (Yurtseven, Kaya ve Harman, 2010: 54;
Sezgin ve Sezgin: 2011: 10; Sünnetçioğlu, Can ve Durlu-Özkaya,
2012: 955). Turistlerin bu gibi akımları takip etmesi, yerel yiyecekleri
tüketme isteğiyle seyahat etmelerinin önünü açmaktadır (Gölgeli,
2016: 30).
Yerel üretim günümüzde, uluslararası pazarda önemli bir yere sahiptir.
İhracatlarla elde edilen gelirler, yerel halkın üretime teşvik edilmesini,
bölgedeki istihdamı ve bölgesel kalkınmayı desteklemektedir.
Ekonomik kalkınma istihdam oluşturarak ve yerel halkı üretime teşvik
ederek yerel bazda kişi başına düşen milli geliri arttırmaktadır
(Sünbül, 2016: 25). Yerel yiyecek satın almak, sosyal sermaye
oluşturulmasını sağladığı gibi, destinasyonun etkileyiciliğini de
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güçlendirmekte önemli rol oynamaktadır (Yurtseven, Kaya ve
Harman, 2010: 61). Yerel yiyeceklerin turizmin daha sürdürülebilir
olmasına yardımcı olması sebebiyle turizm stratejisinin bir parçası
olarak görülmesi gerekmektedir (Gölgeli, 2016: 66). Bu durumun
farkında olan destinasyonlar, kendine özgü yemek kültürleriyle
gastronomi turizminin avantajlardan yararlanıp pazarda kendini
konumlandırmak istemektedirler. Kendine özgü yerel yiyecekleriyle
ünlenmiş destinasyonların başında ise Gaziantep gelmektedir (Altınel,
2009: 178). Yerel yiyeceklerin turistik restoranlarda kullanılmaya
başlanmasıyla

birlikte

o

yiyeceğin

üretildiği

ve

tüketildiği

destinasyonlara gelen turistlerin dikkatini bu durum çekmiştir.
Önceleri destinasyonlara kültürü, tarihi ve bozulmamış doğası için
gelen turistler daha sonra yerel yiyecekler için bölgeyi ziyaret
etmişlerdir (Gölgeli, 2016: 50).
Kırsal Seyahat Endüstrisi Birliğinin yaptığı araştırmaya göre,
gastronomi turizmine katılan turistlerin yaklaşık olarak % 70’i
gittikleri destinasyonlardan; o bölgeye özgü meyve, sebze ve baharat
gibi yerel yiyecekleri ikamet ettikleri yere götürerek, bunları
arkadaşları ve aileleriyle paylaşma niyetinde olduklarını tespit etmiştir
(Kesici, 2012: 36; Deveci, Türkmen ve Avcıkurt, 2013: 31).
Gaziantep ziyaretlerinde turistlerin, Almacı Pazarı’ndan kurutulmuş
patlıcan, kabak, biber satın alarak evlerinde kuru dolma yapmak
istemeleri, domates salçası, biber salçası, kurutulmuş toz biber, Antep
peyniri, zeytin ve zeytinyağı, nar ekşisi vb. yiyecekleri satın almaları
bu duruma örnek olarak verilebilir (Gölgeli, 2016: 50). Turistlerin bu
ürünlere yaptığı ekonomik harcama yörenin ekonomisine katkı
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sağlamakla birlikte bu sektörlerin gelişmesini de sağlamaktadır
(Yüncü, 2010: 30).
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi’nin 2015 yılı Ulusal
Destinasyonu “Yerel Gastronomi ve Turizm” teması ödülünü alan
Gaziantep’te 2019 yılı verilerine göre konaklayan turist sayısı 593.592
yerli ve 125.220 yabancı turist olmak üzere toplamda 718.812’dir
(Şimşek, 2020: 18; gaziantep.ktb.gov.tr, 2020 ). Gaziantep’e gelen
turistlerin gastronomi turisti olarak ayrı bir şekilde istatistiği
tutulmamaktadır. (Kargiglioğlu ve Akbaba, 2016: 90).

Ancak,

Koçoğlu (2019: 372) tarafından yapılan araştırmaya katılan 401 turiste
Gaziantep’i çekici kılan faktörler sorulmuş ve katılımcıların diğer
faktörlere kıyasla zengin mutfak faktörünün daha yüksek oranda (147
kişi- % 36,8) algılandığı sonucuna ulaşılmıştır. Dağdelen (2020: 58)
tarafından yapılan araştırmada ise Gaziantep’i ziyaret eden turistlere
hangi turist türüne daha yakın hissettikleri sorulmuş ve katılımcıların,
% 43,2’si gibi büyük çoğunluğunun gastronomiyi tercih ettiği
görülmüştür. Aynı zamanda araştırmada turistlerin %49,9’unun
Gaziantep’e gelme sebebinin gastronomi kültürü olduğu saptanmıştır.
Bu araştırmalar göz önünde bulundurulduğunda Gaziantep’e gelen
turistlerin

Gaziantep’i

gastronomi

amaçlı

ziyaret

ettikleri

söylenebilmektedir. Giritlioğlu ve Karaman (2017: 407-408)’ın
yaptığı araştırmada; Gaziantep’e gelen yerli turistlerin, “Yerel
Mutfak” algısının “Gaziantep Mutfak Kültürü” ile ilgili olduğu tespit
edilmiştir. Sonuç olarak yerel yiyecekleri içinde barındıran yerel
mutfağın Gaziantep mutfak kültürü için oldukça önemli bir husus
olduğu söylenebilir.
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2. BULGULAR
Araştırmanın bu bölümde, Gaziantep ilinde mutfak yöneticilerinin
üretimde yerel yiyeceklere ilişkin algı ve üretimde yerel yiyecekleri
kullanma

düzeylerini

ölçmek

amacıyla

gerçekleştirilen

anket

çalışmasının sonucunda elde edilen bulgulara ve gerçekleştirilen
analizlere yer verilmiştir. Araştırmanın bulgular bölümü 10 alt
başlıktan oluşmaktadır. Birinci alt başlıkta, araştırmaya katılan
girişimciler hakkında demografik bilgilere yönelik bulgulara yer
verilmiştir. Bulgular bölümünün ikinci alt başlığında, katılımcıların
görev yaptığı işletmeye yönelik bulgular yer almaktadır. Bulgular
bölümünün üçüncü alt başlığında, mutfak yöneticilerinin yiyecek
türlerinin üretiminde yüzde kaç oranında yerel yiyecek kullandığına
yönelik bulgulara yer verilmiştir. Bulgular bölümünün dördüncü alt
başlığında ise, katılımcıların yerel yiyeceklere ilişkin algı düzeylerine
ve yerel yiyecekleri kullanma düzeylerine yönelik boyutların tespit
edilmesine ilişkin bulgular ortaya konulmuştur. Bulgular bölümünün
beşinci ve altıncı alt başlığında katılımcıların yerel yiyeceklere ilişkin
algı düzeylerine ve yerel yiyecekleri mutfaklarında kullanma
düzeylerine ilişkin standart sapma ve aritmetik ortalama değerlerine
yer

verilmiştir.

Bulgular

bölümünün

yedinci

alt

başlığında,

katılımcıların yerel yiyeceklere ilişkin algı düzeyleri ve kullanma
düzeyleri arasındaki ilişkiye yönelik bulgulara yer verilmiştir.
Bulgular bölümünün sekizinci alt başlığında ise değişkenlerin
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birbiriyle olan ilişkisine yönelik korelasyon analizi sonuçlarına yer
verilmiştir.
2.1. Mutfak Yöneticilerinin Demografik Özelliklerine Yönelik
Bulgular
Bulguların

bu

bölümünde

özellikleri

ortaya

mutfak

konulmaktadır.

yöneticilerinin
Ankete

demografik

katılan

mutfak

yöneticilerinin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla cinsiyet,
yaş, eğitim durumları ve medeni durumlarına yönelik sorular
sorulmuştur. Mutfak yöneticilerinin demografik özelliklerine yönelik
bulgular Tablo 6’da verilmiştir.
İlgili tabloya göre ankete katılan mutfak yöneticilerinin %83,2’si
erkeklerden, %16,8’i kadınlardan oluşmaktadır. Ankete katılanların
%45’i 26-35 yaş, % 28,2’si 36-45 yaş, %14,5’i 18-25 yaş, %11,2’si
46-55 yaş ve %1,1’i ise 56 yaş ve üzeri aralığında bulunmaktadır.
Ankete katılan mutfak yöneticilerinin %36,6’sı ilköğretim mezunu,
%21,3’ü lise mezunu, %16,4’ü lisans mezunu, %12,2’si ön lisans
mezunudur.

