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ÖZET 

SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ YEME-İÇME 

MEKAN TERCİHLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA    

 İletişim teknolojileri sınırları ortadan kaldırmakta ve bireyler her zaman ve 

ulaşılabilir oldukları here yerden iletişim kurabilmektedirler. Sosyal medyanın bu geniş etki 

alanı tabi olarak yeme ve içme kültürü ile alakalı olarak gastronomi endüstrisini 

etkilemektedir. Gastronomi yani yemek ve içmek kültürü ile alakalı olgular modern çağda 

oldukça gelişmiş ve daha çok insan tarafından kabul görür bir hale gelmiştir. 

Sosyal medya birçok alanda olduğu gibi yeme içme kültürünün oluşmasında etkili 

bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. Yeme içme kültürünün zengin olması tek başına o yapının 

pazarlanmasını sağlamamaktadır. Bu kültürün mümkün olduğunca çok insana etkileyici ve 

süreklilik arz edecek biçimde pazarlanması gerekmektedir. Sosyal medya araçları olarak, 

Facebook, Instagram, Twitter gibi çevrimiçi platformlarda yeme ve içmek kültürünü 

yaygınlaştırmada çok etkin rol alabilmektedir. Aynı anda farklı coğrafyalarda milyonlarca 

kullanıcıya ulaşabilmek bu sayede mümkün olmaktadır. Bahsedilen açılardan sosyal medya 

gastronominin çok etkili pazarlamasına hizmet edebilecektir. 

Bu çalışmada amaçlanan yeme içme kültürünün sosyal medya üzerinden 

pazarlanmasının ve bunun yeme-içme mekan tercihlerine etkilerini incelemektir. Çalışma 

sonuçları itibariyle sosyal medyanın tüketicilerin verdikleri yeme içme tercih kararlarında 

önemli bir oranda etkili olduğunu göstermektedir. Tüketiciler sosyal medya ağlarında 

gitmeyi düşündükleri mekânlarla alakalı arama yapmakta ve bu aramalar verdikleri kararlar 

üzerinde etkili olmaktadır. Sosyal medya üzerinde işletmelerin yaptıkları kampanyalar 

tüketicilerin ilgisini çekmektedir. Sosyal medyanın aynı biçimde verdikleri reklamlar ile 

tüketicilerin ilgisini çekerek potansiyel veya mevcut müşterilerin kazanılmasına etki 

edebilmektedir. Sosyal medya ile duyurulan festivallerin tüketiciler açısından anlamlı bir 

fark yaratmadığı da araştırma tespitleri içindedir. 

Çalışmada gastronomi üzerinde sosyal medyanın etkilerini derleme ve alan yazın 

taraması yöntemi kullanarak araştırılması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, Sosyal medya kullanıcıları, sosyal 

medya araştırması, yeme içme mekanları 
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ABSTRACT 

A RESEARCH ON THE EATİNG PLACE PREFER-

ENCES OF SOCIAL MEDIA USERS 

 

Communication technologies remove the borders between people and by me-

ans of this technology, individuals can connect to each other everywhere and anytime 

where available. Impact area of social media naturally affects eating and drinking 

field of gastronomy just like other fields of social life. Gastronomy, eating and drin-

king-related cultural phenomenon gets more acceptance by wider populations in an 

increasing trend. 

 

Social media is an effective tool which creates eating and drinking culture similarly 

in various areas. Richness of eating and drinking culture is not sufficient for the mar-

keting of gastronomy only by its own. This culture should sustainably be marketed 

through extended number of people in an efficient manner. Facebook, Instagram and 

Twitter as online social media tools can play a very important role to disseminate the 

eating and drinking culture. By this tool, it is possible to reach from different locati-

ons to millions of end users. From this point of view, social media can serve to the 

efficiency of gastronomy marketing. 

 

The purpose of this study is to analyse the marketing of the eating and drinking cul-

ture on social media and its effects on eating and drinking options. This study’s re-

sults show that social media has an important scale of impact on the consumers’ ea-

ting and drinking decisions. Consumers make search on social media fields regarding 

the places where they plan to visit. These searches are affecting the preferences and 

their decisions. Campaigns which companies promote on social media draw the at-

tention of consumers and make an impact on having new potential and current cli-

ents. Study claims that fests which are promoted by social media do not make a sig-

nificant impact on consumers 

 

 In the context of this study, it is aimed to explore the impact of social media on con-

sumer’s behaviours using literature search and compilation method. 

 

Keywords: Social media , Social media users, Social media research, eating 

place 
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1. GİRİŞ 

İnsanların yeme içme alışkanlıklarına bağlı olarak bir kültürün oluşması 

coğrafyaya bağlı olarak çeşitlenmektedir. Yeme içme kültürü zamanla bir sanat 

olarak algılanmaya başlamış ve geniş bir etki alanına sahip olmaya başlamıştır. 

Zamanla modernleşen yaşam tarzları ile insanların farklı yeme içme kültürlerine 

kendi coğrafyalarından ayrılmalarına gerek kalmadan ulaşabilmeleri gastronomiyi 

uluslararası kültürel bir ilgi alanı olarak gündeme getirmiştir. Yeme içme, mutfak 

kültürleri yalnızca kendi bağlamında değil daha geniş ekonomik bir bağlamda hatta 

bir endüstri olarak ele alınmaktadır. Gastronomi ile alakalı uluslararası fuarlar, 

turizm faaliyetleri bu kavramın daha geniş bir çerçevede ele alınmasını gerekli 

kılmaktadır. Yeme içme kültürü coğrafyalara göre farklılık göstermekte ve bir 

coğrafyada alışılmış olan kültür diğer coğrafyaya uygunluk göstermeyebilmektedir. 

Bazen sadece belirli coğrafyalara ait yemek kültürünü tanımak amacıyla turizm 

faaliyetleri hazırlanabilmektedir. Bu tip gastronomi alanına giren faaliyetler 

ekonomik boyutu ile bir endüstri olarak nitelendirilebilecek büyüklüktedir.  

Son dönemlerde iletişim teknolojileri özelinde yaşanan hızlı gelişmeler 

neticesinde insanların farklı demografik özelliklere sahip olmalarına rağmen ortak bir 

platform üzerinden iletişim kurmaları mümkün olabilmektedir. İnternetin sağladığı 

sınırsız iletişim olanakları sayesinde sınırlar neredeyse ortadan kalkmış vaziyettedir. 

İnternet üzerinden hayat bulan sosyal medya aracılığı ile pazarlama birçok alanda 

işletmelerin ve hatta halkla ilişkiler boyutu ile kamu ve özel kurumlarının dikkatini 

çekmektedir. Geleneksel yöntemler ile hedef kitlelerine ulaşmayı yeterli görmeyen 

kurumlar bu sayede daha geniş kitlelere daha kolay ve etkili biçimde ulaşma imkânı 

bulmaktadır. Modern iletişim araçları ve pazarlama kavramının şekil değiştirmesiyle 

beraber rekabet süreçlerinde bir artış olması da kaçınılmazdır. Her alanda tüketiciler 

geleneksel medya ile etkileşime girmekten daha fazla özel içeriklerin üretebildiği 

daha interaktif medya ortamlarını tercih etmektedirler. 

Bireyler aynı zamanda tüketici kimlikleriyle sanal ortamlarda çevrimiçi 

olarak diğer bireyler ile etkileşim halinde olabilmekte ve beğenilerini, tecrübelerini 

vs. paylaşmaktadırlar. Bu tür paylaşımların etkinliği genellikle birebir kullanıcı 
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deneyimlerinden kaynaklandığı için karşıda daha etkili bir izlenim yaratmaktadır. 

Ayrıca sosyal medyanın çevrimiçi olma özelliği sayesinde interaktif olarak bir takım 

sorulara cevap alınmakta insanlar samimi görüşlerini bu ortamda fazla sınırlamayla 

karşılaşmadan dile getirebilmektedirler. 

Sosyal medyanın sürekli çevrimiçi içerik üretebilmesi, birçok farklı 

kullanıcının kendi içeriklerini meydana getirip paylaşabilmesi yeni bir çerçeve 

kavram olarak sosyal medya üzerinden pazarlamayı gündeme getirmektedir. 

Gastronomi bir endüstri olarak algılanıp ekonomik olarak ihmal edilemeyen bir 

büyüklüğe ulaştığı andan itibaren sosyal medya gibi etkin pazarlama yapılabilen bir 

alan aktif olarak bu amaçla kullanılabilmektedir. Sosyal medya etkileşim yaratma 

özelliği ile birlikte insanların günlük yaşamlarını ve alışkanlıklarını değiştirebilmekte 

ve yönlendirebilmektedirler. Bu çalışmada hedeflendiği haliyle sosyal medyanın 

gastronomi kültürü ve endüstrisi üzerindeki etkilerini irdelemektir. Çalışmada geçmiş 

alakalı alan yazıları taraması ve derleme yöntemi izlenmiştir. 
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2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

2.1.  SOSYAL MEDYA KAVRAMI 

Sosyal medya kavramı internetin yaygınlaşması ve iletişim teknolojilerine 

erişebilen nüfusun artışı ile birlikte önem kazanmış ve insanların günlük 

yaşamlarında yer almaya başlamıştır. Yeni çıkan çevrimiçi ve dışı uygulamalar ve bu 

uygulamaları destekleyen teknolojiler ön plana çıkmaktadır. Sosyal medya kavramı 

birden fazla boyutu olan bir olgudur. Sosyal medya bahsedildiği haliyle iletişim ve 

anlatım unsuru olarak ele alınmakta diğer yanıyla ise bu mecrada paylaşılan iletilerin 

hedefine erişmesine olanak tanıyan ortamın tamamı biçiminde nitelendirilmektedir 

(Karabacak, 1993, s. 33). 

İnternet teknolojileriyle birlikte klasik medya üzerinden yapılan pek çok 

yayın sanal mecralara taşımıştır. Bu hızlı değişim yeni medya kavramını gündeme 

getirmektedir. Son dönemlerde bu mecralar ile alakalı bir sınıflandırma yapıldığında 

geleneksel medyaya ek olarak çevrimiçi, çevrimdışı, sosyal ve interaktif medya 

ayrımlarından bahsedilebilir. Bu tarz ayrımlar birbirlerinden kesin ayrımlar ile 

sınırlar çizmediği için belirli noktalarda birbirinin içine giren tanımlar söz konusu 

olabilmektedir. Çevrimiçi medyada sürekli bağlantı halinde olan araçları 

içermektedir. Çevrimdışı medya da ise çevrimiçi olma zorunluluğu 

bulunmamaktadır. Daha evvel kaydedilmiş veriler kullanıcıların çevrimiçi olma 

zorunluluğu olmadan kullanılabilmektedir. Sosyal medya kullanıcıların kendilerini 

tanımlama olanağına sahip oldukları bir medya türü olarak gündeme gelmektedir. 

İnteraktif olma tanımı içerisinde karşılıklı olarak etkileşimde olma durumu söz 

konusudur. Sosyal medya mecraları sürekli olarak teknolojik yeniliklerle birlikte 

değişime uğramakta ve dolayısıyla bağlı tanımlarda değişebilmektedir (Fırlar, 2010, 

s. 48).  

Yeni medya mecraları vasıtasıyla çok yüklü miktarlarda veri aynı zamanda 

kullanılabilmektedir. Bu mecralar kullanıcıların geri bildirim almalarına imkân 

tanımaktadır. Sosyal medya üzerinde içerik oluşturma, yenileme ve değerlendirme 

olanağı vardır. Karşılıklı etkileşim özelliği ile birlikte ek faydalar oluşturmaktadır. 



17 

 
 

Klasik medya üzerinde pasif kullanıcı tavrı zaman içinde karşılıklı etkileşim tavrına 

dönüşmüştür. Karşılıklı etkileşimin işletmelerin ve kurumların hedeflerini daha net 

belirlemelerine vesile olmakta hedef aldıkları toplum kesimlerini daha iyi tanımlama 

gerekliliklerini ortaya koymakta daha etkin bir iletişim imkânı yakalamalarına fırsat 

vermektedir. Kullanıcı boyutunun öne çıkması sayesinde yaratılan yeni içerikler 

medya formatlarının çeşitli kullanımlarının neticesinde etkin sonuçlar meydana 

getirmektedir. Çevrimiçi özellikteki içerikler kullanıcıların ilgi alanları hakkında 

bilgi alışverişine, beğeni ve hoşnutsuzluklarını paylaşmalarına olanak vermektedir 

böylelikle sosyal medya mecralarının abonelik kanalları bilgilendirme anlamında çok 

yeni olanaklar meydana çıkarmaktadır (Hüseyinoğlu, 2009, s. 84). 

Sosyal medya mecraları son dönemlerde daha çok kişi ve kurumun ilgisini 

çekmekte ve merak uyandırmaktadır. Bu mecraların etkinliğinin yeterince etkin ve 

başarılı kullanıldığını söylemek kolay değildir. Bahsedilen mecralar içerik 

üretilebilen, çevrimiçi olunabilen alanlardır. Facebook, Twitter, Instagram, diğer belli 

başlı sosyal ağlar, bloglar ve forum siteleri sosyal medya kavramının içeriğini 

dolduran ortam örnekleridir. Bu mecraların ne kadar etkili olduğunu anlayabilmek 

için ortalama olarak bir Facebook kullanıcısı bireyin 130 civarında bağlantısı 

olduğunun bilinmesi, ortalama bir Twitter kullanıcısının ise 300 civarında kişi ile 

paylaşım ilişkisi içinde olduğunu hatırlamak gereklidir. Sosyal medyanın 

sürükleyicilerinden olan Facebook’un 2004 senesinde ABD (Amerika Birleşik 

Devletleri)’ de yaşayan bir üniversite öğrencisi tarafından kurulduğunu düşünürsek 

bu alanda ne kadar geniş bir potansiyel olduğu ve ne derece hızlı ilerlemeler 

kaydedildiği anlaşılabilir. Facebook’un sahip olduğu kullanıcı sayısı 1 milyarın 

üzerindedir. Twitter başlangıçta bir mikro-blog sitesi şeklinde faaliyete başlamış ve 

hızla gelişme kaydetmiştir. İl kuruluş zamanlarında medya karşılıklı olarak paylaşım 

ve eğlence hedefini güderken zaman içerisinde bu mecraların bireyler üzerindeki 

etkisi keşfedildikçe farklı kullanım amaçları hâsıl olmuştur (Yardımoğlu, 2014, s. 

97). 

Ticaretin bir parçası olan tüketici kavramı pek geçmeden sosyal medya 

üzerinde de var olmaya başlamıştır. Tüketiciler yalnızca verilen, paylaşılan iletileri 
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alan taraflar olarak değil aynı zamanda pazarlama aktivitelerinin diğer belirli 

süreçlerine dâhil edilmeye başlamışlardır. Sosyal medya zaman içerisinde belirli bir 

ürün veya hizmetin pazarlamasının yapılmasına uygun alanı sağlayan mecralar 

olmaya başlamıştır. 

Sosyal medya tüketicilerin pazarlama süreçlerinde bireysel etkilerin önemini 

ortaya çıkarmaktadır. Bu geniş etki alanı ve potansiyel irdelendiğinde tüketicilerin 

artık sadece mesajı alan değil aynı zamanda bu mesajı değerlendirip yayılmasına 

katkıda bulunan bir yapıda olduğu görülmektedir. Pazarlama yapmak isteyen kurum 

ve işletmeler sosyal medya ve internet mecraları bu derece etkinleşmeden evvel 

tüketicileri sadece ilgili mesajlar üzerinden kendi ürün veya hizmetlerine 

yönlendirmeye çalışmaktaydı. Sosyal medyanın gündeme girmesi ile birlikte genel 

vaziyet değişmektedir, bu yeni düzlemde tüketicilerin konumu önem kazanmış ve 

ürün ve hizmeti yayma da bir araç olarak bizzat tüketicilerin kullanılması gündeme 

gelmektedir (Yardımoğlu, 2014, s. 97). 

2.1.1. SOSYAL MEDYANIN KULLANIM ALANLARI 

İletişim teknolojilerinin gelişimi ve yaygınlaşmasıyla beraber dünyada olduğu 

üzere ülkemizde de internet kullanıcılarının oranı ciddi miktarda artmaktadır. 

Kullanıcılar aynı zamanda ürün ve hizmet alabilecekleri bu mecraların pazarlama 

etkinliklerinden dolayı tercihlerini şekillendirildikleri görülmektedir (Eröz & 

Doğdubay, 2012, s. 133). 

Sosyal medya sürekli yenilemelere açık olması birden fazla kullanıcıya 

müsait yapısı ve sanal ortamda paylaşım yapılabilmesi açısından çok uygun iletişim 

ve paylaşım mecralarıdır. Bireyler sosyal medya üzerinden fikir paylaşımı yaparak 

tartışabilmektedir. Bu platformlarda insanlar çeşitli video, fotoğraf, iş imkânları 

bulabilmekte, eğlenceli vakit geçirebilmektedirler (Vural & Bat, 2010, s. 334). 

Bu kadar geniş olanakların var olması sosyal medyaya olan farklı kesimlerin 

ilgisini artırmakta ve hızla bu mecralara yöneltmektedir. 

Bireylerin sosyal medya üzerinde yeme içme kültürüne dair bazı konuları, 

görselleri vs. paylaşmaları eski alışkanlıklar olan tarif defterlerini ve daha yaşlı 
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kuşaklardan alınması mümkün olan tarifleri artık sadece internet ortamları ve sosyal 

medya sayesinde elde etmelerine ve paylaşarak yaygınlaştırmalarına olanak 

vermektedir. Yüz yüze iletişim kurmaksızın bireylerin sanal ortam üzerinden yeme 

içme kültürüne dair iletişim kurmaları mümkün olmaktadır. Yemek sadece sağlıklı 

bir birey olmak için gerekli olan malzemeleri vücudumuza kazandırmakla kalmaz 

ayını zamanda bir toplumun kültürü hakkında ipucu sunar. Yeme içme kültürünün 

tanıtılmasına, pazarlanmasında sosyal medyanın kullanımı artık kurumlar için bir 

tercih olmaktan çıkmış bir mecburiyet haline gelmiştir. Sosyal medya araçları 

arasında geçiş yapma kolaylığı çevrimdışı içeriklerin, çevrimiçi olunduğunda 

yüklenebilmesi bu anlamda kullanım kolaylığı sunmaktadır (Eröz & Doğdubay, 

2012, s. 134). 