Yüksek

lisans/doktora

mezunu

olan

mutfak

yöneticilerinin oranı ise %3,5’tir. Mutfak yöneticilerinin %63,4’ü evli,
%36,6’sı bekâr bireylerden oluşmaktadır.
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Tablo 6. Mutfak Yöneticilerinin Demografik Özelliklerine Yönelik Bulgular
Mutfak yöneticilerinin Demografik Özellikleri
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam
Yaş
18-25
26-35
36-45
46-55
56 yaş ve Üzeri
Toplam
Eğitim Durumu
İlköğretim
Lise
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans/ doktora
Toplam
Medeni Durum
Evli
Bekâr

N
(Sayı)
44
218
262

%
(Yüzde)
16,8
83,2
100

38
118
74
29
3
262

14,5
45,0
28,2
11,2
1,1
100

96
82
32
43
9
262

36,6
31,3
12,2
16,4
3,5
100

166
96

63,4
36,6

2.2. Mutfak Yöneticilerinin Görev Yaptığı İşletmeye Yönelik
Bulgular
Bu bölümde mutfak yöneticilerinin görev yaptığı işletmeye yönelik
bulgular ortaya konulmaktadır. Ankete katılan mutfak yöneticilerinin
görev yaptığı işletme özelliklerini belirlemek amacıyla, işletmedeki
pozisyonu, çalıştıkları işletme türü, turizm sektöründe toplam çalışma
süresi, mevcut işletmede toplam çalışma süresi ve işletme mutfağında
çalışan toplam personel sayısına yönelik sorular sorulmuştur. Mutfak
yöneticilerinin görev yaptığı işletmeye yönelik bulgular Tablo 7’de
verilmiştir.
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Ankete

katılan

mutfak

yöneticilerinin

çalıştıkları

pozisyonlar

incelendiğinde; %34,7’sinin sorumlu aşçı, %27,9’unun kısım şefi,
%24,8’inin aşçıbaşı, %12,6’sının aşçıbaşı yardımcısı olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Ankete katılan mutfak yöneticilerine çalıştıkları işletme
türü sorulduğunda %75,6’sının restoranda, %24,4’ünün ise otelde
çalıştığı tespit edilmiştir. Ankete katılan mutfak yöneticilerinin %50’si
10 yıl ve üzeri, %20,6’sı 4-6 yıl arasında, %16,8’i 7-9 yıl arasında,
%11,5’i 1-3 yıl arasında ve %1,1’i ise 1 yıldan az süredir turizm
sektöründe çalıştıklarını belirtmişlerdir. Ankete katılan mutfak
yöneticilerinin %29,8’i 1-3 yıl arasında, %26,3’ü 4-6 yıl arasında,
%16,8’i 10 yıl ve üzeri, % 14,9’u 7-9 yıl arasında ve % 12,2’sinin ise
1 yıldan az süredir mevcut işletmede çalıştıklarını belirtmişlerdir. Son
olarak katılımcıların “Mutfağınızda Çalışan Toplam Personel Sayısı
Kaçtır?” sorusuna vermiş oldukları yanıtlar incelendiğinde; %53,8’i
1-9 kişi, %31,3’ü 10–19 kişi ve %14,9’unun ise 20-29 kişinin
mutfaklarında çalıştığı tespit edilmiştir.
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Tablo 7. Mutfak Yöneticilerinin Görev Yaptığı İşletmeye Yönelik Bulgular
Mutfak Yöneticilerinin Görev Yaptığı
İşletmeye
Yönelik
Bulgular
Çalıştığınız
pozisyon
Aşçıbaşı
Aşçıbaşı Yardımcısı
Kısım Şefi
Sorumlu Aşçı

(Sayı)
65
33
73
91

%
(Yüzde)
24,8
12,6
27,9
34,7

Çalıştığınız işletme türü
Otel
Restoran

64
198

24,4
75,6

1Turizm
yıldan Sektöründe
az
kaç yıldır çalışıyorsunuz?
1-3 Yıl
4-6 Yıl
7-9 yıl
10 Yıl Ve Üzeri

3
30
54
44
131

1,1
11,5
20,6
16,8
50,0

Mevcut işletmede kaç yıldır çalışıyorsunuz?
1 yıldan az
1-3 Yıl
4-6 Yıl
7-9 yıl
10 Yıl Ve Üzeri

32
78
69
39
44

12,2
29,8
26,3
14,9
16,8

Mutfağınızda çalışan toplam personel sayısı
1-9 kişi
10-19 kişi
20-29 kişi
Toplam

141
82
39
262

53,8
31,3
14,9
100
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2.3. Mutfak Yöneticilerinin Yiyecek Türlerinin Üretiminde
Yüzde Kaç Oranında Yerel Yiyecek Kullanımına Yönelik
Bulgular
Bu bölümde mutfak yöneticilerinin yiyecek türlerinin üretiminde
yüzde kaç oranında yerel yiyecek kullandığına yönelik bulgular ortaya
konulmaktadır. Ankete katılan mutfak yöneticilerinin yiyecek
türlerinin üretiminde yüzde kaç oranında yerel yiyecek kullandığını
belirlemek

amacıyla

çorbalar,

ara

sıcaklar,

ana

yemekler,

ızgaralar/kebaplar ve tatlıların yapımında yüzde kaç oranında yerel
yiyeceklerden yararlandığına yönelik sorular sorulmuştur. Bu konu
üzerine elde edilen bulgular Tablo 8’de verilmiştir.
Ankete katılan mutfak yöneticilerinin çorba yapımında yüzde kaç
oranında yerel yiyecek kullandığı incelendiğinde; %26,7’sinin %50%74 oranında, %24,8’inin %75 ve üzeri oranında, %15,6’sının %25%49 oranında, %8,1’inin %1-%24 oranında ve %24,8’inin ise hiç
yerel ürün kullanmadığı tespit edilmiştir. Ankete katılan mutfak
yöneticilerinin ara sıcak yapımında yüzde kaç oranında yerel yiyecek
kullandığı

incelendiğinde;

%21,1’inin

%50-

%74

oranında,

%20,2’sinin %25-%49 oranında, %19,8’inin %75 ve üzeri oranında,
%2,3’ünün %1-%24 oranında ve %36,6’sının ise hiç yerel ürün
kullanmadığı tespit edilmiştir. Ankete katılan mutfak yöneticilerinin
ana yemek yapımında yüzde kaç oranında yerel yiyecek kullandığı
incelendiğinde; %29,8’inin %75 ve üzeri oranında, %24,8’inin %50%74 oranında, %8,4’ünün %25- %49 oranında, %1,5’inin %1-%24
oranında ve %35,5’inin ise hiç yerel ürün kullanmadığı tespit
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edilmiştir.

Ankete

katılan

mutfak

yöneticilerinin

ızgaraların/kebapların yapımında yüzde kaç oranında yerel yiyecek
kullandığı incelendiğinde; %38,2’sinin %75 ve üzeri oranında,
%33,2’sinin %50-%74 oranında, %6,1’inin %25-%49 oranında,
%1,5’inin %1-%24 oranında ve %21’inin ise hiç yerel ürün
kullanmadığı tespit edilmiştir. Ankete katılan mutfak yöneticilerinin
tatlıların yapımında yüzde kaç oranında yerel yiyecek kullandığı
incelendiğinde; %46,5’inin %75 ve üzeri oranında, %22,1’inin %50%74 oranında, %8,8’inin %25-%49 oranında, %3,1’inin %1-%24
oranında ve %19,5’inin ise hiç yerel ürün kullanmadığı tespit
edilmiştir.
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Tablo 8. Mutfak Yöneticilerinin Yerel Yiyecek Kullanım Oranına Yönelik Bulgular

Yerel Yiyecek Kullanım Oranına Yönelik Bulgular

N
(Sayı)

%
(Yüzde)

%1-%24

21

8,1

%25- %49

41

15,6

%50- %74

70

26,7

%75 ve üzeri

65

24,8

Hayır

65

24,8

%1-%24

6

2,3

%25- %49

53

20,2

%50- %74

55

21,1

%75 ve üzeri

52

19,8

Hayır

96

36,6

1-%24

4

1,5

%25- %49

22

8,4

%50- %74

65

24,8

%75 ve üzeri

78

29,8

Hayır

93

35,5

%1-%24

4

1,5

%25- %49

16

6,1

%50- %74

87

33,2

%75 ve üzeri

100

38,2

Hayır

55

21,0

%1-%24

8

3,1

%25- %49

23

8,8

%50- %74

58

22,1

%75 ve üzeri

122

46,5

Hayır

51

19,5

Toplam

262

100

Çorbalar

Ara sıcaklar

Ana yemekler

Izgaralar/ kebaplar

Tatlılar
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2.4. Mutfak Yöneticilerinin Yerel Yiyeceklere İlişkin Algı ve
Yerel Yiyecek Kullanma Düzeylerini Oluşturan Boyutlara
Yönelik Bulgular
Bu bölümde mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı
düzeyleri