2.1.2. SOSYAL MEDYA KULLANICILARI 

Sosyal medya üzerinde faaliyet gösteren ağlara bakıldığında bunların farklı 

amaçlar hizmet ederken farklı kullanıcı kitlelerini hedefledikleri görülmektedir. 

Sosyal medya kullanıcılarına verdikleri hizmetlerin çeşitleri kendi konumlarını diğer 

ağlar içerisinde nasıl belirlediklerini tanımlamaktadır. Aynı hedef alana hizmet veren 

ağların sınıflandırmasına baktığımızda kullanıcıların nezdinde konumlandıkları yer 

de değişebilmektedir. Belirtildiği anlamda sosyal ağların sınıflandırılması net bir 

biçimde ayrım yapılabilecek durumdadır. Bu sınıflandırmayı 5 ayrı grupta 

yapabiliriz. Aşağıdaki şekil sınıflandırmayı anlamak bakımından faydalı olabilir. 

Şekil 1. Sosyal Ağ Sınıflandırması (Büyükşener, 2009, s. 32). 
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Yukarıdaki sınıflandırmanın yanı sıra Facebook gibi kullanıcıların kullanım 

biçimlerine bağlı olarak birden fazla sınıf içerisinde yer alan ağlarda söz konusu 

olabilmektedir. Sosyal ağlar özellikle gelişmiş ülkelerde siyasal örgütlenmenin ve 

sivil toplum kuruluşlarının da bir aracı olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde de bu 

anlamda kullanımlar yaygınlaşmaktadır. Sosyal medya ve sosyal ağların temel 

özelliklerinden olan bir iletinin sıralı olarak kullanıcılar tarafından takip edilebilmesi 

bir anlamda kilit rol oynamaktadır. 

İnternet kullanımı ile alakalı olan bireylerin büyük çoğunluğu en az bir sosyal 

medya platformuna üyedirler. Yapılan bazı çalışmalarda sosyal medyaya olan ilginin 

cinsiyetler temelinde sıralandığında kadınların bu anlamda erkeklerden daha yoğun 

alaka gösterdikleri tespit edilmektedir. Erkeklerde sosyal medya kullanımı % 62 

civarında iken kadınlarda bu oran % 71’e çıkmaktadır.  

Kullanıcıların yaş özelliklerine bakıldığında tahmin edilebileceği üzere 

gençlerin sosyal medya platformlarına ilgileri daha fazla görülmektedir. İnternet 

kullanan gençlerin 18 ila 29 yaş grubunda bulunan % 83’ lük kesimi sosyal medya 

platformların da kullanıcı olarak görülmektedir. Belirtilen oranlar 30-49 yaş 

grubunda % 77, 50-65 yaş grubunda ise %52 ve 65 yaş üstünde ise % 30 civarında 

görülmektedir (İdeasoft, 2013, s. 1). 

Aynı şekilde yapılan araştırmalar sosyal medya konusunda şehirli bireylerin 

daha fazla alakalı oldukları görülmektedir. İnternet kullanıcısı olan bireylerin şehir 
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merkezlerinde yaşayanların  % 70’lik bir oranı, çevre banliyölerinde bulunanların 

%67’si ve kırsalda yaşayanların % 61’lik oranının sosyal medya aboneliklerine sahip 

olduklarını görmekteyiz.  

Kullanıcıların eğitim durumlarına bakıldığında ise lise ve daha alt düzeyde 

eğitim almış bireylerin % 66’lık bir kesiminin, üniversite mezunlarının ise % 65’ lik 

kesiminin sosyal medya platformlarında oldukları görülmektedir. Bu durum bize 

eğitim seviyesinden bağımsız olarak geniş bir toplum kitlesinin sosyal medya 

konusunda ilgili olduğunu göstermektedir.  

Sosyal medya araçları üzerinden bakıldığında Facebook kullanıcılarının 18-

29 yaş kesiminde olanlarının çoğunlukla kadınlar olduğunu, Twitter platformlarında 

ise 18-29 yaş aralığında ve kentlerde yaşayan bireylerin yoğunlukta oldukları 

görülmektedir. Sosyal medyayı pazarlama ve tanıtım anlamında kullanmak isteyen 

kurum ve işletmeler yukarıdaki veriler ışığında tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin 

organize edebilmektedirler (İdeasoft, 2013, s. 1). 

2.1.3. SOSYAL MEDYA ARAÇLARI 

Sosyal medya faaliyetlerinin sürdürülmesi için kullanılan farklı platformlar 

bu anlamda sosyal medya araçlarını oluşturmaktadır. Sosyal medya araçları sosyal 

medya faaliyetlerinin sürdürüldüğü alanlar ve mecralar olarak tanımlanabilir. Sosyal 

medya araçlarının ortaklıkları verdikleri hizmetin içeriği ve seslendiği kullanıcı 

kitlesi ile tanımlanır. Sosyal medya dijital ortamda kullanıcıları tercihleri ile 

şekillenen ve bireysel bir takım seçimlerin yapılabilmesine olanak tanıyan 

mecralardır. Sosyal medya araçlarının yaygınlaşması kullanıcıların beğenilerinin 

kişiden kişiye yaygınlaşarak ilerlemesidir (Kahraman, 2014, s. 21). 

Sosyal medya üzerinden hızla yayılan ve kullanıcıların birbirini etkilemesi ile 

iletim hızı artan içerikleri “viral” pazarlama kavramını gündeme getirmiştir. Sosyal 

medya da zaman ve mekân bağlamında sınırlamaların olmaması gördükleri ilginin 

bir başka sebebi olarak gündeme gelmektedir. Sosyal medya kavramı web kavramı 

ile birlikte gündeme gelmektedir. Web, internet ağını tanımlayan bir kavramdır. Web 

1.0 olarak tanımlanan dönemde karşılıklı mesajlaşmanın mümkün olduğu arkadaşlık 
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siteleri gündemdeydi, Web 2.0 olarak tanımlanan dönemde ise daha önce var olan 

sohbet platformları sonrasında çok geniş katılımı sosyal medya ağları gündeme 

gelmiştir. Sosyal ağ araçlarına gösterilebilecek birinci örneklerden Facebook 

günümüzde en geniş katılımın ve paylaşımın yapıldığı mecralardandır. Facebook 

geniş bir katılım sağlamakla berber her ülke özelinde sosyal medya araçlarının farklı 

sıralamaları görülebilmektedir (Kahraman, 2014, s. 22). 

Yalnızca kullanıcıların sayısal bağlamda artışı irdelemek vasıtasıyla internetin 

dünyadaki gelişim sürecini anlamak maksadıyla yeterli gelmemektedir. İnternetin 

gelişim sürecini anlamak için internet olgusunun ortaya çıkışından beri geçirdiği bir 

sıra aşamaları anlamak lüzumludur. İnternet gelişim süreçleri bazı radikal değişim 

süreçleri dikkate alınarak özellikli safhalara bölünüp ifade edilmektedir. Tablo.1 ‘de 

bu safhalar genel özellikleri itibariyle görülebilirler. 

Tablo 1. İnternet Gelişim Sürecinde Safhalar ve Özellikleri (Bozarth, 2010, s. 12). 

Web 1.0  (1994-2000) Web 2.0 (2000-2010) 

Uzman programcılar tarafından hazırlanmış 

Web sayfaları var. 

Kullanıcıların kendileri tarafından hazırlanabilen 

içeriklerdir. 

Uzmanlık gerektiren internet içerikleri 

oluşturulması söz konusudur. 

Herkes içerik oluşturmasına imkân veren bir 

yapıdadır. 

Kullanıcılar internet sitesini ziyaret ederken 

sadece okumaktadırlar. 

İnsanların bilgi içeriğini birlikte oluşturabilmesi 

söz konusudur. 

Sıkı biçimde kontrol edilen internet siteleri 

vardır. 

Seyrek aralıklarla kontrol edilen internet 

siteleridir. 

Tek yönlüdür. (Tekten çok istikametine)  İçerik ansiklopedileri oluşturulabilir. 

Yayın biçimindedir. Katılımcılık olanağı vardır. 
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Sosyal medya sadece kullanıcıların etkileşime girdiği mecralar olarak 

tanımlanamaz. Sosyal medya üzerinde aynı zamanda tüketici olgusu da söz 

konusudur. Tüketici olarak tanımlanan kullanıcılar bu manada sosyal medya 

araçlarını kullanırken pazarlama süreçlerine de dâhil edilmektedir (Yardımoğlu, 

2014, s. 97). Ülkemizde sosyal medyayı aktif anlamda kullanan birey sayısı 42 

milyon civarındadır. Dünyada önemli bir nüfus potansiyeli barındıran ülkelerden 

olan Türkiye ‘ de nüfusun % 90’ına tekabül eden mobil cihaz aboneliği vardır. 

Toplam nüfusun % 45’ i mobil cihazlar vasıtasıyla internete erişebilmektedir 

ve sosyal medya kullanımı süreçlerine dâhil olmaktadır. Her sene aktif olarak sosyal 

medya araçlarını kullanan birey sayısı bir sene öncesine göre yaklaşık % 5 artış 

göstermektedir. Mobil cihazlardaki sosyal medya kullanımı artışı ise % 13 civarında 

olmuştur. Türkiye ‘ de en fazla kullanılan sosyal medya aracı Facebook iken bunu 

Whatssap, Messenger, Twitter ve Instagram takip etmektedir.  

 

Hiyerarşi içeren bir yapı ile içerik üretimi Dinamik ve serbest içerikler söz konusudur. 

Statik ve durağan yapıda içerik, çok az 

değişiklik vardır. 

Sürekli güncellenen içerikler söz konusudur. 

Web 3.0 (2010-2020) Web 4.0 (2020-?) 

Çoğunlukla mobil içerik ve kişisel web söz 

konusudur. 

Kendi kendine öğrenebilen ve organize olabilen 

web yapısındadır. 

Bireysel kullanıcılar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bireysel kullanıcılar üzerine yoğunlaşma vardır. 

Bütünleşik yapıda ve isteğe göre içerik vardır. Evrensel şekilde bir dünya bilgisayarı biçiminde 

bir internet yapısındadır. 

Anlamsal web içerik nesneleri söz konusudur. Bilgi temelinde internet yapısı vardır. 

Meta verileri, dinamik web servisleri söz 

konusudur. 

 

Kullanıcıların davranışlarını takip eden ve 

algılayabilen web özellikleri vardır. 

 

Kullanıcıların aktif biçimde eklemlenebilmesi 

söz konusudur. 
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2.1.3.1. Facebook 

Facebook 2004 senesinde ABD’ de bulunan Harvard üniversitesi öğrencisi 

olan Mark Zuckerberg tarafından oluşturulmuştur. Facebook’ un ülkemizdeki 

kullanım verilerine bakıldığında oldukça çarpıcı sonuçlar elde edilmektedir. 2015 

senesi verilerine bakıldığında ayda ortalama olarak 39 milyon kullanıcının Facebook 

sitesini ziyaret ettiği görülmektedir. 2014 senesi ile 2015 senesi arasında kullanıcı 

sayısı 33 milyondan 39 milyona yükselmiştir. Türkiye ‘deki sosyal medya 

kullanıcılarının % 88’lik bir oranının Facebook kullanıcısı olduğu ifade edilmektedir. 

Facebook kullanıcılarının % 65’ lik bir oranda günlük düzenli olarak Facebook 

sitesine girdikleri ifade edilmektedir. Facebook diğer sosyal medya araçlarına paralel 

biçimde kullanıcıların mobil cihazları ile girmeyi tercih ettikleri bir platform haline 

dönüşmüştür. (Kara, 2015, s. 1). 

Şekil 2. Facebook Ara yüzü (Buffer, 2017, s. 1) 

 

Facebook ‘un kuruluş dönemindeki temel amacı öğrenciler arasında bir 

iletişim ağı kurulmasına vesile olmaktı zaman içerisinde öncelikli olarak bütün ABD’ 

de bulunan bütün üniversiteler bu platformda yer almaya ve dünyanın geri kalanında 

da bu ağ yaygınlaşmaya başlamıştır. 2016 senesi Eylül ayında bütün e-mail 

adreslerinin bu mecraya üye olabilmelerinin sağlanacağı tüm engellemelerin 

kaldırılması yolu tercih edilmiştir. Farklı sosyal yapılara ve katmanlar ait bireyler bir 

araya gelerek internet mecralarında sosyal gruplar oluşturabilmektedir. Facebook 

kullanım amacı olarak belirledikleri arkadaşları ile sürekli iletişim halinde 
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kalabilecekleri ve kendilerine ait içerik yaratıp, paylaşabilecekleri bir ortam var 

etmektedir. Bu ortamda kullanıcılar tanıdıkları diğer kişiler hakkında paylaşımlarda 

bulunabilmekte ve paylaşımlar yapabilmektedirler. Facebook kullanıcı olabilmenin 

tek şartı geçerli bir e-mail adresine sahip olmalarıdır. Abone olma koşullarının bu 

kadar sade olması kullanıcı sayısının artışında önemli yer almaktadır (nedir, 2016, s. 

1). 

2.1.3.2. Twitter 

Twitter’ın sosyal medya aracı olarak ilk kullanıma giriş tarihi 2006 senesinde 

denk gelmektedir. İlk defa bir mikroblog mantığı ile kurulan bu sosyal mecra, 

kullanıcılarının 140 karaktere kadar yayın içeriği oluşturmalarına imkân veren bir 

alandır. Twitter üzerinde takipçi olunabilmekte ve kullanıcıların paylaşımları takip 

edilebilmektedirler (Jansen, Zhang, Sobel, & Chowdury, 2009, s. 2169).  

Twitter bir takım özellikleri itibariyle diğer sosyal medya araçlarından farklı 

yapıdadır. Twitter’ın öne çıkan özelliklerinden birisi mikro sitelere oranlar daha geniş 

bir paylaşım ve topluluk oluşturma imkânı vermesidir. Normal olarak Twitter’ı blog 

siteleri kategorisine almak mümkünken şu an sosyal medya araçları arasındaki 

benzersiz konumu itibariyle özellikli değerlendirmeye tabi tutmak gereklidir 

(Poynter, 2012, s. 505). 

Bahsedilen sosyal medya aracında 140 karakterden daha az karakter ile ifade 

edilen her paylaşıma tweet denilmektedir. Aynı zamanda ters sıralama ile yapılan 

paylaşımlar görülebilmektedir. Takip etme sistemi vasıtasıyla platform üzerinde 

kullanıcı paylaşımları görülebilmektedir. Takip edilen kişinin paylaşımları takipçileri 

tarafından beğenilebilmekte, retweet edilebilmekte yanı aynı ileti tekraren 

paylaşılabilmektedir. Kullanıcılar bu eylemlerin yanı sıra birbirlerine direkt olarak 

mesaj gönderebilme olanağına da sahiptirler. Kullanıcıların paylaşımlarının ne kadar 

beğenildiği, retweet edildiği ve yorum aldığı paylaşımın altında görülebilir ve takip 

edilebilir (Gunelius, 2011, s. 82). 

Şekil 3. Twitter Ara yüzü (Arstechnica, 2017, s. 1) 
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Çubukçuoğlu (2015) tarafından yapılan çalışmada aktif internet 

kullanıcılarının günlük olarak yaklaşık 3 saatlerini sosyal medya mecralarında 

geçirdikleri tespit edilmiştir. Ülkemizde bu anlamda kullanım sıklığı ve süresi 

sıralaması Facebook, Twitter, Instagram biçiminde devam etmektedir. Twitter bu 

sıralamaya göre Facebook’ tan sonra ikinci tercih edilen sosyal mecradır. Twitter 

mecrasında toplamda 40 milyonun üzerinde olan sosyal medya kullanıcılarının 

yaklaşık 15 milyonunun hesabı bulunmaktadır (Tuç, 2017, s. 13). 

2.1.3.3. Instagram 

2010 senesinde kullanıcıların fotoğraf ve görsel paylaşımları yapabilecekleri 

bir sosyal paylaşım mecrası olarak gündeme gelen bir araçtır. İlk olarak çıktığında 

IOS (IPhone Operation System) işletim sistemi için hazırlanmıştır. Instagram 

üzerinde paylaşılan fotoğraflar çok sayıda filtre ile işlenebilmektedir. Instagram’ ın 

popülerliğinin altında yatan bir başka neden bu ağın diğer sosyal medya ağ ve 

araçlarıyla bütünleşik çalışabilme özelliği görülmektedir (Tuç, 2017, s. 13). 

Instagram kuruluşunu takiben 2012 senesinde Facebook tarafından satın 

alındı. Bu satın alma işlemi bir sosyal medya aracı olarak diğer sistemlerle bütünleşik 

çalışması yolunda önemli avantajlar edinmesini sağlamıştır. Kullanıcıların kendi 
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hayatlarına dair kesitleri eğlenceli ve çabuk paylaşımlarına olanak tanımaktadır. 2013 

yılında uygulamaya etiketleme özelliği kazandırılmıştır. Kullanıcıların fotoğraflarına 

yorum yapılabilmekte, beğeniler gösterilebilmektedir (Türkmenoğlu, 2014, s. 87). 

Şekil 4.  Instagram Ara yüzü (avrilclintonforde, 2017, s. 1). 

 

 

Instagram fiziki ve sanal mecraları birleştirerek çevrimiçi süreçlerde var 

olmayı sağlamaktadır. Sadece bireysel eğlence maksadıyla değil aynı zamanda iş 

içinde etkileşim sağlanmasına müsaade etmektedir. Kullanıcılar Instagram üzerinden 

günde yaklaşık 55 milyon görsel malzeme paylaşmakta bu görseller yaklaşık 1,2 

milyar kullanıcıdan beğeni almaktadır. American Life Project isimli kurumun 2013 

senesinde yaptığı araştırmaya göre Instagram çevrimiçi kullanıcılarının % 17 ‘sine 

tekabül eden bir oranda katılım almaktadır. Bu rakamlar ile bakıldığında Instagram 

Twitter kadar yaygın bir sosyal medya platformudur. Instagram Facebook’ tan daha 

az kullanıcıya hitap etmekle beraber bu platformun kullanıcıları siteyi daha sık 

ziyaret etmektedirler. Instagram kullanıcılarında günlük düzenli olarak siteyi ziyaret 

etme oranları % 57 ‘dir. Twitter kullanıcılarında bu oran % 46 ‘ da kalmaktadır 

(Guidry & Jin, 2015, s. 344). 

Instagram bu yapısıyla bireysel kullanıcılar kadar kurum ve işletmelerinde 

dikkatini çekmekte ve böylelikle bir halkla ilişkiler aracı olarak değerlendirilip 

kullanılmaktadır. Marka değeri oluşturmada sosyal medya etkili bir araçtır. 

2.1.3.4. Youtube 

Sosyal medya mecralarının en ehemmiyetlilerinden olan Youtube eski 

“Paypal” çalışanları tarafından kurulmuştur. Asıl maksadı bireysel amaçlı video 
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paylaşımı yapılabilmesidir. Youtube kanalı 2006 senesinde Google tarafından satın 

alınmıştır. Esas itibariyle Youtube video yükleme, paylaşarak izleme imkânı olan 

kullanıcılarının sayısı 1,3 milyar olmuştur. Bu rakamlara göre dünyada tüm internet 

kullanıcılarının sayısının yaklaşık % 30’u Youtube kullanıcısıdır. Her gün ortalama 

olarak 5 milyar civarında video kullanıcılar tarafından bu mecra üzerinde 

izlenmektedir. Ciddi bir mobil cihaz kullanıcısı bu kitlenin içerisinde yer almaktadır. 

Youtube şirketinin bu hizmeti verip geliştirmek amacıyla yaptığı yıllık harcamaları 

6,4 milyar ABD doları mertebesindedir. 2016 senesi itibariyle bu mecranın ve 

şirketin toplam değeri 80 milyar ABD dolarına ulaşmış vaziyettedir (Akbulut, 107, s. 

1). 

Şekil 5. Youtube Ara yüzü (addictivetips, 2017, s. 1) 

 

2.1.3.5. Bloglar 

Bloglar, internet mecralarının içerisinde önemli yer tutan paylaşım siteleridir. 

Kelime olarak web log kelimelerinden türetilmiş bir teknolojik terimdir. Türkçe 

karşılık olarak bu kavramın internet güncesi veya ağ günlüğü olarak adlandırılması 

önerilmektedir. Bloglar bir çeşit seyir defteri vazifesini görmektedir. Blog yazarı 

bireysel internet kullanıcısı olabilmektedir. Bu bireysel internet kullanıcıları 

kendilerine ait ilgi alanlarına giren konularda bloglar açarak bu bloglarda faydalı ve 

ya diğer kullanıcıların ilgisini çekecek içerikler ortaya çıkarmaktadırlar. Blogları 
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takip eden kişiler takip ettikleri blog sahiplerini kanaat lideri olarak görmektedirler 

(Çelebi, 2006, s. 57). 

İnternet üzerinde yayın yapan kişisel bloglar fikir ve duygu paylaşımlarının 

yapıldığı ve bu paylaşımların belirli periyodlarla yenilendiği mecralar olarak 

tanımlanmaktadır. Kişisel amaçlarla başlayan bloglar zaman içinde eğitim, siyaset, 

ticaret gibi farklı maksatlarla da kullanılmaya başlanmıştır. Tüketiciler kullandıkları 

ürünlere dair düşünce ve tecrübelerini bloglar sayesinde paylaşmaya ve kamuoyu 

yaratmaya başlamışlardır. Aynı zamanda birer tüketici olan blog sahiplerinin bu 

kanalları aynı zamanda etkin bir pazarlama aracı olarak kullanmaya başladıkları 

görülmektedir. Bireysel kullanıcıların bu mecraları etkin biçimde kullanmaya 

başlamaları aynı zamanda işletmelerin de ilgisini çekmiş ve böylelikle şirketler de 

kendi sayfalarını oluşturarak blog mecrasına giriş yapmışlardır (Wright, 2005, s. 38). 

Tüm blogların ve kullanıcılarını ifade etmek üzere kullanılan “blog âlemi” 

içerisinde blog içeriklerinin çapraz bağlı oldukları yapılar var olabilmektedir. 

Kullanıcıların ilgi alanlarına dair içeriklerin olduğu bir blog zaman içerisinde daha 

geniş ilgi alanının olduğu bir çevrimiçi içeriği taşıyabilir. Bloglar birbirine bağlı 

oldukları durumda toplu bir kuvvet oluşturmaktadırlar (Bruns & Jacobs, 2006, s. 8). 

Şekil 6. Bir Blog Ara yüzü (bidolubaskı, 2017, s. 1). 

 

2.2. GASTRONOMİ KAVRAMI 

Gastronomi kavram olarak birden fazla tanım yapılmaya müsait bir alanı 

ifade etmektedir. İnsan hayatında beslenme önemli bir yer işgal etmektedir. 
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Gastronomi kavramının kişisel damak tadıyla alakası olduğu gibi aynı zamanda 

yeme içme kültürü ile bir toplumu tanıyabilmek amacıyla da kullanılabilir olması 

itibariyle toplumsal bir tarafı da olan bir olgudur. Gastronomi kelimesinin 

etimolojisine bakıldığında ise eski Yunanca ’da mide kelimesine karşılık gelen 

“gaster" ile kanun manasına gelen “nomos” kelimesinin birleşiminden gelmektedir. 

Gastronomi kelime manası olarak mide kanunu anlamına gelmektedir. Yemek 

pişirme metotları, yemeğin bizatihi besin değeri, temizlik kurallarına dikkat edilerek, 

estetik ve koku dâhil bütünleşik bir biçimde ele alınması bu kavramı açıklamak 

açısından faydalıdır. Gastronomi damak tadı öncelikli olarak yeme içme kültürüne 

dâhil olan tarihsel derinlikli bir kültür alanıdır. Yeme içme alanında sunum 

metotlarının da içeren bir sanattır (Hatipoğlu, 2010, s. 6). 

2.2.1. GASTRONOMİNİN TARİHÇESİ 

İnsan var olduğundan beri diğer bütün canlılarda olduğu üzere beslenmek 

mecburiyetindedir. Tarih ile beraber yeme ve içme anlayışındaki seyir bir kültür 

varlığı olarak günümüze kadar gelmiştir. Yeme içme kültürünün tarih öncesi 

dönemlerden itibaren tarım ve hayvancılığın gelişimine bağlı olarak farklı bir forma 

geçişi bir dönüm noktası olarak gündeme gelmiştir. İlk zamanlarda küçükbaş olarak 

nitelendirilen koyun ve keçi evcilleştirilmiş, yiyecek maddesi olarak ise buğday ve 

arpa ekilmeye başlamıştır. Belirtilen dönem Neolitik Çağ olarak adlandırılmaktadır. 

Bu dönemden kalan bulgularda yemek pişirmeye yarayan çömlek ve kap kacak ve 

fırınlar bulunmuştur. Daha önceki tarih kesitlerinden farklı olarak bu çağda farklı 

pişirme teknikleri gelişmiş ve mayalama yöntemleri gündeme gelmiştir (Mc Neill, 

2008, s. 31). 

Tarih öncesi dönemlerde insanın en temel besin maddelerinden birsi olan et 

ve türevleri ateş keşfedilmediğinden dolayı çiğ olarak tüketilmekteydi. Zaman içinde 

ateşin bulunmasıyla beraber etin pişirilerek tüketilmesi ortaya çıkmıştır. Sadece 

pişirme yöntemlerinin geliştirilmesi değil sert yapılı av hayvanı etlerinin çeşitli 

yöntemlerle yumuşatılması söz konusu olmaya başlamıştır. Tarım teknolojilerinin 

gelişmesiyle birlikte de bitki ağırlıklı bir beslenme kültürü gündeme gelmiştir. 
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İnsanlar madenleri işlemeye başladıkça mutfaklarında kullandıkları kap ve kacakları 

imal etmeye başlamışlar kullanılan aletlerin çeşitlenmesiyle birlikte yeni yemek 

türlerinin ortaya çıkmasına vesile olmuştur (Dilsiz, 2010, s. 10). 

Tarihsel gelişim sürecine bakıldığında gastronomi ile alakalı yeme içme 

kültürünün oluşumunda belirli aşamalardan bahsedildiğinde önemli noktalar, ateşin 

bulunarak kullanılmaya başlanması ve tarımın gelişmesiyle yiyecek temin etmek 

amacıyla hayvanları evcilleştirmek olduğu görülebilir. Çiğ etin çiğnenerek 

hazmedilmesi kolay olmadığı için etin yenilebilir hale getirilmesinde kurutma, 

pişirme vs. gibi farklı teknikler kullanılmaya başlanmıştır. Neolitik dönemde tarımın 

gelişimiyle beraber yerleşik bir yaşam düzenine geçen insanlar modern uygarlığın 

temellerini de atmış oldular (Orkun, 2009, s. 19). 

Ülkemizde yeme içme kültürünün geçmişine bakıldığında ise tarihsel sürecin 

bu kültürü derinden etkilediği görülmektedir. Eski Türklerin at üzerinde göçebe bir 

yaşam tarzı götürdükleri düşünülürse büyükbaş ve küçükbaş hayvanların etlerinin ve 

sütlerinin bu kültürün önemli ögelerinden olduğu göz ardı edilemez. Bitki olarak ise 

beslenme içeriğinde buğdayın önemli bir yeri olduğu görülmektedir (Dilsiz, 2010, s. 

24). 

Göçebe kültürün topluma getirdiği bazı beslenme alışkanlıkları söz 

konusudur. Çok geniş topluluklarla yemekten imtina etme, yemeğin basit bir içerikte 

kolay hazırlanır olması ve hızlı tüketilmesi bu kültüre dair belirleyici unsurlar olarak 

öne çıkmaktadır. Eski Türklerin yerleşik düzene geçmeleri ve kalıcı medeniyete bağlı 

imparatorluklar kurumları neticesinde bu kültürün belirleyici özelliklerinde 

değişimler görülmeye başlamıştır. Yerleşik kültüre geçiş, farklı toplumlarla ilişki 

kurulması yeme içme kültüründe değişim ve farklı sentezlerin ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. Türk mutfak kültürünün bugüne gelmesinde Selçuklu ve Osmanlı 

İmparatorluklarının önemli bir etkisi olmuştur. Özellikle Selçuklular yemek pişirme 

ve sunum tekniklerinde öncesine göre radikal değişimler getirmişlerdir. Bu mutfak 

kültüründe buğday, et, yağ temel gıda maddelerini oluşturmakta ancak sebze içerikli 

yemekler azınlıkta kalmaktaydı (Bilgin, 2010, s. 229).  
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Günümüz Türk yeme içme kültürünün oluşumunda ise Osmanlı 

İmparatorluğunun etkisini göz ardı etmek mümkün değildir. Belirtilen dönemde var 

olan mutfak saray ve halk mutfağı olarak iki düzlemde incelenebilir. Bahsedilen iki 

ayrı mutfak kültürü içinde bir arada olma durumu ve geçişkenlik bulunmaktadır. 

Saray mutfağına ait yemekler sultanların halka verdiği ziyafetler, yoksulların 

doyurulduğu aş evleri ve bayramlarda, öncesinde iftarlarda kurulan sofralar hep 

yöneticilerin halk nezdinde meşruiyet kazandığı kültür alanları olarak görülmüşlerdir 

(Fendal, 2014, s. 160). 

Osmanlı’ da var olan yeme içme kültürü hükmettiği coğrafyaların alt 

kültürlerinden ziyadesiyle etkilenmiş ve kendine özgü farklı bir sentez yaratmıştır. 

Bu sentez farklı kaynaklardan beslendiğinden dolayı oldukça zengin bir yapıya 

sahiptir. Osmanlı İmparatorluğunda yemekler genellikle tencerede pişirilen yemekler, 

kebaplar ve yahnilerden oluşmaktadır. İçecek anlamında da oldukça zengin bir 

içeriğe sahip bu mutfak şerbetler ve diğer içecekler anlamında da zengindir. İlerleyen 

yıllarında 16. yy’ da içecek kültürüne giren ve özel pişirme teknikleriyle zenginleşen 

kahve ve 19. yy ‘ da mutfağımıza giren çay ile daha da zenginleşen bu mutfak 

günümüz Türk mutfağının temellerini oluşturmaktadır. Avrupa ve Batı medeniyeti ile 

ilişkinin arttığı dönemler de dahi yeme içme kültürü ufak tefek değişikliklerle temel 

yapısını kaybetmeden devam etmiştir (Bilgin, 2010, s. 243). 

Göçebe kültürden yerleşik medeniyete geçilmesi farklı etkileşimleri gündeme 

getirmiştir. Yeme içme kültürü değişip zenginleşmiştir. Zamanla et ağırlıklı ancak 

tahılların da kullanıldığı, yemeklerin bakır kaplarda ve odun kömür ateşinde 

pişirildiği bir mutfak anlayışı ortaya çıkmıştır. Belirli bir dönemden itibaren 

kültürümüze ait yerde yemek yeme alışkanlıkları masada ve çatal bıçak kullanarak 

yemek yeme alışkanlıklarına yer bırakmıştır. 20. yy ve endüstrileşmeyle beraber 

insanların toplumsal yaşamları, ev hayatlar değişime uğramış bu değişim tabi olarak 

yeme içme alışkanlıklarına etki etmiştir. Çalışma amaçlı olarak kırsaldan büyük 

şehirlere göç edilmesi yemek kültürünü değişime uğratmıştır. İnsanlar yaşam 

koşulları neticesinde yemeğe daha az kaynak ve zaman ayırma eğiliminde 

olmuşlardır. Geleneksel üretim süreçlerinin terk edilmesi bazı doğal ürünlerin eskisi 
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kadar kolay bulunamamasına yol açmıştır. 1980 ‘li yıllar sonrasında farklı ülke 

mutfaklarının büyük şehirlerde yayılması daha bütünleşmiş ve etkileşimli mutfak 

kültürlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur (Dilsiz, 2010, s. 32). 

2.2.2. GASTRONOMİ İLE KÜLTÜR İLİŞKİSİ 

Son yüzyılda dünyada nüfusun çok hızlı biçimde armış olması neticesinde 

değişimler gerçekleşmiştir. Teknoloji ve ekonomik gelişim yeme içme kültürünü 

şekillendirmektedir. Gelişmelerle birlikte geleneksel yemek kültürü farklı yönelimler 

göstermektedir. Eski tarihlerde coğrafi bölgelere ait olan yeme içme kültürü 

günümüzde belirli toplumlara veya bölgelere bağlı olmasının ötesinde daha farklı 

algılanarak değerlendirilmektedir. 

20. yy ‘ın son yıllarında modern yaşam tarzlarının yaygınlaşmasıyla birlikte 

modern gastronomi kavramı ve yeme içme kültürü yerelden farklı bir bakış açısıyla 

algılanmaya başlamıştır. Modern ve geleneksel yemek kültürü ayrımları daha net 

gündeme gelmiştir. Farklı kıtalara ait yeme içme kültürleri daha kozmopolit hale 

gelmiştir (Konyar, 2011, s. 11). 

Özellikle yeme içme kültüründe batılı toplumların içinde diğer kültürlerin 

kaynaşmasıyla beraber iç içe geçme söz konusu olmaya başlamıştır. Çok kültürlü 

yapılar yeme içme kültürünü etkilemektedir. Hâkim olan kültürün diğer alt kültür 

yapıları üzerinde etki etmesinde medya ve dolaylı araçlar etki etmektedir. Genel 

kültür yapısı popüler kültür denilen bu hâkim kültürün ciddi anlamda etki alanıdır. 

Kitle iletişim araçlarının hızlı gelişimi, iletişim teknolojilerindeki hızlı ilerleme geniş 

toplum kesimlerini etkilemekte ve böylelikle imkânı olanların yaşam tarzları ancak 

bu imkânlara sahip olmayanlar tarafından taklit edilmektedir. Farklı tarz ve 

beğenileri taklit etmeye çalışan toplum kesimleri tüketim alışkanlıklarını değiştirerek 

saygınlık kazanmaya gayret etmektedirler (Fiske, 2012, s. 64). 

Günümüzde neredeyse bir endüstri kolu haline gelen medya ve iletişim 

araçları popüler kültürü yeni bir olgu olarak insanların beğenisine sunmasıyla 

gündeme gelen çok kültürlülük bireysel değişiklikleri, farklılıkları ortadan kaldıran 

bir etkiye de sahiptir. Farklılıkların yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlamasıyla 
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beraber bazı alt gruplar kendilerine ait farklılıkları göz önüne sermeye daha çok çaba 

sarf etmektedirler. Yeme içme kültürü küreselleşme etkilerinden bağımsız 

değerlendirilemez. Küreselleşme yemek kültürünü sadece belirli toplumlara özgü 

olmaktan çıkarmış vaziyettedir. Belirli iletişim teknolojiler vasıtasıyla artık küresel 

bir mutfağın oluşturduğu kültürden söz edilebilir. Küresel mutfak kültürü aslında bir 

yeme içme endüstrisini vücuda getirmiştir. Bazı yaklaşımlara göre yeme ve içme 

kültürünü oluşturan medya vs. iletişim araçları üzerinden yapılan tanıtımların 

etkilediği insanlar benzer pişirme tekniklerini, araç gereçleri ve malzemeleri 

kullanma noktasında istek göstermektedir. Bu durumun bilinçli bir yönlendirmenin 

parçası olduğu ifade edilmektedir (Yurdigül, 2010, s. 127). 