ile

mutfak

yöneticilerinin yerel

yiyecek

kullanma

düzeylerine yönelik boyutların belirlenmesine ilişkin keşifsel faktör
analizi bulguları ortaya konulmuştur.
2.4.1. Mutfak Yöneticilerinin Yerel Yiyeceklere İlişkin Algı
Düzeylerine Yönelik Boyutların Belirlenmesine İlişkin
Bulgular
Mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı düzeylerine
yönelik boyutların neler olduğunun ortaya konulması amacıyla
keşifsel faktör analizi yapılmıştır. Araştırmanın ilgili bölümlerine ait
değişkenler arasındaki boyutların belirlenmesi için rotasyona tabi
tutulmamış matrisin yorumlanmasının oldukça güç olması sebebiyle
faktör analizinde matris “Varimax” rotasyonuna tabi tutulmuştur.
Ölçeğin ilgili bölümlerine ait değişkenler arasındaki ilişkiyi en iyi
yansıtan en az faktör sayısını belirlemek amacıyla Kaiser Kriteri göz
önünde bulundurularak döndürülmemiş temel bileşenler (Pricipal
Components) yöntemi kullanılmıştır.
Yapılan faktör analizi sonucunda mutfak yöneticilerinin yerel
yiyeceklere ilişkin algı düzeylerine yönelik geliştirilen 24 önermenin
3’ü (5, 16 ve 21 numaralı önermeler) düşük faktör yük değerlerine
sahip olduğu için ölçekten çıkarılmıştır. Faktör analizi sonucunda,
mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı düzeyinin 5 boyut
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ve bu boyutlara bağlı olarak 21 önermeye sahip olduğu tespit
edilmiştir. Faktör analizinde ortaya konulan ölçeğe ait önermelerin
toplam varyansı açıklama oranının %63,639 olduğu ve önermelerin
faktör yük değerlerinin ise 0,512 ile 0,832 arasında değişim gösterdiği
tespit edilmiştir. Kalaycı (2009)’ya göre faktör yükleri 0,50’nin
altında değerde olan önermeler düşük faktör yükleri olarak
değerlendirilmektedir.
Faktör analizi sonucunda mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere
ilişkin algı düzeylerine yönelik ölçeğin birinci boyutu “Tedarikçiye
Ulaşılabilirlik” şeklinde isimlendirilmiş ve bu boyutun beş önermeye
sahip olduğu tespit edilmiştir. Mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere
ilişkin algı düzeylerine yönelik ölçeğin ikinci boyutu “Yerel Yiyecek
Özellikleri” şeklinde adlandırılmış ve bu boyutun beş önermeye sahip
olduğu tespit edilmiştir. Mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere
ilişkin algı düzeylerine yönelik ölçeğin üçüncü boyutu “Görünüm ve
Beceri” şeklinde adlandırılmış ve bu boyutun dört önermeye sahip
olduğu tespit edilmiştir.

Mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere

ilişkin algı düzeylerine yönelik ölçeğini dördüncü boyutu “Ekonomi
ve Sağlık” şeklinde adlandırılmış ve bu boyutun üç önermeye sahip
olduğu tespit edilmiştir. Mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere
ilişkin algı düzeylerine yönelik ölçeğin beşinci boyutu “İşletmeye
Etkisi” şeklinde adlandırılmış ve bu boyutun dört önermeye sahip
olduğu tespit edilmiştir. Aşağıdaki tabloda yapılan faktör analizi
sonucunda elde edilen boyutlar, boyutların önermeleri ve faktör yük
değerleri verilmiştir.
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Tablo 9. Mutfak Yöneticilerinin Yerel Yiyeceklere İlişkin Algı Düzeylerine Yönelik
Boyutlar
Mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere
ilişkin algı düzeyine ilişkin ifadeler

Faktör yükleri

Tedarikçiye ulaşılabilirlik

1

Yerel yiyecek malzemesi satan yerlere
kolayca ulaşılabilmektedir.

,820

Yerel yiyecek üreticileri ile iyi bir
iletişim içindeyiz.
Yerel yiyecek malzemeleri yiyecek
üretiminde sağlıklı bir tercihtir.
Yerel yiyecek malzemeleri yemeğe
lezzet katmaktadır.
Yerel yiyecek malzemelerine kolayca
ulaşılabilmektedir.

2

,773
,751
,717
,550

Yerel Yiyecek Özellikleri
Yerel yiyecek malzemelerinin
yemeklerde kullanılması, yiyeceğin
pişme
süresini malzemelerinin
kısaltmaktadır
Yerel yiyecek
kullanılması yemeğin saklanma süresini
uzatmaktadır.
Yerel yiyecek malzemeleri genellikle
ucuzdur.
Yerel yiyecek malzemelerini her
mevsimde temin etmek mümkündür.
Yerel yiyecek malzemeleri depolarda
daha uzun süre kalmaktadır.

,761
,755
,636
,615
,578

3

4

5
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Tablo 9. Mutfak Yöneticilerinin Yerel Yiyeceklere İlişkin Algı Düzeylerine Yönelik
Boyutlar (Devamı)
Görünüm ve Beceri

1

2

Yerel yiyecek malzemeleri ile
hazırlanan yemekler daha fazla
emek gerektirmektedir.
Yerel
yiyecek malzemeleri ile
hazırlanan yemekler diğer
yemeklere
göremalzemelerinin
daha çok ustalık
Yerel
yiyecek
gerektirmektedir.
kullanılması yemeğin lezzetini

3

4

5

,832
,794
,556

arttırmaktadır.
Üretimde
yerel yiyecek
malzemelerini kullanmak yemeğin
görüntüsünü çekici kılmaktadır.
Ekonomi ve Sağlık

,543

Yerel yiyecek malzemelerinin
kullanımı yerel ekonomiye canlılık
katmaktadır
Yerel yiyecek malzemeleri

,817
,804

genellikle tazedir.
Yerel yiyecek malzemelerinin
besin değeri yüksektir.

,726

İşletmeye Etkisi
Yerel yiyecek malzemesi
kullanmamız işletmemize rekabet
avantajı sağlamaktadır.
Müşterilerimiz,
sunduğumuz
yemeklerde yerel yiyecek
malzemeleri
Yerel
yiyecekkullanmamızı
malzemelerinin
beklemektedir.
kullanımı işletmenin kârlılığını
arttırmaktadır.
Yerel
yiyeceklerin kullanımı
ürünün kaynağını bilme olanağı
sağlamaktadır.
Özdeğerler

,733
,724
,656
,512
6,362

2,626

1,764

1,568

1,044

Faktör Varyansı Açıklama Oranı
(%)

15,110

13,003

12,662

12,042

10,822

Toplam açıklanan varyans (%)

63,639
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2.4.2. Mutfak Yöneticilerinin Yerel Yiyecek Kullanma
Düzeylerine Yönelik Boyutlarının Belirlenmesine Yönelik
Bulgular
Bu bölümde, Mutfak Yöneticilerinin Yerel Yiyecek Kullanma
Düzeyleri Ölçeğini oluşturan boyutların ortaya konulması için ölçek
maddelerine keşifsel faktör analizi yapılmıştır. Mutfak Yöneticilerinin
Yerel Yiyecek Kullanma Düzeyleri ölçeğini oluşturan boyutların
belirlenmesi için rotasyona tabi tutulmamış matrisin yorumlanmasının
oldukça güç olması sebebiyle faktör analizinde matris “Varimax”
rotasyonuna tabi tutulmuştur. Araştırmanın ilgili bölümlerine ait
değişkenler arasındaki ilişkiyi en iyi yansıtan en az faktör sayısını
belirlemek amacıyla Kaiser Kriteri göz önünde bulundurularak
döndürülmemiş temel bileşenler (Pricipal Components) yöntemi
kullanılmıştır.
Yapılan faktör analizi sonucunda Mutfak Yöneticilerinin Yerel
Yiyecek Kullanma Düzeylerine yönelik geliştirilen 8 önermenin 1’i (7
numaralı önerme) düşük faktör yük değerlerine sahip olduğu için
ölçekten çıkarılmıştır. Mutfak yöneticilerinin yerel yiyecek kullanma
düzeyleri önermelerine yönelik yapılan faktör analizi sonucunda
ölçeğin 2 boyut ve bu boyutlara bağlı 7 önermeye sahip olduğu tespit
edilmiştir. Faktör analizinde ortaya konulan değişkene ait önermelerin
toplam varyansı açıklama oranının %67,314 olduğu ve önermelerin
faktör yük değerlerinin ise 0,632 ile 0,887 arasında değişim gösterdiği
tespit edilmiştir.
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Faktör analizi sonucunda mutfak yöneticilerinin yerel yiyecek
kullanma düzeyleri ölçeğinin birinci boyutu “Yerel Yiyecek
Kullanımı” şeklinde isimlendirilmiş ve bu boyutun beş önermeye
sahip olduğu tespit edilmiştir. Mutfak yöneticilerinin yerel yiyecek
kullanma düzeyleri ölçeğinin ikinci boyutu “Temin ve Yetki Boyutu”
şeklinde isimlendirilmiş ve bu boyutun iki önermeye sahip olduğu
tespit edilmiştir. Aşağıda bulunan tabloda yapılan faktör analizi
sonucunda elde edilen boyutlar, boyutların önermeleri ve faktör yük
değerleri verilmiştir.