Gastronomiyle alakalı medya üzerinden yapılan yayınlarda genel izleyici 

kitlesinin beğeni ve görüşleri dikkate alınmaktadır. Bu durumun önemli bir nedeni 

medya kurumlarının netice itibariyle işletmenin kar ve zarar durumunu gözetmek 

durumunda olmalarıdır. Küreselleşme ve medya iletişim araçlarının vasıtasıyla 

bireyler artık hiç ziyaret etmedikleri coğrafyalara ait yeme içme kültürlerinin parçası 

olmayı isteyebilmektedirler. Sınırların anlamsızlaştığı böyle bir ortamda bireylerin 

bulundukları ortamların dışındaki kültürlere ait unsurlar kolaylıkla diğerlerini 

etkilemektedir. Uzak doğu veya Fransız mutfağına ilgi duyan bir kişi hiçbir zaman bu 

coğrafyalarda bulunmamasına rağmen bahsedilen kültüre ait yeme içme 

alışkanlıklarına ortak olabilmektedir. Farklı sempati ve ilgi alanlarının doğması 

böylelikle kolaylaşmaktadır (Konyar, 2011, s. 50). 

2.2.3. GASTRONOMİ ENDÜSTRİSİ 

Eski dönemlerde temel gayesi beslenme ihtiyaçlarının giderilmesi ve karın 

doyurma olan yeme içme faaliyetleri doğal lezzet ve yerel kültürel özellikleri 

barındırırken zamanla kapitalizmin ve küreselleşmenin yoğun etkileri neticesinde 

farklı tüketim alışkanlıklarını çoğunlukla fark ettirmeden toplum kesimlerine 

yansıtan bir yapıya dönüşmüştür. Toplumun nispeten daha yoksul kesimleri dahi 

kendilerini etkileyen bu yansımalardan bağımsız hareket edememekte ve görece 

olarak zenginleştikçe benzer tüketim alışkanlıklarını uygulama amacını 



35 

 
 

gütmektedirler. Mevcut ekonomik sistem büyük işletmeler ve sermaye sahiplerinin 

bilinçli olarak yönlendirdiği bir gıda üretim zinciri ve bunu destekleyen yeme içme 

kültürü mevcuda getirmektedir (Oskay , 2013, s. 152). 

Endüstrileşme ve şehir hayatının yaygınlaşmasıyla birlikte insanlar belirli 

yaşam formlarına sahip olmak ve günlük yaşam rutinlerini belirli şartlar 

doğrultusunda ayarlamak durumunda kalmaktadırlar. Modern toplumlar kapitalist 

sistemin kalıpları içinde hareket etmektedir. Belirtilen bu sistem içinde büyük küresel 

şirketler yaygın yeme içme zincirleri modern yaşam tarzı ile özdeş hale gelen 

popüler kültürün bir parçası olarak görülmektedir (Kellner, 2010, s. 101). 

Mc Donald’s benzeri küresel şirketler insanlara farklı bir beslenme alışkanlığı 

sunmaktadır. Bu tip küresel şirketler belirli bir kalite standardını garanti ederken 

yerel lezzet kalıplarının dışında ucuz endüstriyel gıdaları insanların beğenisine 

sunmaktadır. Modern toplumda zaman kısıtı yaşayan insanlara basit ve ucuz gıdayı 

hızlı sunmaları bu tip küresel şirketlerin geniş coğrafyalarda tercih edilmesine sebep 

olmaktadır. Geniş bir medya ve iletişim ağını reklam tanıtım, algı yaratmak için 

kullanan küresel zincirler bu manada yeme içme alışkanlıklarını değiştirmektedir. 

Yapılan reklamlar vasıtasıyla geleneksel kültürün içine gizlenmiş farklı algı 

kodlarının insanların belleklerine yerleştirmektedirler. Geleneksel ailelerin yeme 

içme alışkanlıkları bu hızlı değişimden etkilenmektedirler. Küresel hızlı yemek 

kültürünün parçası olan şirketler daha evvelden şekillendirilmiş bir menüyü belirli 

kalıplar içerisinde topluma sunmaya çalışmaktadırlar. Bazen var olan sınırlı 

seçenekler arasında bazı değişiklikler yapma imkânı sunarak gizlenmiş biçimde 

müşterilere kendi tercihlerini yapıyor algısı vermeye gayret etmektedirler (Kellner, 

2010, s. 120).  

Modern tüketim toplumu bağlamında medya araçlarına liberal yaklaşım 

gösteren bir takım görüşlere göre Pazar ekonomisine dâhil ülkelerin siyasi 

sitemlerine paralel olarak medyalarında da serbest bir yaklaşım söz konusudur. Bu 

bahisle dileyen bireylerin özgür olarak yayın yapma hakkının olduğunu ifade 

etmektedirler. Aydınlanma düşüncesi ve endüstrileşme bu temel yaklaşımın kökenini 

oluşturmaktadır (Kaya, 2009, s. 73). 
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Gastronomi sektörü ülkemizde bazı senelerde % 8 veya %9 ‘a varan bir 

büyüme eğilimi göstermektedir. Bu sektör bağlı olduğu hizmetler alanında üretim ile 

yatırım artışına sebep olmaktadır. Hizmetler sektörüne bağlı olan yeme içme 

aktiviteleri yenilenerek büyümektedir. Konaklama sektörü, gastronomi ile başa baş 

ilerleyen bir süreçtir. Özellikle büyük şehirler bu anlamda başı çekmekte bunun 

yanında turistik bölgeler sırasıyla büyük ana kentleri izlemektedir. Gastronomi 

kültürü ülkelerin genel yeme ve içme kültürüne dâhil unsurları kullanmaktadır. 

Zengin bir gastronomi kültürüne sahip ülkeler ve toplumlar bu değerlerini turizm 

potansiyellerini destekleyecek biçimde kullanmaktadırlar. Farklı bölgelerde daha 

profesyonel bir manada bu potansiyel kullanılmakta ve ekonomik bir değer arz 

etmektedir. 

Gastronomi endüstrisi genel anlamda turizmden bağımsız düşünülemez. 

Ülkelere gelen yabancı turist sayısı ve iç turizm potansiyeli bu endüstrinin parçası 

olarak artabilecektir. Ülkelerin cari açıklarını kapatmakta önemli bir yere sahip olan 

turizm sektörü böylece gastronomi endüstrisi vasıtasıyla ekonomik bir değer 

yaratmaktadır (TAVAK, 2016, s. 1). 

Son dönemlerde hızlı bir yükseliş eğiliminde olan yeme içme endüstrisi 

ekonomik gidişata bağlı olarak senelere göre değişim göstermektedir. 2016 senesinde 

%20 oranında daralmıştır. Bu durum hane halklarının ekonomik durumunun yeme 

içme sektörünün ekonomik büyüklüğünü etkilemektedir. 2016 senesinde hane 

halklarının nerede ne oranda para harcadıkları incelendiğinde aşağıdaki tablo ortaya 

çıkmaktadır. 

Şekil 7. 2016 Senesinde Türkiye ‘ de Dışarıda Yeme İçme Harcamalarının 

Oranı (borsagündem, 2016, s. 1) 
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2.2.4. GASTRONOMİNİN BOYUTLARI 

Gastronomi olgusu yiyecek ve içeceklerin turizm endüstrisindeki konumu se-

bebiyle ekonomik ve toplumsal ilerlemeye ciddi katkılar sağlamaktadır.  

Yeme içme sektörünün bağlantılı olduğu alanlar ve ekonomik, toplumsal 

döngüsü aşağıdaki şekilde olduğu gibi gösterilebilir. 

Şekil 8. Gastronominin Ekonomideki Yeri (Wolf, 2006, s. 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastronomi, yeme içme faaliyetlerinin etrafında oluşan bir yapıdır. Gastro-

nomi üretici tarafında bulunan çiftçi ve tarım üreticilerinin geçinmelerine katkı sunan 

bir kavramdır. Turizm sektörünün gelişmesi bir anlamda gastronomi endüstrisi ile 

yakından alakalıdır. Gastronomi kavramına bakılırken birden fazla boyutu olduğu 

göz önüne alınmalıdır. Gastronomiye belirli sınıflandırmalar yapılarak bakılabildiği 

gibi basitçe üretim ve tüketim fonksiyonlarının türevi olarakta bakılabilir.  

2.2.4.1. Gastronominin Üretim Boyutu 

Gastronominin ilgili fonksiyonlarından üretim boyutu ile ele alındığında; 

Gastronomi tüketenlerin damak tadına hitap eden iyi kalitede yemek hazırlama ve 

görsellik açısından zengin bir sofra yaratabilme ile alakalıdır.  

Bir anlamda bu kavram bir yemek sanatının yansımasıdır. Gastronomi belirli 

bir bilgi birikimine haiz olmayı gerekli kılmaktadır. Yemek pişirme genel anlamda 
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aşçılık ile alakalı ilke ve uygulama çeşitlerini içermektedir (Baysal & Küçükaslan, 

2007, s. 7-10).  

2.2.4.2. Gastronominin Tüketim Boyutu 

Daha evvel bahsedilen konular gastronominin üretim boyutunu ilgilendirir-

ken, kavramın tüketim boyutunu alakadar eden maddeler şöyle sıralanabilir (Baysal 

& Küçükaslan, 2007, s. 7-10); 

• Gastronomi kavramıyla ilgilenen bireyler kaliteli ve lezzetli yiyecek ve 

içeceklerden hoşlanırlar, 

• İyi yemek yiyebilmek için arayış içerisindedirler ve hatta bu arayış bazı 

durumlarda abartılı bir hal alabilir, 

• Lezzetli ve bazı durumlarda lüks addedilebilecek yiyeceklere karşı bir 

ilgi ve teveccüh söz konusudur. 

Gastronominin üretim ve tüketim boyutu birbirinden ayrılamayacak kadar iç 

içe geçmiş vaziyettedir. Bu boyutlar yiyeceklerin hazırlanış ve sunumunu içerir. Ye-

mek için uygun sunum araçları ve kuralları dâhilinde davranılmasını gerekli görür. 

Tüketim boyutunda yiyecek menüsünün içinde bulunan yiyeceklerin ne derece tercih 

edildiği önemlidir. Belirli bölgelerin damak tadı, iştah kavramı emek ile yoğurulmuş 

beğeniye dayanan bir kavram bu boyutlarıyla ciddi bir önem arz eder (Hatipoğlu, 

2010, s. 6). 

2.3. GASTRONOMİ VE SOSYAL MEDYA ETKİLEŞİMİ 

Sosyal medyanın teknolojik gelişmelerle ve iletişim teknolojilerinin gelişimi 

ile beraber yaygın kullanıma geçmiştir. Hızlı gelişim süreciyle müşteri ve tüketiciler 

ürün ve hizmet alımları için bu alımlarda pazarlama süreçlerinin ne derece etkili ol-

duğu görülmektedir.  

Sosyal medyanın gücü sürekli güncel tutulabilmesi, paylaşım ile etkilemeye 

açık olması bu mecraları popüler hale gelmektedir. Sadece pazarlama aracı olarak 

değil aynı zamanda kişilerin kişisel beğeni, fotoğraf vs. paylaşımları yapmalarını 
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imkânlı kılmaktadır. Bu önemli mecra gücü nedeniyle pek çok kurumsal yapı ve iş-

letmenin ilgisinin bu alan yönelmesine neden olmaktadır (Vural & Bat, 2010, s. 334). 

Sosyal medyanın bu dönemde yükselişinin arkasında yeni neslin çok ciddi 

katkısı olmaktadır. Toplumun genç kesimlerini neyi takip ettiği izlediği ve kullandığı 

etkili bir noktadadır. Medya üzerindeki hızlı değişim yeni medya tanımını gündeme 

getirmektedir. Belirli etkinliği olan yaygın platformlar Twitter, Google, Youtube, Fa-

cebook gibi kanallardır. Yeni teknolojiler takip alışkanlıklarını farklılaştırmakta içe-

rikler değişmekte ve içerik miktarı artmaktadır. 

İnternet teknolojileri kişilerin arasındaki iletişim kanallarını artırmakta ve sü-

reci hızlandırmaktadır. Birçok ürün ve hizmete ulaşmak için internet mecraları kulla-

nılmaktadır. Sosyal medya üzerinde yayın yapan araçların birbiriyle bütünleşik ça-

lışmaları önemli avantajlar sağlamaktadır. Sosyal medya pazarlama, alışveriş, tüke-

tim alışkanlıklarında oldukça derin değişimlere neden olmaktadır (Vural & Bat, 

2010, s. 334).  

2.3.1. GASTRONOMİ KÜLTÜRÜ OLUŞUMUNDA SOSYAL MEDYA 

ETKİSİ 

Sosyal Medya turistik veya iş amaçlı seyahatlerinde bulunan kimselerin yap-

tıkları seyahatlerin evvelinde bilgi toplamak ve tercihlerini şekillendirmek amaçlı 

olarak kullandıkları mecralar olarak gündeme gelmektedir. Sosyal medyanın en geniş 

paylaşım içeren alanlarından birisi turizm ile alakalı olanlardır. Kişiler gezip görür-

ken yaşadıkları deneyimleri paylaşmakta ve bu deneyimleri daha geniş bir kitle tara-

fından izlenmektedir. Sosyal medya kullananların oluşturdukları içerikler fotoğraflar 

ile desteklenmektedir. Bu paylaşımlara bağlı içerikleri incelediğimizde kalitesine 

bağlı olarak işletmeler ve tüketiciler tarafından talep ve ilgi görmektedir. Gastronomi 

kültürünü seyahat ve turizm kavramından ayrı değerlendirmek pek mümkün görül-

mediğinden bu ilgi alanındaki satın alma kararları bilgi azlığına bağlı olarak riskli 

olarak değerlendirilmektedir (Huang, Chou, & Lin, 2010, s. 513).  

Turizm alanında yapılan imaj çalışmaları tüketiciler üzerinde algı yaratmak 

açısından oldukça önemli addedilmektedir. Turistler hangi algılar üzerinden bir hede-
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fe bağlı görüşlerini şekillendirdiklerine bakıldığında bunun önemli oranda ilgili yer-

lerin mutfak kültürüne bağlı olarak değişkenlik gösterdiği görülmektedir. Yeme içme 

endüstrisi kendisine bağlı ulaşım ve konaklama faaliyetleriyle birlikte turizmin temel 

unsurlarından olmaktadır. Hedef seyahat rotalarının seçiminde yeme içme kültürü ek 

bir katkı sunmaktadır. Yeme içme bazı araştırmalara göre artık sadece destekleyici bir 

turizm unsuru olarak değil tek başına da çekicilik yaratan bir unsur olarak değerlen-

dirilmektedir. Bir bölgenin ve hedef rotanın gastronomi görünümü, o yörenin ziya-

retçilerinin yiyecek, içecek ve bununla alakalı işletme, aktivite, kültür yapısı ile ala-

kalı oluşturduğu izlenim olarak özetlenebilir (Choe & Kim, 2017, s. 1). 

Eren ve Çelik (2017) tarafından yapılan çalışmada sosyal medya ve yiyecek 

ilgili çalışmalarda daha çok bu konuya odaklanan medya araçları öne çıkmaktadır. 

Tripadvisor gibi bir sosyal medya aracı kullanıcıların daha önce tecrübe ettikleri res-

toran, konaklama tesisi vs. için buranın algısın olumlu veya olumsuz tesir eden yo-

rumlarını paylaşabilmektedirler. Bu mecrada yer alan yorumlara bakıldığında incele-

nen 100 işletmeye ait 300 fotoğraf içinde en fazla yer alanlar % 26 ile mekânın re-

simleri olmaktadır. Bunu sırasıyla % 11’ lik oranla müşteriler ve % 10 ile yiyecek 

içeceklerin görselleri izlemektedir. Bahsedilen mecrada yorumlara bakıldığında ise 

1000 yorum içinde geçen yemek ve içecek adları biftek, kebap ve meze sıralamasıyla 

öne çıkmaktadır. Biftek adı 72 defa, kebap adı 46 kere ve meze adı 45 defa geçmek-

tedir. Öncelikli olarak et ve et ürünlerinin ilgi gördüğü tespit edilse de aynı zamanda 

Türk mutfak kültürünün önemli bir ögesi olarak görülen mezeler ziyaret edenlerin 

önemli kısmının beğenisini almaktadır. Mezeler bahsedilen özellikleriyle yerel gast-

ronomi pazarlamasında önemli bir yer alabilir (Eren & Çelik, 2017, s. 122). 

Günümüzün toplum yapısını tanımlamak gerekirse tüketim toplumu olarak 

nitelendirilebilir. Bireyler kimliklerini oluştururken artık tükettikleri nesneleri dikka-

te almaktadırlar. İnternet kullanıcısı olan tüketiciler yeme, içme, giyinme, spor yap-

ma tarzı kendi bedenleriyle alakalı tüketimlerde kendi kimliklerini yapılandırarak 

ifade etme yolunu seçmektedirler. Yemek yeme faaliyeti esasında biyolojik bir gerek-

liliktir. Bu durumun aslında bir gereklilik olmasından değil ancak sembolik olarak bir 

yer tutmasından kaynaklanmaktadır. Bireylerin bendelerine yemek faaliyetleri vasıta-
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sıyla aldıkları maddelerin psikolojik anlamda onların benlik yapılandırmasında 

ehemmiyetli görülmektedir. Yiyecekler vasıtasıyla sevgi ve istek ifade edilebilmek-

tedir (Dedeoğlu & Savaşçı, 2013, s. 9). 

Zaman içinde sadece biyolojik bir gereklilik olan yemek yeme ve bir şeyler 

içmek faaliyeti sembolik gayelerle tanıtım ve görsellik maksadıyla kullanılmaktadır. 

Yemek ile ilgili görseller yemek dergilerinde ve kitaplarında farklı maksatlarda kul-

lanılması artık alışılmış bir vaziyet almıştır. Yemek yeme faaliyeti biyolojik gerekli-

liğin ötesinde bir isteğe dönüştürülmektedir. Özellikle bu alanda faaliyet gösteren bir 

fotoğrafçılık türü ortaya çıkmıştır. Kataloglarda ve menülerde görülen aynı zamanda 

yakın plan çekilen ve iştah açıcı olarak kullanılan bu görseller bazı görüşlere göre 

duygusal anlamda baştan çıkarıcı bir rol üstlenerek pazarlamanın unsuru olmaktadır 

(Dedeoğlu & Savaşçı, 2013, s. 9). 