MUTFAK, YEREL YİYECEKLER VE GAZİANTEP MUTFAĞINDA KULLANIMI | 151
Tablo 10. Mutfak Yöneticilerinin Yerel Yiyecek Kullanma Düzeylerine Yönelik
Boyutlar
Faktör Yükleri
Yerel yiyecek kullanma düzeyine yönelik ifadeler
1

2

Yerel Yiyecek Kullanımı
Müşteri memnuniyetini arttırmak için yerel yiyecek
malzemeleri ile yemek hazırlamaktayız.

,864

Mutfak üretiminde yerel yiyecekler kullanıyorum.

,864

Yerel yiyecek malzemesi kullanmayla ilgili oluşabilecek
engellerin üstesinden gelebilirim.

,793

Üretimde, her zaman yerel yiyecek malzemesi kullanmayı
tercih etmekteyim.

,704

Maliyetleri pahalı olsa bile yerel yiyecek malzemelerini
üretimde daha fazla tercih etmekteyim.

,682

Temin ve Yetki Boyutu
Yerel yiyecek malzemelerini tek bir satış noktasından kolayca
temin etmekteyim.

,887

Bu işletmede yerel yiyecek malzemelerini üretimde kullanma
kararı tamamen benim kontrolümdedir.

,632

Özdeğerler

3,591

1,121

Faktör Varyansı Açıklama Oranı (%)

46,031

21,283

Toplam açıklanan varyans (%)

67,314
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2.5. Mutfak Yöneticilerinin Yerel Yiyeceklere İlişkin Algı
Düzeylerine Yönelik Bulgular
Araştırmanın bu bölümünde mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere
ilişkin algı düzeyleri incelenmiştir. Katılımcıların yerel yiyeceklere
ilişkin

algı

düzeylerini

belirlemek

amacıyla;

“Tedarikçiye

Ulaşılabilirlik” boyutu altında 5 soru, “Yerel Yiyecek Özellikleri”
boyutu altında 5 soru, “Görünüm ve Beceri” boyutu altında 4 soru,
“Ekonomi ve Sağlık” boyutu altında 3 soru ve “İşletmeye Etkisi”
boyutu altında 4 soru olmak üzere toplam 21 soru sorulmuştur.
Katılımcıların yerel yiyeceklere ilişkin algı düzeylerini belirlemeye
yönelik bulgular Tablo 11’de verilmiştir.
İlgili tabloya göre mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı
düzeylerinin genel itibariyle “yüksek” seviyede (x̄: 4,13, s.s: ,465)
olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte mutfak yöneticilerinin yerel
yiyeceklere ilişkin algı düzeyleri boyutlara göre incelendiğinde;
“Tedarikçiye Ulaşılabilirlik” boyutu (x̄:4,28, s.s:0,625), “Yerel
Yiyecek Özellikleri” boyutu (x̄:3,36, s.s:0,818), “Görünüm ve Beceri”
boyutu (x̄:4,41, s.s:0,653), “Ekonomi ve Sağlık” boyutu (x̄:4,52,
s.s:593), ve son olarak “İşletmeye Etkisi” boyutlarının (x̄:4,35,
s.s:0,636) tamamının yine “yüksek” seviyede bir algı düzeyine sahip
olduğu tespit edilmiştir.
Mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı düzeylerinin
boyutları oluşturan önermeler içerisinde en yüksek ve en düşük hangi
önermelerden kaynaklandığının ortaya konulması, ilgili araştırma
açısından

önemli

bir

hususu

oluşturmaktadır.

Bu

kapsamda
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“Tedarikçiye Ulaşılabilirlik” boyutu içerisinde yer alan “Yerel
yiyecek malzemeleri yemeğe lezzet katmaktadır (x̄: 4,59, s.s: 0,697)”
ifadesinin en yüksek, “Yerel yiyecek malzemelerine kolayca
ulaşılabilmektedir (x̄: 3,81; s.s: 0,984)” ifadesinin ise en düşük
düzeyde olduğu tespit edilmiştir. “Yerel Yiyecek Kullanımı” boyutu
içerisinde yer alan “Yerel yiyecek malzemeleri depolarda daha uzun
süre kalmaktadır (x̄: 3,72; s.s: 1,021)” ifadesinin en yüksek, “Yerel
yiyecek malzemeleri genellikle ucuzdur (x̄: 3,09; s.s: 1,130)”
ifadesinin ise en düşük düzeyde algılandığı tespit edilmiştir.
“Görünüm ve Beceri” boyutu içerisinde yer alan “Yerel yiyecek
malzemelerinin kullanılması yemeğin lezzetini arttırmaktadır (x̄: 4,47;
s.s: ,810)” ifadesinin en yüksek, “Yerel yiyecek malzemeleri ile
hazırlanan yemekler daha fazla emek gerektirmektedir (x̄: 4,33; s.s:
,857)” ifadesinin ise en düşük düzeyde algılandığı tespit edilmiştir.
“Ekonomi ve Sağlık” boyutu içerisinde yer alan “Yerel yiyecek
malzemelerinin kullanımı yerel ekonomiye canlılık katmaktadır (x̄:
4,53; s.s: ,698)” ifadesinin en yüksek, “Yerel yiyecek malzemelerinin
besin değeri yüksektir (x̄: 4,48; s.s: ,676)” ifadesinin ise en düşük
düzeyde algılandığı tespit edilmiştir. “İşletmeye Etkisi” boyutu
içerisinde yer alan “Yerel yiyeceklerin kullanımı ürünün kaynağını
bilme olanağı sağlamaktadır (x̄: 4,50; s.s: ,731)” ifadesinin en yüksek,
“Yerel yiyecek malzemelerinin kullanımı işletmenin kârlılığını
arttırmaktadır (x̄: 4,19; s.s: ,838)” ifadesinin ise en düşük düzeyde
algılandığı tespit edilmiştir.
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Tablo 11. Mutfak Yöneticilerinin Yerel Yiyeceklere İlişkin Algı Düzeylerine
Yönelik İfadelerin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Aritmetik
Ortalama(x̄)

Standart
Sapma(s.s.)

4,13

,903

4,35

,796

4,54

,691

4,59

,697

3,81

,984

4,28

,625

3,44

1,213

3,19

1,255

Yerel yiyecek malzemeleri genellikle ucuzdur.

3,09

1,130

Yerel yiyecek malzemelerini her mevsimde
temin etmek mümkündür.

3,37

1,239

Yerel yiyecek malzemeleri depolarda daha
uzun süre kalmaktadır.

3,72

1,021

3,36

,818

4,33

,857

4,36

,868

Yerel yiyecek malzemelerinin kullanılması
yemeğin lezzetini arttırmaktadır.

4,47

,810

Üretimde yerel yiyecek malzemelerini
kullanmak yemeğin görüntüsünü çekici
kılmaktadır.

4,46

,776

4,41

,653

Mutfak yöneticilerinin yerel yiyecek ilişkin algı düzeyi

Tedarikçiye
Ulaşılabilirlik

Yerel yiyecek malzemesi satan yerlere kolayca
ulaşılabilmektedir.
Yerel yiyecek üreticileri ile iyi bir iletişim
içindeyiz.
Yerel yiyecek malzemeleri yiyecek üretiminde
sağlıklı bir tercihtir.
Yerel yiyecek malzemeleri yemeğe lezzet
katmaktadır.
Yerel yiyecek malzemelerine kolayca
ulaşılabilmektedir.
Genel ortalama
Yerel yiyecek malzemelerinin yemeklerde
kullanılması, yiyeceğin pişme süresini
kısaltmaktadır.
Yerel yiyecek malzemelerinin kullanılması
yemeğin saklanma süresini uzatmaktadır.

Yerel Yiyecek
Özellikleri

Genel ortalama
Yerel yiyecek malzemeleri ile hazırlanan
yemekler daha fazla emek gerektirmektedir.
Yerel yiyecek malzemeleri ile hazırlanan
yemekler diğer yemeklere göre daha çok ustalık
gerektirmektedir.
Görünüm ve
Beceri

Genel ortalama
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Tablo 11. Mutfak Yöneticilerinin Yerel Yiyeceklere İlişkin Algı Düzeylerine
Yönelik İfadelerin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri (Devamı)

Ekonomi ve
Sağlık

Yerel yiyecek malzemelerinin kullanımı
yerel ekonomiye canlılık katmaktadır.

4,53

,698

Yerel yiyecek malzemeleri genellikle
tazedir.

4,53

,719

Yerel yiyecek malzemelerinin besin değeri
yüksektir.

4,48

,676

Genel ortalama

4,52

Yerel yiyecek malzemesi kullanmamız
işletmemize rekabet avantajı
sağlamaktadır.
Müşterilerimiz, sunduğumuz yemeklerde
İşletmeye
Etkisi

,593

4,30

,929

4,38

,880

4,19

,838

Yerel yiyeceklerin kullanımı ürünün
kaynağını bilme olanağı sağlamaktadır.

4,50

,731

Genel ortalama

4,35

,636

Mutfak Yöneticilerinin Yerel Yiyeceklere
İlişkin Algı Düzeylerine Yönelik Genel
Ortalama

4,13

,465

yerel yiyecek malzemeleri kullanmamızı
beklemektedir.
Yerel yiyecek malzemelerinin kullanımı
işletmenin kârlılığını arttırmaktadır.

*1,00-1,79: Oldukça Düşük Düzey; 1,80-2,59: Düşük Düzeyde; 2,60-3,39:
Orta Düzeyde; 3,40-4,19: Yüksek Düzeyde; 4,20- 5,00: Çok Yüksek
Düzeyde

2.6.

Mutfak

Yöneticilerinin

Yerel

Yiyecek

Kullanma

Düzeylerine İlişkin Bulgular
Araştırmanın bu bölümünde mutfak yöneticilerinin yerel yiyecek
kullanma düzeyleri incelenmiştir. Katılımcıların yerel yiyecekleri
kullanma

düzeylerini

belirlemek

amacıyla;

“Yerel

Yiyecek

Kullanımı” boyutu altında 5 soru, “Temin ve Yetki Boyutu” altında 2
soru olmak üzere toplam 7 soru sorulmuştur. Katılımcıların yerel
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yiyecekleri kullanma düzeylerini belirlemeye yönelik bulgular Tablo
12’de verilmiştir.
İlgili tabloya göre mutfak yöneticilerinin yerel yiyecekleri kullanma
düzeyleri genel olarak “yüksek” seviyede (x̄: 4,10, s.s: ,529) olduğu
tespit edilmiştir. Bununla birlikte mutfak yöneticilerinin yerel
yiyeceklere ilişkin algı düzeyleri boyutlara göre incelendiğinde;
“Yerel Yiyecek Kullanımı” boyutu (x̄:4,31, s.s:0,623) ile “Temin ve
Yetki Boyutunu” (x̄:3,57, s.s: 0,888) “yüksek” seviyede algıladığı
tespit edilmiştir.
Mutfak yöneticilerinin yerel yiyecekleri kullanma düzeylerinin
boyutları oluşturan önermeler içerisinde en yüksek ve en düşük hangi
önermelerden kaynaklandığının ortaya konulması, ilgili araştırma
açısından önemli bir hususu oluşturmaktadır. Bu kapsamda “Yerel
Yiyecek Kullanımı” boyutu içerisinde yer alan “Mutfak üretiminde
yerel yiyecekler kullanıyorum (x̄ :4,53, s.s: 0,719)” ifadesinin en
yüksek, “Maliyetleri pahalı olsa bile yerel yiyecek malzemelerini
üretimde daha fazla tercih etmekteyim (x̄: 4,11, s.s: 0,891)” ifadesinin
ise en düşük düzeyde algılandığı tespit edilmiştir. Yine “Temin ve
Yetki Boyutu” içerisinde yer alan “Bu işletmede yerel yiyecek
malzemelerini

üretimde

kullanma

kararı

tamamen

benim

kontrolümdedir (x̄:3,96, s.s:1,033)” ifadesinin en yüksek, “Yerel
yiyecek malzemelerini tek bir satış noktasından kolayca temin
etmekteyim (x̄: 3,17; s.s: 1,164)” ifadesinin ise en düşük düzeyde
algılandığı sonucu tespit edilmiştir.
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Tablo 12. Mutfak Yöneticilerinin Yerel Yiyecek Kullanma Düzeylerine Yönelik
İfadelerinin Aritmetik Ortalama Ve Standart Sapma Değerleri
Yerel yiyecek kullanma düzeyi

Yerel
Yiyecek
Kullanımı

Standart
Sapma

Müşteri memnuniyetini arttırmak için yerel yiyecek
malzemeleri ile yemek hazırlamaktayız.

4,46

,756

Mutfak üretiminde yerel yiyecekler kullanıyorum.

4,53

,719

Yerel yiyecek malzemesi kullanmayla ilgili
oluşabilecek engellerin üstesinden gelebilirim.

4,20

,741

Üretimde, her zaman yerel yiyecek malzemesi
kullanmayı tercih etmekteyim.

4,25

,751

Maliyetleri pahalı olsa bile yerel yiyecek
malzemelerini üretimde daha fazla tercih
etmekteyim.

4,11

,891

4,31

,623

Yerel yiyecek malzemelerini tek bir satış
noktasından kolayca temin etmekteyim.

3,17

1,164

Bu işletmede yerel yiyecek malzemelerini üretimde
kullanma kararı tamamen benim kontrolümdedir.

3,96

1,033

Genel ortalama

3,57

,888

Yerel Yiyecek Kullanma Düzeyine Yönelik Genel
Ortalama

4,10

,529

Genel ortalama

Temin ve
Yetki Boyutu

Aritmetik
Ortalama (x̄)

*1,00-1,79: Oldukça Düşük Düzey; 1,80-2,59: Düşük Düzeyde; 2,60-3,39:
Orta Düzeyde; 3,40-4,19: Yüksek Düzeyde; 4,20- 5,00: Çok Yüksek
Düzeyde

2.7. Mutfak Yöneticilerinin Yerel Yiyeceklere İlişkin Algı
Düzeyi İle Yerel Yiyecek Kullanım Düzeyi Arasındaki İlişkiyi
Ölçmeye Yönelik Korelasyon Analizi Sonuçları
Araştırmanın bu bölümünü, mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere
ilişkin algı düzeyi ile yerel yiyecek kullanım düzeyi arasındaki ilişki
ve bu ilişkinin derecesinin tespit edilmesine yönelik bulgular
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oluşturmaktadır.

Bu

bağlamda

mutfak

yöneticilerinin

yerel

yiyeceklere ilişkin algı düzeyi ile yerel yiyecek kullanım düzeyi
arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amacıyla korelasyon analizi
gerçekleştirilmiştir.
Korelasyon analizi, iki veya daha fazla değişkenin birbirleri ile olan
ilişkisini test etmeye, varsa bu ilişkinin ne derecede olduğunu ölçmeye
yarayan analiz yöntemidir. Korelasyon analizinin yapılması için her
iki değişkenin de sürekli değişken olması gerekmektedir (Güney,
2015: 55). Korelasyon analizi ile doğrusal ilişkinin olup olmadığı
ortaya konulmakta ve eğer ilişki var ise bu ilişkinin derecesi
korelasyon katsayısı olan “r” ile gösterilmektedir (Sungur, 2010: 116).
Verilerin normal dağılım göstermesi durumunda Pearson korelasyon
katsayısı hesaplanmakta, verilerin normal bir dağılım göstermemesi
durumunda ise Spearman Brown katsayısı kullanılmaktadır (Altunışık,
Coşkun, Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 2004: 334). Pearson korelasyon
analizinde p≤0,05 ise, iki değişken arasında doğrusal bir ilişki
bulunduğu söylenmektedir ve r katsayısı -1 ile +1 arasında değişen
değerler almaktadır. Söz konusu katsayı ilişkinin yönünü ve kuvvetini
göstermektedir. Pearson korelasyonunun alacağı artı değer ilişkinin
doğru orantılı (pozitif ilişki), eksi değer ise ters orantılı (negatif ilişki)
olduğunu göstermektedir. Genel olarak değişkenler arasındaki değerin
0,50’nin altında olması korelasyonun zayıf, 0,50 ile 0,70 arasında
olması korelasyonun orta ve 0,70’in üzerinde olması ise korelasyonun
güçlü bir ilişkiyi gösterdiği söylenebilir (Akbulut, 2010: 52).
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Araştırmada mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı
düzeyi ile yerel yiyecekleri kullanma düzeyi arasındaki ilişki ve bu
ilişkinin derecesinin yönünü araştırmak için Spearman Brown
korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan analiz sonucunda
geliştirilen hipotez aşağıda yer almakta ve korelasyon analizi sonuçları
ise Tablo 13’te gösterilmektedir. Bu kapsamda geliştirilen ilk hipotezi
H1 oluşturmaktadır.
H1: Mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı düzeyleri ile
yerel yiyecek kullanma düzeyleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir
ilişki vardır.
Tablo 13. Mutfak Yöneticilerinin Yerel Yiyeceklere İlişkin Algı Düzeyi İle Yerel
Yiyecek Kullanım Düzeyi Arasındaki İlişkiyi Ölçmeye Yönelik Korelasyon Analizi
Sonuçları

Spearman's
Yerel yiyeceklere
yönelik algı
düzeyleri

Yerel yiyecek
kullanma
düzeyleri

Yerel yiyeceklere
yönelik algı
düzeyleri
1

Sig.(2tailed)

Yerel yiyecek
kullanma
düzeyleri
,373**
,000

N

262

262

Spearman's

,373**

1

Sig. (2tailed)

,000

N

262

262

Tablo 13’e göre mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı
düzeyleri ile yerel yiyecekleri kullanma düzeyleri arasında bir ilişki
olduğu görülmüştür. Her iki değişken arasında istatistiksel ol arak
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anlamlı (p=0,000; ≤0,05), pozitif yönlü ve “zayıf” (r=,373) düzeyde
bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Şekil 14’te de görüldüğü üzere
mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı düzeyleri arttıkça
yerel yiyecekleri kullanma düzeylerinin de arttığı ifade edilebilir. Bu
sonuç doğrultusunda H1 hipotezi kabul edilmiştir.