Yaşanılan değişim ve gelişmeler bir miktar da yeni liberal politikaların etki-

siyle özellikle büyük şehirlerde gündelik yaşamlar da farklılaşma söz konusu olmak-

tadır. Özellikle yemek alışkanlıkları bu değişimden etkilenmiştir. Bu durum kadınla-

rın ve erkeklerin çalışma hayatının içinde daha fazla yer almasıyla evde yeme içme 

imkânlarının daralmasıyla da alakalandırılabilir. Eskiden insanlar eş, dost ve ahbapla-

rıyla evde buluşmayı tercih ederlerken artık dışarıda bir kafe veya restoranda buluş-

mayı uygun bulmaktadırlar. Modern yaşamın getirdiği ek yükler bu anlamda insanla-

rı zorlamaktadır (Şener, 2014, s. 72).  

Yemek fotoğrafçılığı artık farklı bir boyutta ivmelenmiş vaziyettedir. Bu ivme 

neticesinde sosyal medya kullanan kişiler de bu duruma uyum sağlamışlardır. Yedik-

lerinin fotoğraflarını çekerek paylaşım yapmaya başlayan kullanıcılar dünya çapında 

ilişkili olarak sosyal medya üzerinde bir akıma dönüşmüş ve gastronomi kavramına 

yeni bir anlam kazandırmaktadır. 

2.3.2. SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE YEMEK KÜLTÜRÜ PAYLAŞIM-

LARI 

Günümüzde sosyal medya araçlarına olan ilgi son dönemlerde ziyadesiyle 

artmıştır. Sosyal medyaya olan bu ilgi sadece sohbet ve arkadaşlık amacıyla değil 
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fakat farklı amaçlarla da kullanılır olmuştur. Turizm ile alakadar olan birçok insan 

gezip gördükleri yerleri ve yemekleri anlık olarak bulundukları noktaları diğerleri ile 

paylaşma arzuları söz konusu olmuştur. Yöresel yemek çeşitlerini paylaşan insanların 

bu tutumlarının turistler üzerinde bazı etkileri olduğu muhakkaktır. Bu konuda yapı-

lan çalışmalar neticesinde görülen bireylerin turistik seyahatleri boyunca yaşadıkları 

olumlu veya olumsuz tecrübeleri sosyal medya aracılığıyla paylaşma eğiliminde ol-

dukları ve bu paylaşımların ileriki dönemlere ait tercihlerini etkiledikleri görülmüş-

tür. Sosyal medya kullanımları arttıkça bireylerin beğenilerini kazanan ürünlere daha 

çok ödeme yapabilme eğiliminde oldukları görülmektedir (Eryılmaz & Şengül, 

Sosysl Medyada Paylaşılan Yöresel Yemek Fotograflarının Seyahat Tercihleri 

Üzerindeki Etkisi, 2016, s. 32). 

Yemek kültürü özellikle belirli yörelerin tarihini ve yaşam tarzlarını yansıtan 

geleneksel yemeklerin modern ve endüstriyel yemeklerin özellikle bir ehemmiyete 

sahip olması özellikle gelişmiş ülkelerde bu gıdalara olan ilginin artışıyla yapılan 

belirli düzenlemelerin etkisi çok olmuştur. Belirtilen durumun AB (Avrupa Birliği-

nin) gittikçe özgürleşen dünya ticaretinde yıkıcı rekabet şartlarından kendi üreticile-

rini koruma arzusu rol oynamıştır. Bu durumun arkasında genç toplum kesimlerini 

kendi yörelerinde tutabilme arayışı yatmaktadır (Kuşat, 2012, s. 261). 

Sosyal medya üzerinden yemek kültürü paylaşımlarında hedeflenenlerden biri 

konuya pazarlama aracı olarak yaklaşılmasıdır. Bu pazarlama faaliyetleri Facebook, 

Twitter ve Instagram, Youtube ve Bloglar gibi araçlar üzerinden yapılabilmektedir. 

Sosyal medyada oluşturulan sayfalar kullanıcıların ilgileneceği içerikler üretmek 

durumundadır. Bu ilgi zaman içinde karşılıklı bir etkileşime dönüşebilmektedir. Sos-

yal medya üzerinde oluşturulan içeriklerin kalitesi ve seslendikleri kesime uygun 

içerikte olup olmadıkları, dikkat çekici olmaları, bu mecrada yapılan pazarlama faa-

liyetleri açısından oldukça ciddi ehemmiyet arz etmektedir (Taşkın, 2015, s. 21). 

2.3.2.1. Gastronomi ile Facebook Etkileşimi 

Facebook yemek ve içecek paylaşımlarının en fazla yapıldığı mecralardan bi-

risi olarak ortaya çıkmaktadır. Bir sosyal medya aracı olarak Facebook yemek başlı-
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ğına sahip birçok sayfa bulunmaktadır. Gastronomi kültürünün benimsenmesi açısın-

dan popüler sosyal medya platformlarının oluşturduğu kanaat önderlerinin tüketici 

kapsamında görülen diğer kullanıcılar üzerinde yaratmış olduğu davranış değişiklik-

leri ve yönlendirmeler kapsamında faydalı bir pazarlama alanı olarak görülmektedir 

(Sabuncuoğlu & Göker , 2014, s. 34). 

Çok etkin sosyal ağlardan olan Facebook ciddi kullanıcı rakamlarına ulaşmış 

görülmektedir. Günlük olarak aktif Facebook kullanan bireylerin sayısı 936 milyon 

kişi ve aylık kullanıcı sayısı ise 1.440 milyon olarak tespit edilmektedir. Aylık olarak 

Facebook kullanımı yapan kullanıcıların % 87’ lik bir oranda mobil erişim cihazla-

rından Facebook erişimi sağladıkları görülmektedir (Sabuncuoğlu & Göker , 2014, s. 

34). 

2.3.2.1.1. Facebook Üzerinden Yemek ve Gastronomi Paylaşımları 

Facebook platformu üzerinden yemek paylaşımı yapan yerli sitelerin sayısı 

100’ün üzerindedir. Esasında bu sayı gün geçtikçe artmakta bazı sayfalar yeni açılış 

statüsündeyken bazıları kapanabilmektedir. Facebook’ taki sayfaların ve bağlı grupla-

rın bir kısmı dışarıdan katılımcı alma konusunda daha rahat davranırken bazı gruplar 

kapalı olabilmekte sadece kendi abonelerinin ulaşabileceği içerikte yayın yapmakta-

dırlar. Facebook üzerinden paylaşım yapan sayfaların takipçi sayılarına göre bir sıra-

lama yapıldığında 2018 yılı Şubat ayı itibariyle aşağıdaki tablo ortaya çıkmaktadır. 

Bu tablo Google arama motoru üzerinden yapılan aramada ilk sayfada çıkan sitelerin 

değerlendirmesi sonucu belirlenmiştir. Bu sitelerin kullanıcı ve abone sayıları günlük 

olarak değişime uğrayabilmektedir. Belirtilen sayfalarda kullanıcılar kendi deneyim-

lerini paylaşabilmekte, yorum ve tavsiyelerini diğerlerine aktarabilmektedirler. 

Tablo 2. Facebook Üzerinde Yayın Yapan Yemek Sayfaları (Google, 2018, s. 1). 

Facebook’ taki Yemek Sayfaları Takipçi Rakamları 

Nefis Yemek Tarifleri 4,5 Milyon 
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Yemek Tarifleri Sitesi 3,97 Milyon 

Hayalimdeki Yemekler 1,75 Milyon 

Leyla İle Yemek Saati 1, 2 Milyon 

Sosyal Tarif 1,1 Milyon 

Yukarıdaki tablonun ilk sırasında bulunan Nefis yemek tarifleri isimli Fa-

cebook sayfası ülkemizin en çok rağbet gören yemek paylaşım sayfalarındandır. Ay-

lık ortalama 90 milyon ziyaretçisi vardır. Bu sayfa üzerinden etli yemekle, kek, pasta 

tariflerinin bulunduğu 150 bin civarında tarif vardır. 

Şekil 9. Nefis Yemek Tarifleri Facebook Sayfası (Tarifleri, 2007, s. 1). 

 

Tabloda ikinci sırada yer alan Facebook sayfası Yemek Tarifleri sitesi adında-

dır. Belirtilen sayfa 2013 senesinde yayına başlamıştır. Daha evvelden tecrübe edile-

rek beğenilmiş tariflerin paylaşılması hedeflenmiştir. Sayfayı beğenen toplam izleyici 

sayısı 3,7 milyon civarındadır. Bu tip sayfalar günlük olarak takipçi sayılarını artır-

maktadır. Facebook kullanılarak sorular sormak mümkündür ve sorulan sorulara kısa 

sürede cevap almak mümkün olmaktadır. Çevrimiçi içerik oluşturmak konusunda 

yetenekli bir sayfa olarak öne çıkmaktadır. 

Şekil 10. Yemek Tarifleri Sitesi Facebook Sayfası (Sitesi, 2013, s. 1). 
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Facebook üzerinden yayın yapan yemek sayfalarından en fazla rağbet gören 

üçüncüsü Hayalimdeki Yemekler sayfası 1,75 milyon takipçiye sahiptir. Bu sayfa 

aşağıdaki gibi bir ara yüze sahiptir. 

Şekil 11. Hayalimdeki Yemekler Sitesi Facebook Sayfası (Yemekler, 2018, s. 

1). 

 

Aynı tabloda dördüncü sırada yer alan Facebook sayfası Leyla ile Yemek saat-

leri sayfasıdır. Bu sayfanın kuruluş tarihi 2010’ dur. Sayfanın 1 milyonun üzerinde 

takipçisi bulunmaktadır. Sayfada verilen tariflerin tamamı 

www.leylaileyemeksepeti.com üzerinden paylaşılmıştır. Bu tip sayfalarda yapılan 

paylaşımların youtube kanallarından yayınladığı da görülmektedir. Bu sayfada pek 

çok farklı internet sitesiyle bütünleşik çalışmaktadır. İnternet mecralarından birisi 

olan Facebook üzerinden yayın yapan yemek siteler farklı ülke ve kültürlere sahip 

http://www.leylaileyemeksepeti.com/
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pişirme veya sunum çeşitlerini farklı aşamalarda fotoğraflanmakta ve videolarıyla 

birlikte sunulmaktadır.  

Şekil 12. Leyla ile Yemek Saati Facebook Sayfası (Saati, 2013, s. 1). 

 

Belirtildiği gibi farklı aşamalarda verilen bilgi ve tarifler izleyicilerin dene-

yimlemelerini kolaylaştırmaktadır. Bu imkânlar takipçileri yemek sitelerine çekerek 

paylaşım süreçlerini hızlandırmaktadırlar. 

En popüler Facebook yemek paylaşım siteleri sıralamasında beşinci sırada 

olan sayfa Sosyal Tarif isimli sayfadır. Sosyal Tarif isimli sayfa 1,1 milyon aboneye 

sahip bir mecradır. Bu sayfa üzerinden çeşitli hamur işleri, salatalar farklı yörelere ait 

geleneksel yemekler ile alakalı tarifler ve paylaşımları söz konusudur. Diğer sayfa-

larda olduğu gibi bu sayfada paylaşımlar, yorumlar vs. yapılabilmekte kullanıcılar 

genel ve özel paylaşımlardan faydalanabilmektedir. Sayfanın ara yüzü aşağıdaki gi-

bidir. 

Şekil 13. Sosyal Tarif Facebook Sayfası (Tarif, 2018, s. 1). 
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2.3.2.2. Gastronomi ile Twitter Etkileşimi 

Twitter’ da Facebook gibi sosyal medyanın önemli araçlarından biri olarak 

öne çıkmaktadır. Sosyal medyanın bilgisayar kullanımının yaygınlaşmanın ötesinde 

hemen her demografik kesimden bireylerin mobil cihazlara sahip olmasıyla beraber 

artık her haneye girmiştir. Twitter takip eden ve edilen döngüsüne sahip olan oldukça 

pratik kullanım ve kendi akışını bireylerin belirleyebilmesi avantaj sağlamaktadır. Bu 

platform da diğer platformlara benzer biçimde herkese hitap edebilecek ara yüzü ile 

cazip hale gelmiştir (Eryılmaz, 2014, s. 33). 

Twitter esas olarak bir mikroblog ağı olarak nitelendirilebilir. Özellikle ülke-

miz Twitter kullanımında ülke nüfusuna kıyaslandığında en fazla kullanıcı sayısına 

sahip memleketlerden birisi olarak öne çıkmaktadır. Turizm ile paralel biçimde hızlı 

büyüme gösteren gastronomi turizmi ve bu konuda faaliyet gösteren kurumların nite-

lik ve niceliklerinin artışı özellikle ilgili işletmeler ile bunların ürün ve hizmetlerine 

dair bilgiler ulaşabilmek farklı sosyal medya kanallarından sağlanabilmektedir. Twit-

ter üzerinden bazı işletmelerin ilgili gastronomi içerikli tanıtım işlevlerine katıda 

bulunulabilmektedir. Genellikle Twitter üzerinden yapılan paylaşımlarda 140 karak-

ter kullanım sınırına uyum gösterilmesi gereklidir. Bu kadar karakter kullanılarak 

kullanıcılar takipçilerin ilgisini belirli bir noktaya çekerek ek olarak verilen görseller 

ve arka plan bağlantıları ile farklı mecralara yönlendirilebilmelerini sağlamalıdırlar. 
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2.3.2.2.1. Twitter Üzerinden Yemek ve Gastronomi Paylaşımları 

Twitter platformu üzerinde “gastronomi” kelimesiyle yapılan arama netice-

sinde Gastronomika, Gastronomi Dergisi ve bazı üniversitelerin ilgili Gastronomi 

bölümlerinin resmi Twitter hesapları görülmektedir. Bu hesaplar diğer sosyal medya 

araçlarına nazaran daha az içerik paylaşımı yapmaya müsait konumları dolayısıyla 

çok popüler olamamaktadırlar. Karakter sınırı ve içerik akışının sürekli biçimde gün-

cellenmesi yemek paylaşımları noktasında bazen dezavantaj olarak nitelendirilebil-

mektedir. Twitter üzerinde belli başlı televizyon fenomenleri ve gurmelerin sayfaları 

oldukça popülerdir.  Belirtilen içerikte sayfalar yüzbinlerce takipçiye ulaşabilmekte-

dir. Bu bölüm kapsamında gastronomi konusunda tanınmış simalardan birkaçının 

Twitter hesaplarına yer verilmiştir. Aşağıda televizyon programcısı Vedat Milor’ un 

kendisine ait Twitter sayfasının ara yüzü görülmektedir. 640 bin civarında takipçisi 

olduğu görülmektedir. Takipçileri sadece gastronomi ile alakalı değil farklı alanlarda 

da yorum yaparak sayfaya katkıda bulunmaktadır. 

Şekil 14. Vedat Milor Twitter Sayfası (Milor, 2017, s. 1). 

 

Twitter üzerinde takipçileri olan ve paylaşımlar yapan televizyon programcısı 

ve gastronomi uzmanlarından bir başkası da Mehmet Yaşin’ dir. Farklı yerel ve böl-

gesel yemek tarifleri ve yorumları bu sayfada görülebilmektedir. 165 bin takipçisi 

olan sayfanın ara yüzü aşağıda görülebilir. 
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Şekil 15. Mehmet Yaşin Twitter Sayfası (Yaşin, 2017, s. 1). 

 

2.3.2.3. Gastronomi ile Instagram Etkileşimi 

Instagram üzerinden paylaşım yapan sayfalar ve bloglara bakıldığında özel-

likle görsel paylaşımının bu mecrada çok efektif kullanıldığı görülmektedir. Yeme 

içme alanında en yoğun görsel malzeme bu platformda görülmektedir. Instagram’ ın 

yayına başlaması 2010 tarihinde bir fotoğraf paylaşımıyladır. Yemek paylaşımları 

görsellerle desteklendiği için bu durum yemek paylaşımlarının yapılmasını kolaylaş-

tırmaktadır. Dünya çapında Instagram üzerinden yayın yapan yemek Blogları’ nın 

takipçi sayılarına baktığımızda ilk sıralarda aşağıdaki sayfalar sıralanmaktadır (Tuç, 

2017, s. 19). 

Tablo 3. Instagramdaki Popüler Yemek Sayfaları 

Instagramdaki Yabancı Yemek Blogları Takipçi Miktarı 

Chocholategrid 1,7 Milyon üzerinde takipçi 

Food 52 1,3 Milyon üzerinde takipçi 

Leesamantha 686 Bin takipçi 

Iquitsugar 408 Bin takipçi 

Sliceofpai 

 

 

 

150 Bin takipçi 
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2.3.2.3.1. Instagram Üzerinden Yemek ve Gastronomi Paylaşımları 

Instagram üzerinden paylaşım yapan sayfaların verildiği listede ilk sırada yer 

alan Chocholategrid sayfasında çikolata ve türevi yiyecekler paylaşılmaktadır. Bu 

sayfa takipçi sayısı açısından oldukça yüksek bir rakama ulaşmış vaziyettedir.  

Şekil 16. Chocholategrid Instagram Sayfası (Chocholategrid, 2017, s. 1). 

 

Bu sayfayı takip eden ve 1,3 milyonun üzerinde takipçisi olan sayfa Food 52 

olarak görülmektedir. Bu sayfanın özelliği diğer kullanıcılardan alınan özel yemek 

tariflerini bahsedilen mecra üzerinden takipçileriyle buluşturmaktadırlar. Bu durum-

da paylaşılan tarifler ile fotoğraflar sayfaları etiketleyerek ilerleyen paylaşımlar sür-

dürülebilmektedir. 