Şekil 14. H1 Hipotezinin Şekilsel Gösterimi

2.8.

Değişkenlerin

Birbiriyle

Olan

İlişkisine

Yönelik

Korelasyon Analizi Sonuçları
Bulgular bölümünün bu başlığını, mutfak yöneticilerinin yerel
yiyeceklere ilişkin algı düzeyleri ile yerel yiyecekleri kullanma
düzeyleri arasındaki ilişki ve bu ilişkinin derecesinin tespit edilmesine
yönelik bulgular oluşturmaktadır. Bu bağlamda mutfak yöneticilerinin
yerel yiyeceklere ilişkin algı düzeyleri ile yerel yiyecek kullanma
düzeyleri arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amacıyla korelasyon
analizi gerçekleştirilmiştir.

MUTFAK, YEREL YİYECEKLER VE GAZİANTEP MUTFAĞINDA KULLANIMI | 161

Araştırmada mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı
düzeyi; “Tedarikçiye Ulaşılabilirlik”, “Yerel Yiyecek Özellikleri”,
“Görünüm ve Beceri”, “Ekonomi ve Sağlık” ve “İşletmeye Etki”
boyutlarının, yerel yiyecek kullanım düzeyi arasındaki ilişki ve bu
ilişkinin derecesinin yönünü araştırmak için Spearman Brown
korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizlerde ölçülmek
üzere geliştirilen hipotezler H2, H3, H4, H5 ve H6 oluşturmakta ve
korelasyon analizi sonuçları Tablo 14’te verilmektedir.

Yerel yiyecek Spearman's
Sig.(2- tailed)
kullanma
düzeyleri
N
Spearman's
Tedarikçiye
Sig.(2- tailed)
ulaşılabilirlik
N
Spearman's
Yerel yiyecek
Sig.(2- tailed)
özellikleri
N
Spearman's
Görünüm ve
Sig.(2- tailed)
beceri
N
Spearman's
Ekonomi ve
Sig.(2- tailed)
sağlık
N
Spearman's
İşletmeye
Sig.(2- tailed)
etkisi
N

1
.
262
,281**
0
262
,253**
0
262
,314**
0
262
,260**
0
262
,334**
0
262

,281**
0
262
1
262
,249**
0
262
,409**
0
262
,282**
0
262
,327**
0
262

,253**
0
262
,249**
0
262
1
262
0,109
0,079
262
,192**
0,002
262
0,121
0,05
262

,314**
0
262
,409**
0
262
0,109
0,079
262
1
262
,441**
0
262
,553**
0
262

,260**
0
262
,282**
0
262
,192**
0,002
262
,441**
0
262
1
262
,397**
0
262

İşletmeye etkisi

Ekonomi ve
sağlık

Görünüm ve
beceri

Yerel yiyecek
özellikleri

Tedarikçiye
ulaşılabilirlik

Yerel yiyecek
kullanma
düzeyleri

Tablo 14. Değişkenlerin Birbiriyle İlişkisine Yönelik Korelasyon Analizi Sonuçları

,334**
0
262
,327**
0
262
0,121
0,05
262
,553**
0
262
,397**
0
262
1
262
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H2: Mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı düzeylerinin
“Tedarikçiye Ulaşılabilirlik” boyutu ile yerel yiyecek kullanma
düzeyleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır.
İlgili tabloya göre mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı
düzeylerinin “Tedarikçiye Ulaşılabilirlik” boyutu ile yerel yiyecek
kullanma

düzeyleri

arasında

bir

ilişki

olduğu

görülmüştür.

Değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı (p=0,000≤0,05),
pozitif yönlü ve “zayıf” (r=0,281) düzeyde bir ilişkinin olduğu tespit
edilmiştir. Şekil 15’te de görüldüğü üzere mutfak yöneticilerinin yerel
yiyeceklere ilişkin algı düzeylerinin “Tedarikçiye Ulaşılabilirlik”
boyutu arttıkça yerel yiyecek kullanma düzeylerinin de arttığı ifade
edilebilir. Bu sonuç doğrultusunda H2 hipotezi kabul edilmiştir.

Şekil 15. H2 Hipotezinin Şekilsel Gösterimi

H3: Mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı düzeylerinin
“Yerel Yiyecek Özellikleri” boyutu ile yerel yiyecek kullanma
düzeyleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır.
İlgili tabloya göre mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı
düzeylerinin “Yerel Yiyecek Özellikleri” boyutu ile yerel yiyecek
kullanma

düzeyleri

arasında

bir

ilişki

olduğu

görülmüştür.
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Değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı (p=0,000≤0,05),
pozitif yönlü ve “zayıf” (r=0,253) düzeyde bir ilişkinin olduğu tespit
edilmiştir. Şekil 16’da da görüldüğü üzere mutfak yöneticilerinin yerel
yiyeceklere ilişkin algı düzeylerinin “Yerel Yiyecek Özellikleri”
boyutu arttıkça yerel yiyecek kullanma düzeylerinin de artacağı ifade
edilebilir. Bu sonuç doğrultusunda H3 hipotezi kabul edilmiştir.

Şekil 16. H3 Hipotezinin Şekilsel Gösterimi

H4: Mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı düzeylerinin
“Görünüm ve Beceri” boyutu ile yerel yiyecek kullanma düzeyleri
arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır.
İlgili tabloya göre mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı
düzeylerinin “Görünüm ve Beceri” boyutu ile yerel yiyecek kullanma
düzeyleri arasında bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Değişkenler
arasında istatistiksel olarak anlamlı (p=0,000≤0,05), pozitif yönlü ve
“zayıf” (r=0,314) düzeyde bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Şekil
17’de görüldüğü üzere mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin
algı düzeylerinin “Görünüm ve Beceri” boyutu arttıkça yerel yiyecek
kullanma düzeylerinin de artacağı ifade edilebilir. Bu sonuç
doğrultusunda H4 hipotezi kabul edilmiştir.
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Şekil 17. H4 Hipotezinin Şekilsel Gösterimi

H5: Mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı düzeylerinin
“Ekonomi ve Sağlık” boyutu ile yerel yiyecek kullanma düzeyleri
arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır.
İlgili tabloya göre mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı
düzeylerinin “Ekonomi ve Sağlık” boyutu ile yerel yiyecek kullanma
düzeyleri arasında bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Değişkenler
arasında istatistiksel olarak anlamlı (p=0,000≤0,05), pozitif yönlü ve
“zayıf” (r=0,260) düzeyde bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Şekil
18’de görüldüğü üzere mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin
algı düzeylerinin “Ekonomi ve Sağlık” boyutu arttıkça yerel yiyecek
kullanma düzeylerinin de artacağı ifade edilebilir. Bu sonuç
doğrultusunda H5 hipotezi kabul edilmiştir.
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Şekil 18. H5 Hipotezinin Şekilsel Gösterimi

H6: Mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı düzeylerinin
“İşletmeye Etki” boyutu ile yerel yiyecek kullanma düzeyleri arasında
pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır.
İlgili tabloya göre mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı
düzeylerinin “İşletmeye Etkisi” boyutu ile yerel yiyecek kullanma
düzeyleri arasında bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Değişkenler
arasında istatistiksel olarak anlamlı (p=0,000≤0,05), pozitif yönlü ve
“zayıf” (r=0,334) düzeyde bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Şekil
19’da görüldüğü üzere mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin
algı düzeylerinin “İşletmeye Etkisi” boyutu arttıkça yerel yiyecek
kullanma düzeylerinin de artacağı ifade edilebilir. Bu sonuç
doğrultusunda H6 hipotezi kabul edilmiştir.
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Şekil 19. H6 Hipotezinin Şekilsel Gösterimi

Araştırma bulgularından elde edilen sonuç dikkate alındığında kurulan
hipotezlerin ölçüm sonuçları Tablo 15’te gösterilmiştir. Buna göre
geliştirilen

toplam

6

hipotezin

tamamının

kabul

edildiği

görülmektedir.
Tablo 15. Araştırma hipotezlerinin sonuçları
H1: Mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı düzeyleri ile yerel
yiyecek kullanma düzeyleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir
ilişki vardır.

KABUL

H2: Mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı düzeylerinin
‘tedarikçiye ulaşılabilirlik’ boyutu ile yerel yiyecek kullanma
düzeyleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır.

KABUL

H3: Mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı düzeylerinin
’yerel yiyecek özellikleri’ boyutu ile yerel yiyecek kullanma
düzeyleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır.

KABUL

H4: Mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı düzeylerinin
‘görünüm ve beceri’ boyutu ile yerel yiyecek kullanma düzeyleri
arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır.

KABUL

H5: Mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı düzeylerinin
‘ekonomi ve sağlık’ boyutu ile yerel yiyecek kullanma düzeyleri
arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır.