Şekil 17. Food52 Instagram Sayfası (Food52, 2017, s. 1). 
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Instagram’ da yayın yapan sayfalardan Leesamantha adlı sayfa Samantha Lee 

adında bir gastronomist’e aittir.2008 senesinde faaliyete başlayan sayfada yemek ve 

görselleri üzerinde bir sanat sunumu yapılmaktadır. Sayfanın kuruluşunda bu yemek 

uzmanı öncelikle kendi ailesine hazırladığı özel yemekleri paylaşmaya başlaması 

etken olmuştur. Bu hesapta özellikle çocuklara has yemek menüleri paylaşılmaktadır 

(Tuç, 2017, s. 20).  

Şekil 18. Leesamantha Instagram Sayfası (leesamantha, 2017, s. 1). 

 

Instagram üzerinden yayın yapan sayfalardan biri olan Iquitsugar, şeker kul-

lanımını engellemeyi hedeflemektedir. Bu sayfanın direkt ve dolaylı etkisiyle dünya 

üzerinde 1,8 milyon civarında kullanıcının şeker kullanımını bıraktığı iddia edilmek-

tedir. Şekersiz beslenme konusunda bir görev edindiği görülen sayfanın 408 bin ta-

kipçisi olduğu görülmektedir. 

Şekil 19. Iquitsugar Instagram Sayfası  (Iquitsugar, 2018, s. 1). 
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Instagram takip listesinde yemek paylaşımları yapan sayfalar listesinde beşin-

ci sırada gözüken Sliceofpai, Joann Pai tarafından yayına alınmış bir sayfadır. 150 

bin takipçiye ulaşmış sayfada dünyanın farklı yerlerinde tecrübe ettikleri yemekleri 

paylaşarak takipçilerine iletmektedir. İlgili sayfanın ara yüz görüntüsü aşağıdaki gi-

bidir. 

Şekil 20. Sliceofpai Instagram Sayfası (Pai, 2017, s. 1). 

 

Instagram üzerinde yayın yapan takipçi sayısı on binlerle ölçülen yerli yemek 

ve gastronomi sayfaları da mevcuttur. Ülkemizde bu konuda hatırı sayılır bir ilgi söz 

konusudur. Yerli Instagram sayfaları arasında Gurukafa, Pinarsdesserts ve Bekarevi 

sayfaları ilgi çekmekte ve sıralamanın ilk üç sırasını işgal etmektedir. Gurukafa say-

fası, 103 bin takipçi ile ilk sırada yer alırken, Pinarsdesserts sayfası 70 bin üzerinde 

takipçiye sahipken, Bekarevi sayfasının 19 bin takipçisi vardır (Tuç, 2017, s. 21). 

2.3.2.4. Gastronomi ile Youtube Etkileşimi 

Youtube diğer sosyal medya araçları gibi kullanıcıların kendi aralarında etki-

leşime geçmesine müsaade eden bir yapıda değildir. Son güncellemeler vasıtası ile 

bu alanda pek çok sınır ortadan kaldırılmıştır. Youtube hesapları üzerinden takipçi 

veya arkadaş olarak eklenen kişiler ile etkileşimli ilişki kurmak mümkün olabilecek-

tir. Sosyal medyanın bu özelliklerinin etkinliğinin neticesinde Youtube mecrasının da 

bu yola gireceği düşünülmektedir. Youtube yakın zamanda tam olarak bir sosyal ağa 

dönüşebilecektir (Yastrebova, 2017, s. 1). 
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2.3.2.4.1. Youtube Üzerinden Yemek ve Gastronomi Paylaşımları 

Youtube üzerinden gastronomi ve yeme içme sanatları üzerine çok sayıda vi-

deo ve görsel sergilenmektedir. Google arama motoru üzerinden yapılan aramada 

“Youtube ve Gastronomi” ile alakalı yapılan aramada 768.000 netice bulunmaktadır. 

Bu neticelerin ilk sıralarında moleküler gastronomi olarak tarif edilen ve yemek pi-

şirme tekniklerinin bilimsel olarak incelenmesini konu edinen gastronomi türü hak-

kında teferruatlı bilgi veren sayfalar öne çıkmaktadır. Bunun dışında yöresel tatları 

tanıtan ve pazarlama hizmetlerine yardımcı olan sayfalar söz konusudur. Youtube 

mecrası tek başına tam olarak sosyal medya alanı sayılmadığından kullanıcıların et-

kileşime girdiği bir alan olmaktan ziyade genellikle tarif, bilgi kaynağı olarak kulla-

nılan bir internet aracı olarak var olmaktadır (Tuç, 2017, s. 22). 

2.3.2.5. Gastronomi ile İlişkili Bloglar 

Sosyal medya ile bağlı olan bir başka paylaşım alanı kişisel veya kurumsal 

yayın yapan bloglar olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal medya alanında yayın ya-

pan bloglar gastronomi özelinde tarandığı zaman karşımıza bu konuda diğer basın 

yayın organlarında da önde tanınmış simalar çıkmaktadır. Burada listelenen önemli 

yeme içme konulu bloglar özellikle televizyon programlarından aşina olunan profes-

yonel aşçı ve gurmeler veya gurmanlardır.  

Aşağıdaki listede internet üzerinden yayın yapan bloglar ait önemli adresler 

görülebilir. Önemli görülen blogların sıralaması aşağıdaki listede verilirken alfabetik 

sıralama dikkate alınmıştır. 

Tablo 4. Internet’ te Önemli Yemek Blogları (Tuç, 2017, s. 23). 

1 Arda’nın Mutfağı 

2 Cafe Fernando 

3 Refika’ nın Mutfağı  

4 PelinChef 
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Listenin ilk sırasında bulunan Arda ‘nın Mutfağı isimli blog aynı adlı bir tele-

vizyon programına sahip Arda Türkmen’e aittir. İşletme fakültesi mezunu olmasına 

rağmen uluslararası profesyonel bir aşçı olarak kendine ait tarifleri ve yöresel bazı 

yemekleri pratik ve uyarlanmış tarifler ile takipçileriyle buluşturmaktadır. Farklı ka-

tegorilerden yemek tarifleri ayrı başlıklar altında verilmektedir. Aşağıda bahsedilen 

bloğa ait sayfanın görünümü verilmiştir (Türkmen, 2017, s. 1). 

Şekil 21. Arda’ nın Mutfağı Blog Sayfası (Türkmen, 2017, s. 1) 

 

Yukarıdaki tablonun ikinci sırasında bulunan Cafe Fernando ülkemizde yayın 

yapan ancak uluslararası anlamda değerlendirildiğinde en iyi yemek bloglarından 

birisi olarak ilk 50’ ye girmiştir. Birçok def bu blog dünya basınında yer almıştır. 

Belirtilen bloğun görünümü aşağıdaki gibidir (Sönmezsoy, 2017, s. 1). 

Şekil 22. Cafe Fernando Blog sayfası (Sönmezsoy, 2017, s. 1). 
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Blog aynı zamanda Altın Örümcek internet ödülleri sıralamasında birincilik 

ödülü almıştır. Blog sahibi yıllarca ABD’ de yaşamış bir Türk vatandaşıdır. Yemek 

tariflerini kendi yorumuyla bloğunda vermektedir. 

Refika’ nın Mutfağı Blog sitesi özgün tarifleriyle öne çıkmaktadır. Refika 

Birgül hazırlanmış bir platformdur. Bloğun sahibi olan Birgül yıllarca televizyon 

programı hazırlamış bir simadır. Bu blog aynı zamanda resmi web sitesi olarak yayın 

yapmaktadır. Çeşitli çorba, et yemekleri, tatlılar vs. tarifleri bu blog üzerinden veril-

mektedir. Blog içerisinde farklı kategoriden yüzlerce tarif mevcuttur. Türk mutfağına 

dair tarifleri pratik ve güncel yorumlarıyla vermektedir. Yemek kültürüne dair tartış-

malar da bu blogda verilmektedir. Blog yazarı aynı zamanda günlük gazetelerde ye-

mek yazarlığı yapmaktadır (Birgül, 2017, s. 1). 

Şekil 23. Refika’ nın Mutfağı (Birgül, 2017, s. 1) 

 

 

Pelinchef blog sayfası genellikle butik üretime dönük tariflere yer vermekte-

dir. Bu bloğun yazarı kendisine ait tarifleri paylaşmaktadır. Bu bloğa bağlı olarak 

Facebook hesabından da paylaşım yapmaktadır. Sayfa aynı zamanda pazarlama ve 

sipariş almaya da uygundur. Çoğunlukla tatlı ve pasta tarifleri olmasına rağmen diğer 

çeşitlerde de tarifler mevcuttur. Blog üzerinde ekmek yapımı ve tavuk, et yemekleri 

tarifleri de vardır. 

Aşağıda bahsedilen bloğun sayfa görünümü verilmiştir. 
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Şekil 24. PelinChef Blog Sayfası (Pelinchef, 2008, s. 1) 

 

 

3. YÖNTEM VE KAPSAM 

3.1. ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 

Sosyal medya günümüzde hemen herkesin kullanımındadır ve bu kullanımın 

pek çok alanda olduğu gibi gastronomi endüstrisine de etkileri olmuştur. 

Araştırmanın problemi bu etkiyi istatistiksel analiz metotları kullanarak bu ilişkinin 

varlığını ispatlamak, sosyal medyanın bireylerin yemek-içmek siparişine ya da 

restoran, kafe benzeri mekân tercihlerine etkilerini, yiyecek-içecek ticareti yapan bir 

işletmenin sosyal medyadaki popülaritesinin işletmenin ticaretine etkilerini, sosyal 

medya reklamlarının bireylerin üzerindeki etkilerini incelemektir. 

3.2. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 

Araştırma temelde iki hipotez üzerinde durmaktadır: 

Katılımcıların sosyal medya bağımlılığının gastronomi endüstrine etkisi var 

mıdır? 

Katılımcıların hayatlarında sosyal medyanın etkisinin gastronomi endüstrisine 

etkisi var mıdır? 
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3.3. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

Araştırmanın amacı sosyal medya kullanıcılarının sosyal paylaşım ağları 

yiyecek-içecek satın alma sürecimdeki bilgi kaynağı oluşturup oluşturmadığını,  

katılımcıların yiyecek-içecek işletmelerine gitmeden önce işletmeyle ilgili sosyal 

paylaşım ağlarında araştırma yapıp yapmadığını, sosyal medyanın işletmeciler için 

reklam kaynağı oluşturup oluşturmadığını göstermektir.  

Hedeflenen gastronomi endüstrisi için sosyal medyanın kolay ulaşılabilir 

oluşunu ve gücünü en olumlu şekilde kullanabilmeleri için bireyler üzerindeki 

etkilerinin gösterilmesidir.  

3.4.  ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI 

Bu çalışma aşağıdaki varsayımlara dayanmaktadır. 

1. Belirtilen koşullar ve sınırlar içinde seçilen örneklem evreni temsil 

yeterliliğine sahiptir. 

2. Araştırmada yararlanılan kaynakların doğru ve geçerli bilgiler sağladığı ön 

görülmektedir. 

3.Ankete katılan bireylerin anketi dış etkiler altında kalmadan ve sorulara 

yanıltıcı olmayan tutarlı yanıtlar verdiği varsayılmıştır. 

4. Araştırma analizinde kullanılan istatistiksel analizler % 95 güvenilirlikle 

sonuç vermektedir. Yapılan her istatistik analizin % 5 hata payı bulunmaktadır.  

3.5. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI 

Araştırmada her yaş grubunu temsil edecek şekilde bir örneklem 

oluşturulmak istenmiş, sosyal medya kullanımının ve gastronomi endüstrisine 

etkisinin yaş gruplarıyla incelenmesi hedeflenmiştir. Fakat katılımcıların yaş 

aralığının bir gurupta yığılması bu analizleri etkileyeceği için yaş etkisi dâhil 

edilememiştir. 
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3.6. ARAŞTIRMANIN YÖNTEM ve KAPSAMI 

3.6.1.  Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada sosyal medya uygulamaları, sosyal medyada gastronomi endüst-

risinde verilen reklamlar incelenmiş ve bunların katılımcıların üzerine oluşturabile-

ceği etkiler de hesaba katılarak yaklaşık 50 soruluk bir anket formu hazırlanmıştır. 

Bu anket formunda öncelikli olarak katılımcıların demografik bilgileri araştırılmış, 

kullandıkları sosyal medya uygulamaları tespit edilmiş ve daha sonra 1 en olumsuz 5 

ise en olumlu görüşü ifade edecek şekilde 5’ li likert ölçekli anket formu oluşturul-

muştur. Örnekleme metodu kartopu örneklemesidir ve 1656 kişiye ulaşılmıştır. Katı-

lımcıların verdikleri cevaplar önce MS Office Excel programında düzenlenmiş, dü-

zenlenen veriler IBM Statistic Spss.21 programına girilmiştir. Programa girilen veri-

lerin önce frekans dağılımlarına bakılmış ve pasta grafikleri oluşturulmuştur. Daha 

sonrasında ise ilgileşim tabloları ve Kruskall-Wallis testleri ile sorular arasındaki 

ilişki değerleri ortaya konularak analizleri yapılmıştır. 

3.6.2 Araştırmanın Alanı 

Araştırma sosyal medya kullanıcılarını hedef almaktadır. Katılımcılara Goog-

le formlar aracılığıyla sosyal medya platformları üzerinden ulaşılmıştır.   

3.6.3. Anket Uygulaması 

 Araştırmada katılımcıların demografik bilgileri, sosyal medya kullanımları 

ve sosyal medya kullanımının restorant-cafe vs. yiyecek içecek satan ticarethaneler 

ile ilgili görüşlerini irdelenmiştir. Anket formunda oluşturulan sorular 1 en olumsuz 

5 en olumlu yargıyı temsil edecek şekilde beşli likert ölçekte hazırlanmıştır. 

Katılımcılara 40 sorudan oluşan 2 bölümlü anket yapılmış ve çıktıları bulgu-

lar ve sonuç bölümünde paylaşılmıştır. 
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4. BULGULAR ve SONUÇLAR 

4.1. BULGULAR 

Tanımlayıcı istatistik olarakta adlandırdığımız bu istatistik uygulaması yaptı-

ğımız bu kısımda anketörlerin sorulara genel olarak ne yanıtlar verdiği yüzdelik 

oranlar ve pie-chartlar (pasta grafikleri),histogramlar ve scatter-dot grafikleri ile gör-

selleştirilmiştir. 

4.1.1. Demografik Bilgiler 

Bu kısımda anketörlerin demografik (yaş, eğitim durumu, mesleği, gelir dü-

zeyi vs.) bilgilerine ait tanımlayıcı istatistikler ve grafikler kullanılmıştır. 

4.1.1.1. Cinsiyet 

Tablo 5. Cinsiyet Göre Dağılım Tablosu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

V 

Erkek 435 26,3 26,3 26,3 

Kadın 1221 73,7 73,7 100,0 

Total 1656 100,0 100,0  

Şekil 25. Cinsiyete Göre Dağılım Grafiği 

 
 

Tablo 5 ‘e baktığımızda katılımcıların 1221’i (%73,73) Kadın, 435’i 

(%26,27) Erkektir. 
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4.1.1.2. Medeni Hali 

Tablo 6. Cinsiyet Göre Dağılım Tablosu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

V 

Evli 516 31,2 31,2 31,2 

Bekâr 1083 65,4 65,4 96,6 

Boşanmış 57 3,4 3,4 100,0 

Total 1656 100,0 100,0  

Şekil 26. Medeni Hale Göre Dağılım Grafiği 

 
 

Tablo1.2 de katılımcıların medeni hali görülmektedir. Evli katılımcılar veri-

nin  %31,16’sını, bekâr katılımcılar %65,4 ünü, boşanmış katılımcılar %3,44 ünü 

oluşturmaktadır. 

4.1.1.3. Yaş Grupları 

Tablo 7. Yaş Gruplarına Göre Dağılım Tablosu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

   

-20 133 8,0 8,0 8,0 

20-24 499 30,1 30,1 38,2 

25-29 426 25,7 25,7 63,9 

30-34 303 18,3 18,3 82,2 

35-39 158 9,5 9,5 91,7 

40+ 137 8,3 8,3 100,0 

Total 1656 100,0 100,0  
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Tablo 7’e baktığımızda katılımcıların %8 inin(133 kişi) 20 yaşın altında, 

%30,1 inin(499 kişi) 20-24 yaş aralığında %25,7 sinin (426 kişi) 25-29 yaş aralığın-

da, %18,3 ün (303 kişi) 30-34 yaş aralığında, %9,5 inin 35-39 yaş aralığında ve kalan 

%8,3 ün 40 yaş ve üzerinde olduğu gözlemlenir. 

Şekil 27. Yaş Aralıkları ve Anket Grafiği 

 

Şekil 28’ de x-doğrusu anket numaralarını y-doğrusu yaş aralıklarını ifade 

etmektedir. Burada inceleyeme çalıştığımız şey ise hangi yaş aralığında yığılma ol-

duğudur. Grafikten de anlaşıldığı üzere noktaların yoğunluk gösterdiği kısım özellik-

le 20-30 yaş aralığıdır. 40’ lı yaşlar ve daha fazlasına gidildikçe yoğunluk azalmak-

tadır.  

Şekil 28. Yaş Aralıkları Dağılımı 

 

Şekil 28 ve Şekil 29’ da Tablo 7’ de ifade edilen yaş aralıkları grafik haline 

getirilmiştir. Şekil 28’ e baktığımızda dağılımın frekans halini (geçerli değerlerini), 

Grafik Şekil 29’ a baktığımızda ise yüzdelik değerleri görürüz. 
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Şekil 29. Yaş Aralıkları Yüzdelik Dağılımı (Pasta Grafiği) 

 

4.1.1.4. Eğitim Durumu  

Tablo 8. Eğitim Durumu Dağılım Tablosu  

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

V 

Okur-Yazar 1 ,1 ,1 ,1 

İlkokul 2 ,1 ,1 ,2 

Ortaokul 8 ,5 ,5 ,7 

Lise 128 7,7 7,7 8,4 

Yüksekokul 131 7,9 7,9 16,3 

Üniversite 1124 67,9 67,9 84,2 

Yüksek lisans/Doktora 262 15,8 15,8 100,0 

Total 1656 100,0 100,0  
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Şekil 30. Eğitim Durumuna Göre Dağılım Grafiği 

 

Tablo 8 ve Şekil 29 incelendiğinde sadece 1 kişinin Okur-yazar ve sadece 2 

kişinin eğitim seviyesinin ilkokul düzeyinde, 8 kişinin ise ortaokul düzeyinde oldu-

ğunu görürüz. %7,73 (128 kişi) lise, %7,91 i (131 kişi), yüksekokul, % 67,87 si 

(1124 kişi) üniversite, geri kalan %15,82 si (262 kişi) yüksek lisans/doktora düzeyin-

de eğitim seviyesindedir.  

4.1.1.5. Gelir Düzeyi 

Tablo 9. Gelir Durumu Dağılım Tablosu 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

V 

 1 ,1 ,1 ,1 

0-1500 TL 75 4,5 4,5 4,6 

1500-3000 TL 269 16,2 16,2 20,8 

3000-4500 TL 333 20,1 20,1 40,9 

4500-6000 TL 312 18,8 18,8 59,8 

6000-7500 TL 176 10,6 10,6 70,4 

7500-9000 TL 147 8,9 8,9 79,3 

9000 TL üzeri 343 20,7 20,7 100,0 

Total 1656 100,0 100,0  
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Şekil 31. Gelir Durumu Dağılım Grafiği 

 

 

 

Tablo 9 ve Şekil 32’ de görüldüğü gibi %4,5’ i (75 kişi) aylık geliri 0-1500 

TL, %16,24’ ü (269 kişi) 1500-3000 TL, %20,1 (333 kişi) 3000-4500 TL kazanmak-

tadır. Katılımcıların %18,84’ ü (333 kişi) 4500-6000 TL, %10,63’ ü (176 kişi)  6000-

7500 TL, %8,88’ i 7500-9000 TL, %20,1’ i 9000 TL ve üzeri kazanmaktadır. 

4.1.2. Sosyal Medya Kullanım 

Bu kısımda katılımcıların sosyal medya kullanımları sosyal medya başında 

geçirilen vakit, kullanılan uygulamalar ve katılımcıların hayatındaki yeri açısından 

irdelenmiş ve tanımlayıcı istatistikleri tablo ve grafikler üzerinden gösterilmiştir. 

4.1.2.1. Sosyal Medya Kullanımı 

Tablo 10. Sosyal Medya Kullanımına Göre Dağılım Tablosu 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Evet 1693 99,9 99,9 99,9 

Hayır 1 ,1 ,1 100,0 

Total 1694 100,0 100,0  
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Şekil 32. Sosyal Medya Kullanımına Göre Dağılım Grafiği 

 
 

Tablo10 ve Şekil 31’ de görüldüğü gibi katılımcılar arasında sosyal medya 

kullanmayan yalnızca 1 kişi vardır. 

4.1.2.2. Sosyal Medya Kullanım Süresi 

Tablo 11.  Sosyal Medya Kullanım Süresi Dağılım Tablosu 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

1 saatten az 86 5,2 5,2 5,2 

1-3 saat 868 52,4 52,4 57,6 

4-6 saat 489 29,5 29,5 87,2 

6 saatten fazla 212 12,8 12,8 100,0 

Total 1655 99,9 100,0  

Missing System 1 ,1   

Total 1656 100,0   
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Şekil 33. Sosyal Medya Kullanım Süresi Dağılım Grafiği 

 
 

Tablo 11 ve Şekil 32’ de görüldüğü gibi katılımcıların %5,2’ si 1 saatten az, 

%52,45’ i 1-3 saat arası, %29,55’ i 4-6 saat, 12,81’ i 6 saatten fazla kullanmaktadır. 

4.1.2.3. Sosyal Medya Bağımlılığı 

Tablo 12. Sosyal Medya Bağımlılığı Tablo Değerleri 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

V 

Evet 1744 53,3 53,3 53,3 

Hayır 1527 46,7 46,7 100,0 

Total 3271 100,0 100,0  

 

Şekil 34. Sosyal Medya Bağımlılığı Tablo Değerleri 
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Katılımcıların %53,32 si kendini sosyal medya bağımlısı olarak görürken, 

%46,68 i sosyal medya bağımlısı olduğunu düşünmüyor. 

4.1.2.4. Sosyal Medyanın Etkileri 

Tablo13. Sosyal Medyanın Etkilerinin Dağılım Tablosu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

V 

Pozitif yönde 2448 74,8 74,8 74,8 

Negatif yönde 823 25,2 25,2 100,0 

Total 3271 100,0 100,0  

Şekil 35. Sosyal Medyanın Etkilerinin Dağılım Grafiği 

 
 

Katılımcıların %74,84 ü sosyal medyanın hayatlarını pozitif yönde etkilediği-

ni, %25,16’ sı negatif yönde etkilediğini düşünüyor.  

4.1.2.5. Restoran Seçerken Hangi Uygulamayı Kullanıyorlar 

Katılımcılara “Aşağıdaki sosyal medya türlerinden yayınlanan içerikten han-

gisi restoranla ilgili seçiminizi etkiler?” sorusu sorulmuş ve uygulamalara göre etki-

lendikleri içerikler Şekil 35’ teki gibidir. 
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Şekil 36. Kullanıcıların Restoran Seçimi İçin Yararlandığı Uygulamalar 

 

4.1.3. Likert Ölçekli Sorular 

Likert ölçek sayılarla ifade edilemeyecek değerleri ölçeklendirmek amacıyla 

sayısal olmayan verileri sayısallaştırmakta kullanılır. Bu kısımda katılımcılara 5’ li 

likert ölçekte 13 yargı cümlesine 5 en çok katılma durumu 1 de en az katılma durumu 

olacak şekilde cevaplandırmaları istenmiştir. 

Sosyal Paylaşım Ağları Yiyecek-İçecek Satın Alma Sürecimde Önemli 

Bir Bilgi Kaynağıdır 

Tablo 14. Sosyal Paylaşım Ağlarının Yiyecek-İçecek Satın Alma Sürecine 

Etkisi  

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

V 

Kesinlikle Katılmıyorum 64 3,9 3,9 3,9 

Katılmıyorum 146 8,8 8,8 12,7 

Ne katılıyorum ne katılmıyo-

rum 

515 31,1 31,1 43,8 

Katılıyorum 482 29,1 29,1 72,9 

Kesinlikle Katılıyorum 449 27,1 27,1 100,0 

Total 1656 100,0 100,0  
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Şekil 37. Sosyal Paylaşım Ağlarının Yiyecek-İçecek Satın Alma Sürecine Et-

kisi Dağılım Grafiği 

 
 

Kesinlikle Katılmıyorum diyen (64kişi) %3,9 katılmıyorum diyen (146 kişi) 

%8,8 Ne katılıyorum ne katılmıyorum diyen (515 kişi) %31,1 katılıyorum di-

yen (482 kişi) %29,1 Kesinlikle Katılıyorum diyen (449 kişi) %27,1 vardır. 

Yiyecek-İçecek İşletmelerine Gitmeden Önce İşletmeyle İlgili Sosyal Pay-

laşım Ağlarında Arama Yaparım 

Tablo 15. Yiyecek-İçecek İşletmelerine Gitmeden Önce İşletmeyle İlgili 

Sosyal Paylaşım Ağlarının Etkisi 

 Frequency Percent Valid Per-

cent 

Cumulative Percent 

V 

Kesinlikle Katılmıyo-

rum 

52 

 

3,1 3,1 3,1 

Katılmıyorum 83 5,0 5,0 8,2 

Ne katılıyorum ne ka-

tılmıyorum 

239 14,4 14,4 22,6 

Katılıyorum 446 26,9 26,9 49,5 

Kesinlikle Katılıyorum 836 50,5 50,5 100,0 

Total 1656 100,0 100,0 
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Şekil 38. Yiyecek-İçecek İşletmelerine Gitmeden Önce İşletmeyle İlgili Sos-

yal Paylaşım Ağlarının Etkisi Dağılım Grafiği 

 

Kesinlikle Katılmıyorum diyen (52 kişi) %3,1, Katılmıyorum diyen (83 kişi) 

%5,0, Ne katılıyorum ne katılmıyorum diyen (239 kişi) %14,4, Katılıyorum di-

yen (446 kişi) %26,9 Kesinlikle Katılıyorum diyen (836 kişi) %50,5 vardır. 

Sosyal Medyada Yiyecek-İçecek İşletmelerinin Düzenlediği Kampanya-

lara Katılırım 

Tablo16. Sosyal Medyada Yiyecek-İçecek İşletmelerinin Düzenlediği Kam-

panyaların Etkisi 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 

Kesinlikle Ka-

tılmıyorum 

497 30,0 30,0 30,0 

Katılmıyorum 361 21,8 21,8 51,8 

Ne katılıyorum 

ne katılmıyorum 

392 23,7 23,7 75,5 

Katılıyorum 209 12,6 12,6 88,1 

Kesinlikle Katı-

lıyorum 

197 11,9 11,9 100,0 

Total 1656 100,0 100,0  

 

 



71 

 
 

Şekil 39. Sosyal Medyada Yiyecek-İçecek İşletmelerinin Düzenlediği Kam-

panyaların Etkisi 

 
 

Kesinlikle Katılmıyorum diyen (497 kişi) %30,0, Katılmıyorum diyen (361 

kişi) %21,8, Ne katılıyorum ne katılmıyorum diyen (392 kişi) %23,7, Katılıyorum 

diyen (209 kişi) %12,6 Kesinlikle Katılıyorum diyen (197 kişi) %11,9 vardır. 

Araştırma Yaptığım Yiyecek-İçecek İşletmesine Daha Önce Giden Dene-

yimli Müşterilerin Sosyal Ağlarda Paylaştığı Yorumlara Önem Veririm 

Tablo17. Araştırma Yaptığım Yiyecek-İçecek İşletmesine Daha Önce Giden 

Deneyimli Müşterilerin Sosyal Ağlarda Paylaştığı Yorumların Etkisi 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

V 

Kesinlikle Katılmıyorum 50 3,0 3,0 3,0 

Katılmıyorum 82 5,0 5,0 8,0 

Ne katılıyorum ne katılmıyo-

rum 

335 20,2 20,2 28,2 

Katılıyorum 542 32,7 32,7 60,9 

Kesinlikle Katılıyorum 647 39,1 39,1 100,0 

Total 1656 100,0 100,0  
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Şekil 40. Sosyal Medyada Yiyecek-İçecek Deneyimli Müşterilerin Etkisi 

 

Kesinlikle Katılmıyorum diyen (50 kişi) %3,0, Katılmıyorum diyen (82 kişi) 

%5,0, Ne katılıyorum ne katılmıyorum diyen (335 kişi) %20,2, Katılıyorum diyen 

(542 kişi) %32,7 Kesinlikle Katılıyorum diyen (647 kişi) %39,1 vardır. 

Sosyal Medyada Çok Yer Bildirimi Olan Yiyecek-İçecek İşletmesi Bana 

Cazip Gelir 

Tablo 18. Sosyal Medyada Çok Yer Bildirimi Olan Yiyecek-İçecek İşletme-

sinin Çekiciliği 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

V 

Kesinlikle Katılmıyorum 217 13,1 13,1 13,1 

Katılmıyorum 257 15,5 15,5 28,6 

Ne katılıyorum ne katılmıyo-

rum 

518 31,3 31,3 59,9 

Katılıyorum 376 22,7 22,7 82,6 

Kesinlikle Katılıyorum 288 17,4 17,4 100,0 

Total 1656 100,0 100,0  
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Şekil 41. Sosyal Medyada Çok Yer Bildirimi Olan Yiyecek-İçecek İşletmesi-

nin Çekiciliğinin Dağılımı 

 

Katılımcıların %13,1 i Kesinlikle Katılmıyorum, % 15,5 katılmıyorum, 

%31,3 Ne katılıyorum ne katılmıyorum, %22,7 katılıyorum, %17,4 Kesinlikle Katı-

lıyorum ifadesini seçmiş. 

Sosyal Medyada Popüler Olan Yiyecek-İçecek İşletmelerine Gitmeyi 

Tercih Ederim 

Tablo 19. Sosyal Medyada Popüler Olan Yiyecek-İçecek İşletmelerine Git-

meyi Tercihleri 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Kesinlikle Katılmıyorum 188 1,4 11,4 11,4 

Katılmıyorum 287 17,3 17,3 28,7 

Ne katılıyorum ne katılmıyo-

rum 

584 35,3 35,3 63,9 

Katılıyorum 350 21,1 21,1 85,1 

Kesinlikle Katılıyorum 247 14,9 14,9 100,0 

Total 1656 100,0 100,0  
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Şekil 42. Sosyal Medyada Popüler Olan Yiyecek-İçecek İşletmelerine Gitme 

Tercihi Dağılımı 

 

Kesinlikle Katılmıyorum diyen (188 kişi) %11,4, Katılmıyorum diyen (287 

kişi) %17,3, Ne katılıyorum ne katılmıyorum diyen (584 kişi) %35,3, Katılıyorum 

diyen (350 kişi) %21,1 Kesinlikle Katılıyorum diyen (247 kişi) %14,9 vardır. 

Sosyal medyada hakkında kötü yorum gördüğüm yiyecek-içecek işletme-

sine gitmeyi tercih etmem 

Tablo 20. Sosyal Medyada Hakkında Kötü Yorum Görülen Yiyecek-İçecek 

İşletmesine Gitme Tercihi 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Kesinlikle Katılmıyorum 91 5,5 5,5 5,5 

Katılmıyorum 228 13,8 13,8 19,3 

Ne katılıyorum ne katılmıyo-

rum 

466 28,1 28,1 47,4 

Katılıyorum 478 28,9 28,9 76,3 

Kesinlikle Katılıyorum 393 23,7 23,7 100,0 

Total 1656 100,0 100,0  
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Şekil 43. Sosyal Medyada Hakkında Kötü Yorum Görülen Yiyecek-İçecek 

İşletmesine Gitme Tercihi 

 

 
Kesinlikle Katılmıyorum diyen (91 kişi) %5,5, Katılmıyorum diyen (228 kişi) 

%13,8, Ne katılıyorum ne katılmıyorum diyen (466 kişi) %28,1, Katılıyorum diyen 

(478 kişi) %28,9 Kesinlikle Katılıyorum diyen (393 kişi) %23,7 vardır. 

Sosyal medyada paylaşılan yöresel yiyecek-içecek resimlerini gördüğüm-

de, denemem gerektiğini düşünürüm 

Tablo 21. Sosyal Medyada Paylaşılan Yöresel Yiyecek-İçecek Resimlerini 

Görüldüğünde, Deneme Eğilimi 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

V 

Kesinlikle Katılmıyorum 55 3,3 3,3 3,3 

Katılmıyorum 123 7,4 7,4 10,7 

Ne katılıyorum ne katılmıyo-

rum 

425 25,7 25,7 36,4 

Katılıyorum 543 32,8 32,8 69,2 

Kesinlikle Katılıyorum 510 30,8 30,8 100,0 

Total 1656 100,0 100,0  
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Şekil 44. Sosyal Medyada Paylaşılan Yöresel Yiyecek-İçecek Resimlerini 

Görüldüğünde, Deneme Eğilimi Dağılımı 

 

 

Kesinlikle Katılmıyorum diyen (55 kişi) %3,3, Katılmıyorum diyen (123 kişi) 

%7,4, Ne katılıyorum ne katılmıyorum diyen (425 kişi) %25,7, Katılıyorum diyen 

(543 kişi) %32,8 Kesinlikle Katılıyorum diyen (510 kişi) %30,8 vardır. 

Sosyal medyada yapılan reklamlar, diğer reklamlara göre daha çok ilgi-

mi çeker 

Tablo 22. Sosyal Medyada Yapılan Reklamların Diğer Reklamlara Göre İlgi 

Seviyesi 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Kesinlikle Katılmıyorum 211 12,7 12,7 12,7 

Katılmıyorum 241 14,6 14,6 27,3 

Ne katılıyorum ne katılmıyo-

rum 

454 27,4 27,4 54,7 

Katılıyorum 406 24,5 24,5 79,2 

Kesinlikle Katılıyorum 344 20,8 20,8 100,0 

Total 1656 100,0 100,0  
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Şekil 45. Sosyal Medyada Yapılan Reklamların Diğer Reklamlara Göre İlgi 

Seviyesi Dağılımı 

 

Kesinlikle Katılmıyorum diyen (211 kişi) %12,7, Katılmıyorum diyen (241 

kişi) %14,6, Ne katılıyorum ne katılmıyorum diyen (454 kişi) %27,4, Katılıyorum 

diyen (406 kişi) %24,5 Kesinlikle Katılıyorum diyen (344 kişi) %20,8 vardır. 

Mail olarak gelen yiyecek-içecek tanıtımlarını değerlendiririm 

Tablo 23. Mail Olarak Gelen Yiyecek-İçecek Tanıtımlarını Değerlendirme 

Eğilimi 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

V 

Kesinlikle Katılmıyorum 689 41,6 41,6 41,6 

Katılmıyorum 402 24,3 24,3 65,9 

Ne katılıyorum ne katılmıyo-

rum 

324 19,6 19,6 85,4 

Katılıyorum 133 8,0 8,0 93,5 

Kesinlikle Katılıyorum 108 6,5 6,5 100,0 

Total 1656 100,0 100,0 
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Şekil 46. Mail Olarak Gelen Yiyecek-İçecek Tanıtımlarını Değerlendirme 

Eğilimi Dağılımı 

 
Kesinlikle Katılmıyorum diyen (689 kişi) %41,6, Katılmıyorum diyen (402 

kişi) %24,3, Ne katılıyorum ne katılmıyorum diyen (324 kişi) %19,6, Katılıyorum 

diyen (133 kişi) %8,0 Kesinlikle Katılıyorum diyen (108 kişi) %6,5 vardır. 