KABUL

H6: Mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı düzeylerinin
‘işletmeye etki’ boyutu ile yerel yiyecek kullanma düzeyleri
arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır.

KABUL
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, “Mutfak Yöneticilerinin Üretimde Yerel Yiyeceklere
İlişkin

Algı

ve

Yerel

Yiyecekleri

Kullanma

Düzeyleri”

değerlendirilmiştir. Araştırmanın bu bölümünde araştırmadan elde
edilen sonuçlar ile daha önce yapılan araştırmaların sonuçları
karşılaştırılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar şunlardır:
Araştırmaya katılan mutfak yöneticilerinin cinsiyetleri incelediğinde
katılımcıların %83,2’si erkeklerden, %16,8’inin kadınlardan oluştuğu
görülmektedir. Araştırmaya katılan mutfak yöneticilerinin %45 gibi
büyük bir çoğunluğunun 26-35 yaş aralığında yer aldığı tespit
edilirken, sadece %1,1’lik bir oranın 56 yaş ve üzeri yaş aralığında
bulunduğu tespit edilmiştir. Öte yandan araştırmaya katılan mutfak
yöneticilerinin %36,6 gibi büyük çoğunluğunun ilköğretim mezunu
olduğu ve sadece %3,4’ünün yüksek lisans/doktora mezunu olduğu
anlaşılmaktadır. Araştırmaya katılan mutfak yöneticilerinin %63,4’ü
gibi büyük çoğunluğunun evli, % 36,6’sının ise bekâr olduğu tespit
edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda yapılan incelemelerde,
Kaya (2016) tarafından “Yiyecek içecek işletmelerinde yöresel mutfak
uygulamaları: Gaziantep örneği” adlı araştırmanın bulgularıyla
benzerlik göstermediği görülmektedir. İlgili araştırmada katılımcıların
cinsiyetlerine bakıldığında sorumlu personelin daha çok erkeklerden
oluştuğu tespit edilmiştir. Birdir ve Çanakçı (2014) tarafından yapılan
araştırmada otel işletmelerinde mutfakta çalışan erkek personelin
%98,1 oranında olduğu tespit edilmiştir.
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Araştırmaya katılan mutfak yöneticilerinin %34,7 gibi büyük
çoğunluğu işletmelerinde sorumlu aşçı olarak çalıştıkları tespit
edilirken, %12,6’lık gibi bir oranda katılımcının ise aşçıbaşı
yardımcısı olarak çalıştıkları anlaşılmaktadır. Ayrıca söz konusu
araştırma verilerine göre mutfak yöneticilerinin %75,6’sı gibi büyük
bir oranın restoranlarda çalışırken sadece %24,4’ü gibi bir oranın
otellerde çalıştığı tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan mutfak
yöneticilerinin %50’sinin turizm sektöründe 10 yıl ve üzeri süredir
çalıştığı sadece %1,1’inin turizm sektöründe 1 yıldan az çalıştığı
sonucuna varılmıştır. Ayrıca söz konusu araştırma verilerine göre
mutfak yöneticilerinin %29,8’i mevcut işletmede 1-3 yıldır çalıştığı
tespit edilirken, %12,2’sinin mevcut işletmedeki çalışma süresinin 1
yıldan az olduğu görülmüştür.
yöneticilerine

mutfaklarındaki

Araştırmaya katılan mutfak
personel

sayısı

sorulduğunda

%53,8’inin personel sayısının 1-9 kişi aralığında olduğu, %14,9’unun
personel sayısının 20-29 kişi aralığında olduğu saptanmıştır.
İlgili araştırmaya katılan mutfak yöneticilerine yerel yiyecek kullanım
oranına yönelik sorulan sorularda “Çorbalarda” %26,7’sinin %50%74 gibi bir oranda yerel yiyecek kullandığı tespit edilirken, %8’inin
%1-%24 oranında yerel yiyecek kullandığı tespit edilmiştir.
Araştırmaya katılan mutfak yöneticilerine yerel yiyecek kullanım
oranına yönelik sorulan sorularda “Ara Sıcaklarda” %20,2’sinin %25%49 gibi bir oranda yerel yiyecek kullandığı tespit edilirken sadece
%2,3’ünün %1-%24 oranında yerel yiyecek kullandığı tespit
edilmiştir. Araştırmaya katılan mutfak yöneticilerine yerel yiyecek
kullanım oranına yönelik sorulan sorularda “Ana Yemeklerde”
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%29,8’sinin %75 ve üzeri oranında yerel yiyecek kullandığı tespit
edilirken sadece %1,5’inin %1-%24 oranında yerel yiyecek kullandığı
tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan mutfak yöneticilerine yerel
yiyecek

kullanım

oranına

yönelik

sorulan

sorularda

“Izgaralar/Kebaplarda” %38,2’sinin %75 ve üzeri oranında yerel
yiyecek kullandığı tespit edilirken sadece %1,5’inin %1-%24 oranında
yerel yiyecek kullandığı tespit edilmiştir. Yine “Tatlılarda” mutfak
yöneticilerinin %46,6’sı gibi büyük çoğunluğunun %75 ve üzeri
oranında yerel yiyecek kullandığı tespit edilirken, %3,1’inin %1-%24
oranında yerel yiyecek kullandığı tespit edilmiştir. Elde edilen
bulgular sonucunda Gaziantep’teki mutfak yöneticilerinin büyük
oranının yemek yapımında yerel yiyecekleri tercih ettiği sonucuna
ulaşılmıştır.
Bu araştırmada mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı
düzeyine ilişkin geliştirilen ölçeğin, 21 önerme ve “Tedarikçiye
Ulaşılabilirlik, Yerel Yiyecek Özellikleri, Görünüm ve Beceri,
Ekonomi ve Sağlık ve İşletmeye Etkisi” olmak üzere 5 boyuttan
oluştuğu tespit edilmiştir. Bir başka ifade ile mutfak yöneticilerinin
yerel yiyeceklere ilişkin algı düzeyleri 5 boyut ve 21 önermeden
oluşmaktadır. Elde edilen bu bulgu Ülker (2017) tarafından “Mutfakta
Çalışan Şeflerin Yiyecek Üretiminde Yerel Ürün Kullanımları” isimli
araştırması ile benzerlik göstermektedir. Yapılan analizler sonucunda
ilgili değişken 6 boyut ve 21 önermeden oluştuğu ancak verilerin
farklı faktörlerde toplanmış ve farklı boyutlandırma isimlerine sahip
olduğu belirlenmiştir. İlgili yazında yapılan çeşitli araştırmalarda yerel

yiyecek ile ilgili çalışmaların destinasyon imajı, destinasyon
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pazarlaması ve turistlerin bakış açıları üzerine çalışıldığı tespit edilmiş
ve bu araştırma ile benzer bulgulara sahip olduğu tespit edilmiştir
(Yüce, 2018; Işın, 2018; Büyükmehmetoğlu, 2020).
Mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı düzeylerini
oluşturan boyutlar arasında varyansı en yüksek düzeyde açıklanan
boyutun “Tedarikçiye Ulaşabilirlik” boyutu olduğu görülmüştür. Bu
sonuç mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algılarını en
yüksek düzeyde etkileyen boyutunun “Tedarikçiye Ulaşılabilirlik”
boyutu

olduğu

anlaşılmaktadır.

Mutfak

yöneticilerinin

yerel

yiyeceklere ilişkin algı düzeylerini oluşturan boyutlar arasında
varyansı en düşük düzeyde açıklanan boyutun ise “İşletmeye Etkisi”
boyutu

olduğu

tespit

edilmiştir.

Bununla

birlikte,

mutfak

yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algıları arasında en yüksek
ortalamaya sahip olan boyutun da “Görünüm ve Beceri” boyutu
olduğu saptanmıştır. Bu sonuç ile mutfak yöneticilerinin “Görünüm ve
Beceri” boyutuna bağlı önermelerde diğer önermelere kıyasla daha
yüksek bir algıya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca mutfak
yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algılarının “yüksek” seviyede
olması, mutfak yöneticilerin yerel yiyeceğe karşı tutumlarının olumlu
olduğunu göstermektedir.
Bu araştırmada mutfak yöneticilerinin yerel yiyecek kullanma
düzeyine ilişkin geliştirilen ölçeğin, 7 önerme ve “Yerel Yiyecek
Kullanımı ve Temin-Yetki Boyutu” olmak üzere 2 boyuttan oluştuğu
tespit edilmiştir. Bir başka ifade ile mutfak yöneticilerinin yerel
yiyecek kullanım düzeyleri 2 boyut ve 7 önermeden oluşmaktadır. Bu
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araştırmada mutfak yöneticilerinin yerel yiyecek kullanma düzeyini
oluşturan boyutlar arasında varyansı en yüksek düzeyde açıklanan
boyutun “Yerel Yiyecek Kullanımı” boyutu olduğu görülmüştür. Bu
sonuçla mutfak yöneticilerinin yerel yiyecek kullanma düzeyini, en
yüksek oranda etkileyen boyutunun “Yerel Yiyecek Kullanımı”na
yönelik hususlar olduğu anlaşılmaktadır. Mutfak yöneticilerinin yerel
yiyecek kullanma düzeyini oluşturan boyutlar arasında varyansı en
düşük düzeyde algılanan boyutun ise “Temin ve Yetki Boyutu”
boyutu olduğu tespit edilmiştir. Bununla beraber, yerel yiyecek
kullanma düzeyi boyutları içerisinde en yüksek ortalamaya sahip olan
boyutun da “Yerel Yiyecek Kullanımı” boyutu olduğu saptanmıştır.
Bu sonuç ile mutfak yöneticilerinin “Yerel Yiyecek Kullanımı”
boyutuna bağlı önermelerde diğer önermelere kıyasla daha yüksek bir
etkiye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca mutfak yöneticilerinin
yerel yiyecek kullanma düzeylerinin “yüksek” seviyede olması,
mutfak yöneticilerinin yerel yiyecekleri üretimde kullanarak tercih
ettiklerini ortaya koymaktadır.
İlgili araştırmada mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı
düzeyleri ile yerel yiyecek kullanma düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit
etmek için korelasyon analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda,
mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algı düzeyleri ile yerel
yiyecek kullanma düzeyleri arasında pozitif yönlü ve düşük düzeyde
anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Mutfak yöneticilerinin
yerel yiyeceklere ilişkin algı düzeyleri artma eğilimi gösterirken, yerel
yiyecek kullanma düzeyleri aynı yönde ve düşük düzeyde artma
eğilimi gösterdiği ifade edilebilir.
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Araştırma kapsamında mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin
algılarının “Tedarikçiye Ulaşılabilirlik” boyutu ile yerel yiyecekleri
kullanma düzeyleri arasında pozitif yönlü ve zayıf düzeyde anlamlı bir
ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Mutfak yöneticilerinin yerel
yiyeceklere ilişkin algılarının “Tedarikçiye Ulaşılabilirlik” boyutu
artma eğilimi gösterirken, yerel yiyecek kullanma düzeyleri aynı
yönde ve düşük düzeyde artma eğilimi göstermektedir. Mutfak
yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algılarının “Yerel Yiyecek
Özellikleri” boyutu ile yerel yiyecekleri kullanma düzeyleri arasında
pozitif yönlü ve zayıf düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit
edilmiştir. Mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algılarının
“Yerel Yiyecek Özellikleri” boyutu artma eğilimi gösterirken, yerel
yiyecek kullanma düzeyleri aynı yönde ve düşük düzeyde artma
eğilimi göstermektedir.
Mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algılarının “Görünüm
ve Beceri” boyutu ile yerel yiyecekleri kullanma düzeyleri arasında
pozitif yönlü ve zayıf düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit
edilmiştir. Mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algılarının
“Görünüm ve Beceri” boyutu artma eğilimi gösterirken, yerel yiyecek
kullanma düzeyleri aynı yönde ve düşük düzeyde artma eğilimi
göstermektedir. Mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin
algıların “Ekonomi ve Sağlık” boyutu ile yerel yiyecekleri kullanma
düzeyleri arasında pozitif yönlü ve zayıf düzeyde anlamlı bir ilişkinin
olduğu tespit edilmiştir. Mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere
ilişkin algılarının “Ekonomi ve Sağlık” boyutu artma eğilimi
gösterirken, yerel yiyecek kullanma düzeyleri aynı yönde ve düşük
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düzeyde artma eğilimi göstermektedir. Mutfak yöneticilerinin yerel
yiyeceklere ilişkin algılarının “İşletmeye Etkisi” boyutu ile yerel
yiyecekleri kullanma düzeyleri arasında pozitif yönlü ve zayıf
düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.

Mutfak

yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algılarının “İşletmeye Etkisi”
boyutu artma eğilimi gösterirken, yerel yiyecek kullanma düzeyleri
aynı yönde ve düşük düzeyde artma eğilimi göstermektedir. Yapılan
araştırmadan elde edilen bu bulgu ile ilgili alan yazında yer alan yerel
yiyecek, yerel yiyecek kullanımının farklı değişkenlerle olan ilişkinin
değerlendirmesi ise şu şekildedir: Kang ve Rajagopal (2014), şef ve
yöneticilerin yerel yiyecek satın alımına yönelik tutumlar ile satın
alma niyeti arasında olumlu yönde bir ilişki bulunduğunu tespit
etmiştir. Campbell (2013) ise tüketici tutumları ile yerel yiyecek satın
alma niyeti arasında olumlu yönde bir ilişkinin olduğunu tespit
etmiştir. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda
verilebilecek öneriler şu şekilde sıralanabilir:
1. İşletme Sahipleri Ve Ortaklarına Yönelik Öneriler:
➢ Mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algılarının
“İşletmeye Etkisi” boyutu ile yerel yiyecekleri kullanma
düzeyleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişkinin olduğu
tespit edilmiştir. Bu bağlamda işletmeye rekabet avantajı
sağlaması, işletmenin kârlılığını arttırması, ürünün kaynağını
bilme

olanağı

sağlaması

gibi

işletmeye

birçok fayda

sağlayacağından üretimde yerel yiyecek malzemelerinin en
yüksek düzeyde kullanımı önerilebilir.
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➢ İşletmelerin üretimde yerel yiyecek kullanmasının yanında
yemeğin sunumunu da yöreye özgü bir şekilde yapması
önerilebilir.
➢ İşletme sahipleri mutfak yöneticilerinin üretimde yerel
ürünlere

yönelmelerini

sağlamalı

ve

ulaşılabilirliğini

kolaylaştırmalıdır.
2. Yerel Yöneticilere Yönelik Öneriler:
➢ Mutfak yöneticilerinin yerel yiyeceklere ilişkin algılarının
“Tedarikçiye Ulaşılabilirlik” boyutu ile yerel yiyecekleri
kullanma düzeyleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir
ilişkinin olduğu görülmüştür. Bu kapsamda yerel ürünlere
ulaşılabilirliğin daha kolay sağlanması için Gaziantep’teki
yerel üreticilerin ve tedarikçilerin yer aldığı bir online satış
kanalı oluşturulabilir ve bu satış kanalının tanıtımı sürecinde
sosyal medya aktif olarak kullanılabilir.
➢ Yerel ürün üreticilerini ve mutfak yöneticilerini bir araya
getirecek pazarlar, kültür çadırları kurularak hem üreticilerin
ürünlerini satabileceği, tanıtabileceği hem de satın almak
isteyen alıcı kesimin rahatlıkla bu ürünlere ulaşılabilirliğinin
sağlanması ve desteklenmesi için yerel yöneticilerin uygun
ortamları sağlaması ve denetlemesini sağlayacak planlar
yapılması önerilebilir.
➢ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, dernekler tarafından yerel
ürün üreticilerine pazarlama stratejileri konusunda eğitimler
verilebilir.
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➢ Araştırmaya

katılan

mutfak

yöneticilerinin

%83,2’sinin

erkeklerden, %16,8’inin ise kadınlardan oluştuğu tespit
edilmiştir. Gaziantep mutfağındaki yemekler ve tatlılar
nineden toruna ve yeni gelinlere bir miras titizliğiyle
öğretilmiştir. Bu bağlamda yerel yemekleri en ince ayrıntısına
kadar bilen kadınların istihdamı teşvik edilebilir ve yapılacak
olan birçok organizasyonda yer almaları sağlanabilir. Ayrıca
kadın girişimcilere ve ev hanımlarına yerel yiyecek işletmesi
kurması için hibe desteği verilebilir.
➢ Yerel yemeklerin ve yerel ürünlerin özünü kaybetmemesi,
unutulmaması

ve

tariflere

rahatlıkla

ulaşılabilirliğin

sağlanması için yerel halkla ve mutfak yöneticileriyle işbirliği
yapılarak tarifler yazılı kaynaklara aktarılabilir.
3. Yerel Üreticilere Ve Tedarikçilere Yönelik Öneriler:
➢ Ürettikleri yerel ürünleri yerel işletmelere satma konusunda
işbirliği içinde olmalıdırlar.
➢ Gaziantep’in
üreticilerin

kalkınması
bilinçli

ve

davranıp

markalaşması
üretilen

adına

yerel

ürünlerde

kalite

standardından ödün vermemeli ve yerel üreticilerin bu
standardı sağlama konusunda kendi kuracakları kuruluşlarca
denetleme altına almalıdırlar.
➢ Yerel ürün üreticilerin, ürettikleri ürünleri genel piyasalarda
yer alan benzer ürünlerden farklılaştırılması için yerel tatların
geleneksel ve bölgesel özelliklerini öne çıkartacak pazarlama
yollarını kullanması önerilebilir.
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Bu araştırmanın bir takım sınırlılıkları bulunmaktadır. Bu araştırmada,
kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış ve az sayıda katılımcıyla
araştırma yapılmıştır. Ancak ileriki araştırmalarda bu çalışmada
kullanılan ölçekten yararlanılarak daha büyük örneklemler üzerinde
benzer araştırmalar gerçekleştirilebilir.
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