Sosyal medyada bir tanıdığımın fotoğrafını paylaştığı yiyecek ürününü o 

anda kendisinden sipariş edebilirim 

Tablo 24. Sosyal Medyada Bir Tanıdığımın Fotoğrafını Paylaştığı Yiyecek 

Ürününü O Anda Kendisinden Sipariş Etme Eğilimi 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

V 

Kesinlikle Katılmıyorum 562 33,9 33,9 33,9 

Katılmıyorum 392 23,7 23,7 57,6 

Ne katılıyorum ne katılmıyo-

rum 

415 25,1 25,1 82,7 

Katılıyorum 166 10,0 10,0 92,7 

Kesinlikle Katılıyorum 121 7,3 7,3 100,0 

Total 1656 100,0 100,0 
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Şekil 47. Sosyal Medyada Bir Tanıdığımın Fotoğrafını Paylaştığı Yiyecek 

Ürününü O Anda Kendisinden Sipariş Etme Eğilimi Dağılımı 

 

 
Kesinlikle Katılmıyorum diyen (562 kişi) %14,86 katılmıyorum diyen (392 

kişi) %18,96, Ne katılıyorum ne katılmıyorum diyen (415 kişi) %29,35, Katılıyorum 

diyen (166 kişi) %24,46, Kesinlikle Katılıyorum diyen (121kişi) %12,38 vardır. 

Sosyal medyada yer alan bir yiyecek-içecek ürünü hakkındaki uzman 

görüşlerini dikkate almaya çalışırım 

Tablo 25. Sosyal Medyada Yer Alan Bir Yiyecek-İçecek Ürünü Hakkındaki 

Uzman Görüşlerini Dikkate Alma Eğilimi 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Kesinlikle Katılmıyorum 83 5,0 5,0 5,0 

Katılmıyorum 139 8,4 8,4 13,4 

Ne katılıyorum ne katılmıyo-

rum 

410 24,8 24,8 38,2 

Katılıyorum 567 34,2 34,2 72,4 

Kesinlikle Katılıyorum 457 27,6 27,6 100,0 

Total 1656 100,0 100,0 
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Şekil 48. Sosyal Medyada Yer Alan Bir Yiyecek-İçecek Ürünü Hakkındaki 

Uzman Görüşlerini Dikkate Alma Eğilimi Dağılımı 

 

Kesinlikle Katılmıyorum diyen (83 kişi) %5,0 katılmıyorum diyen (139 kişi) 

%8,4, Ne katılıyorum ne katılmıyorum diyen (410 kişi) %24,8, Katılıyorum diyen 

(567 kişi) %34,2, Kesinlikle Katılıyorum diyen (457 kişi) %27,6 vardır. 

Sosyal medyada bir tanıdığımın fotoğrafını paylaştığı yiyecek ürününü o 

anda kendisinden sipariş edebilirim 

Tablo 26. Sosyal Medyada Bir Tanıdığın Fotoğrafını Paylaştığı Yiyecek 

Ürününü O Anda Kendisinden Sipariş Edebilme Eğilimi 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Kesinlikle Katılmıyorum 562 33,9 33,9 33,9 

Katılmıyorum 392 23,7 23,7 57,6 

Ne katılıyorum ne katılmıyo-

rum 

415 25,1 25,1 82,7 

Katılıyorum 166 10,0 10,0 92,7 

Kesinlikle Katılıyorum 121 7,3 7,3 100,0 

Total 1656 100,0 100,0  
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Şekil 49. Sosyal Medyada Bir Tanıdığın Fotoğrafını Paylaştığı Yiyecek Ürü-

nünü O Anda Kendisinden Sipariş Edebilme Eğilimi Dağılımı 

 

Kesinlikle Katılmıyorum diyen (562 kişi) %33,94 katılmıyorum diyen (392 

kişi) %23,67, Ne katılıyorum ne katılmıyorum diyen (415 kişi) %25,06 Katılıyorum 

diyen (166 kişi) %10,02, Kesinlikle Katılıyorum diyen (121 kişi) %7,31 vardır. 
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4.2. SONUÇ VE ÖNERİLER 

İki değişken arasındaki ilişkiyi anlamak için yaptığımız istatistiki test metot-

larından en önemlisi korelasyondur. Korelasyon katsayısı 1 ile -1 arasında değişen 

bir değerdir ve ilişkinin kuvveti bu katsayının 1 ya da -1 e yaklaşmasıyla belirlenir. 

Örneğin iki değişken arası katsayı 0,8 ise aralarında pozitif yönlü kuvvetli bir ilişki 

vardır diyebiliriz. Yani bir değişkenin değerinin artması diğer değişkenin de değeri-

nin artmasıyla ilişkileniyordur. Ama bu ilişki -0,8 ise bu iki değişken arasındaki ilgi-

leşim negatif yönlüdür deriz. Yani bir değişkenin değerinin artması diğer değişkenin 

değerinin azalmasıyla ilişkileniyordur. 

Tablo 27. Değişkenler Korelasyon Tablosu 

 Sosyal 

medya 

bağımlısı 

Yaş  

 

Aralıkları 

Sosyal medya 

hayatınızı nasıl 

etkilemekte 

Eğitim 

durumu 

Sosyal 

Medya 

Kullanım 

Süresi 

Spear-

man's rho 

Sosyal Medya  

Bağımlısı 

Correlation  

Coefficient 

1,000 ,073** -,163** ,063* -,333** 

Sig. (2-tailed) . ,003 ,000 ,011 ,000 

N 1655 1655 1655 1655 1655 

Yaş Aralıkları 

Correlation  

Coefficient 

,073** 1,000 -,159** , 150** -,138** 

Sig. (2-tailed) ,003 . ,000 ,000 ,000 

N 1655 1656 1655 1656 1655 

Sosyal medya hayatı-

nızı nasıl etkilemekte 

Correlation  

Coefficient 

-,163** -,159** 1,000 -,035 ,039 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 . , 161 ,113 

N 1655 1655 1655 1655 1655 

Eğitim durumu 

Correlation 

Coefficient 

,063* ,150** -,035 1,000 -,049* 

Sig. (2-tailed) ,011 ,000 ,161 . ,044 

N 1655 1656 1655 1656 1655 

Sosyal Medya Kulla-

nım Süresi 

Correlation 

Coefficient 

-,333** -,138** ,039 -,049* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,113 ,044 . 

N 1655 1655 1655 1655 1655 
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* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tablo2.1 de bir korelasyon matrisi oluşturmuştur. Burada veri sayımız 40 tan 

fazla olduğu için normallik varsayımı altında Pearson korelasyonu uygulamak da 

yanlış olmazdı. Fakat likert ölçekli anket verileriyle çalıştığımız ve sonuç iki türlü de 

fark etmediği için non-parametrik olan Spearman’ ın korelasyonu üzerinde inceleye-

ceğiz. Korelasyon matrislerinde köşegendeki değerler 1dir ve korelasyon matrisi 

simetrik bir matristir. Tablo 27’ de seçtiğimiz değişkenlerin ilişkilerini karşılıklı ola-

rak incelediğimiz bivariate korelasyon yapıldı.  Sonuçlara göre değerler arasında 

kuvvetli bir ilişki oluğu söylenemez. Tablo 27’ de kırmızı daire içine alınan değerler 

korelasyon katsayılarıdır. 

Detaylı şekilde incelenirse; 

Katılımcıların kendilerini sosyal medya bağımlısı olarak tanımlamasıyla yaş-

larının arasında bir ilişki olduğu söylenemez. 

Katılımcıların kendilerini sosyal medya bağımlısı olarak tanımlamasıyla sos-

yal medyanın hayatlarına etkisinin olumlu veya olumsuz etkileri arasında bir ilişki 

olduğu söylenemez. 

Katılımcıların kendilerini sosyal medya bağımlısı olarak tanımlamasıyla eği-

tim durumları arasında bir ilişki olduğu söylenemez. 

Katılımcıların kendilerini sosyal medya bağımlısı olarak tanımlamasıyla eği-

tim durumları arasında bir ilişki olduğu söylenemez. 

Bu şekilde matriste kırmızı işaretlenmiş her elemanı incelediğimizde değiş-

kenler arasında kuvvetli bir ilişki olmadığını söyleyebiliriz. 

Ankette sorduğumuz 13 likert ölçekli sorudan cevaplarının birbirleriyle ilişki-

si olduklarını tahmin ettiğimiz soruların korelasyon matrisini oluşturduğumuzda Tab-

lo 28’ deki matrisle karşılaşırız. 

Likert ölçekli soruların frekans dağılımlarını inceleyecek olursak katılımcıla-

rın yaklaşık % 60 ı sosyal medyayı yiyecek satın alma sürecinde önemli bir bilgi 

kaynağı olarak görmektedir. % 77 si Yiyecek-İçecek işletmesine gitmeden önce sos-
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yal medyada araştırma yaptığını belirtmiştir. %73 ü bu işletmelere daha önce giden 

kişilerin sosyal medyadaki paylaşımlarına dikkat etmektedir. Katılımcılar sosyal 

medyada yer bildiriminin fazla olduğu işletmeye çok önem vermemekle birlikte bir 

işletmenin sosyal medyadaki popülerliğini de önemsedikleri ya da önemsemedikleri 

söylenemez. Bu iki yargıda katılımcılar çekimser yanıt olan “ne katılıyorum ne ka-

tılmıyorum” yargısında yoğunluktadır. Katılımcıların % 53 ü sosyal medyada hak-

kında kötü yorum gördükleri işletmeye gitmeyi tercih etmemektedir. % 64 ü Sosyal 

medyada gördükleri yiyecek-içecek görsellerini denemeleri gerektiğini düşünmekte-

dir. % 45 inin sosyal medyada gördüğü reklamlar daha çok ilgisini çekmektedir. % 

66 sı mail olarak gelen reklamlardan etkilenmemektedir. 

Korelasyon tablolarını inceleyecek olursak Katılımcıların kendilerini sosyal 

medya bağımlısı olarak tanımlamasıyla yaşlarının arasında bir ilişki olduğu söylene-

mez. Katılımcıların kendilerini sosyal medya bağımlısı olarak tanımlamasıyla sosyal 

medyanın hayatlarına etkisinin olumlu veya olumsuz etkileri arasında bir ilişki oldu-

ğu söylenemez. Katılımcıların kendilerini sosyal medya bağımlısı olarak tanımlama-

sıyla eğitim durumları arasında bir ilişki olduğu söylenemez. Katılımcıların kendile-

rini sosyal medya bağımlısı olarak tanımlamasıyla eğitim durumları arasında bir iliş-

ki olduğu söylenemez. 

Likert ölçekli sorular arasındaki korelasyonlara baktığımızda ise kuvvetli iliş-

kinin yalnızca katılımcıların işletmeler hakkında sosyal medyada araştırma yapması 

ve araştırmasını yaptıkları şirketlerin yorumlarına verdikleri önem sorularında olu-

ğunu görürüz. 

Tablo 28’ de gösterilen sorular sırasıyla; 

Likert_S1: Sosyal paylaşım ağları yiyecek-içecek satın alma sürecimde 

önemli bir bilgi kaynağıdır 

Likert_S2: Yiyecek-içecek işletmelerine gitmeden önce işletmeyle ilgili sos-

yal paylaşım ağlarında arama yaparım 

Likert_S5: Araştırma yaptığım yiyecek-içecek işletmesine daha önce giden 

deneyimli müşterilerin sosyal ağlarda paylaştığı yorumlara önem veririm 
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Likert_S6: Sosyal medyada popüler olan yiyecek-içecek işletmelerine gitmeyi 

tercih ederim 

Likert_S7: Sosyal medyada hakkında kötü yorum gördüğüm yiyecek-içecek 

işletmesine gitmeyi tercih etmem 

Likert_S8: Sosyal medyada paylaşılan yöresel yiyecek-içecek resimlerini 

gördüğümde, denemem gerektiğini düşünürüm. 

Tablo 28 incelendiğinde kuvvetli ilişkinin yalnızca 5. ve 6.soruda olduğu di-

ğer sorular arasında zayıf bir ilişki olduğu görülür. 

Tablo 28. Likert Korelasyon Tablosu 

 Likert_S1 Likert_S2 Likert_S5 Likert_S6 Likert_S7 Likert_S8 

Spearman's 

rho 

Likert_S1 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,475** ,298** ,335** ,209** ,334* 

Sig. (2-

tailed) 

. ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 1656 1656 1656 1656 1656 1656 

Likert_S2 

Correlation 

Coefficient 

,475** 1,000 ,279** ,292** ,200** ,323** 

Sig. (2-

tailed) 

,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 

N 1656 1656 1656 1656 1656 1656 

Likert_S5 

Correlation 

Coefficient 

,298** ,279** 1,000 ,698** ,279** ,288** 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 

N 1656 1656 1656 1656 1656 1656 

Likert_S6 

Correlation 

Coefficient 

,335** ,292** ,698** 1,000 ,319** ,336** 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 

N 1656 1656 1656 1656 1656 1656 

Likert_S7 

Correlation 

Coefficient 

,209** ,200** ,279** ,319** 1,000 ,218** 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 

N 1656 1656 1656 1656 1656 1656 

Likert_S8 

Correlation 

Coefficient 

,334** ,323** ,288** ,336** ,218** 1,000 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 1656 1656 1656 1656 1656 1656 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Yani araştırma yaptığı yiyecek-içecek işletmesine daha önce giden deneyimli 

müşterilerin sosyal ağlarda paylaştığı yorumlara önem veren katılımcıların sosyal 

medyada popüler olan yiyecek-içecek işletmelerine gitmeyi tercih etmesi kuvvetli bir 

ihtimaldir. 

Kruskal-Wallis normal dağılımlı verilerde uyguladığımız Varyans Analizi 

(ANOVA) nın non-parametrik karşılığıdır. Bu koşullarda verilerimiz 1656 kişiden 

oluştuğu için normalliğe yaklaşabilir yani parametrik analizler yapılabilirdi. Fakat bu 

araştırmada likert ölçekli analizlerde non-parametrik testlerde tip2 hata oranı daha 

düşük olduğu için biz de Anova yerine Kruskal-Wallis kullanıldı. K sayıda grup için 

parametrik olmayan Kruskal-Wallis testi 3 ya da daha fazla grubun/örneklemin aynı 

evrenden gelip gelmediklerinin belirlenmesi için kullanılır. 

Kruskal-Wallis testinin varsayımları; 

a) İncelenen değişkenin altında sürekli bir dağılım yatmaktadır. 

b)      İncelenen değişken, en azından sıralama ölçeği düzeyinde ölçülmüştür. 

H0: Gruplar arasında ortalama farkları anlamlı değildir 

H1: En az iki grup arasındaki ortalama farkları anlamlıdır. 

Şimdi Likert ölçekteki tüm soruları Sosyal medya bağımlılıklarına göre grup-

landırarak (1-evet/bağımlı, 2-hayır/bağımlı değil) Kruskal Wallis uygulayalım. 

Tablo 29. Sosyal Medya Bağımlılıklarına Göre Kruskal Wallis 

 
Likert_S1 Likert_S2 Likert_S3 Likert_S4 Likert_S5 Likert_S6 Likert_S7 Likert_S8 Likert_S9 Likert_S10 Likert_S11 Likert_S12 Likert_S13 

Chi- 14,095 7,168 ,654 ,880 4,468 6,818 ,589 0,647 0,497 ,336 ,834 1,376 6,092 

df 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

“Asym Sig. ,000 ,007 003 003 000 000 207 000 000 248 009 000 ,014 
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Tablo 30. Sosyal Medya Bağımlılıklarına Göre Dağılım 

 
Sosyal Medya Bağımlısı N Mean 

Rank 

Likert_S1 

Evet 882 867,70 

Hayır 773 782,70 

Total 1655  

Likert_S2 

Evet 882 855,13 

Hayır 773 797,05 

Total 1655  

Likert_S3 

Evet 882 859,46 

Hayır 773 792,10 

Total 1655  

Likert_S4 

Evet 882 859,04 

Hayır 73 792,59 

Total 1655  

Likert_S5 

Evet 82 880,92 

Hayır 773 767,62 

Total 655  

Likert_S6 

Evet 882 871,65 

Hayır 73 778,20 

Total 1655  

Likert_S7 

Evet 882 841,42 

Hayır 73 812,68 

Total 1655  

Likert_S8 

Evet 82 875,88 

Hayır 73 773,36 

Total 655  

Likert_S9 

Evet 82 876,54 

Hayır 773 772,61 

Total 1655  

Likert_S10 

Evet 882 840,10 

Hayır 773 814,20 

Total 1655  

Likert_S11 

Evet 882 855,99 

Hayır 773 796,06 

Total 1655  

Likert_S12 

Evet 882 877,05 

Hayır 773 772,03 

Total 1655  

Likert_S13 

Evet 882 854,08 

Hayır 773 798,25 

Total 1655  
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Tablo 30 incelendiğinde N sütunun altında sorulara göre evet diyenleri ve ha-

yır diyenleri görüyoruz. 

Yanındaki sütunda da sıralamaları görülmektedir. 

Tablo 29 ise bize asıl değerleri verir. SPSS programında Kruskal Wallis hipo-

tezlerini test etmek için asymp. Sig değerleri değerlendirildi. Bu değerler, 0,05’e eşit 

ya da daha küçükse, karşılaştırılan ortalamalardan en az ikisi arasında, istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık vardır kararı verilebilir. Diğer bir değişle H0 hipotezi red-

dedilir. Daha detaylı incelemesini yaparsak: 

1. Sosyal paylaşım ağları yiyecek-içecek satın alma sürecimde önemli bir bil-

gi kaynağıdır yargısı için sosyal medya bağımlılığı anlamlı bir fark oluşturur. 

2. Yiyecek-içecek işletmelerine gitmeden önce işletmeyle ilgili sosyal payla-

şım ağlarında arama yaparım yargısı için sosyal medya bağımlılığı anlamlı bir fark 

oluşturmaz. 

3. Sosyal medyada yiyecek-içecek işletmelerinin düzenlediği kampanyalara 

katılırım yargısı için sosyal medya bağımlılığı anlamlı bir fark oluşturur. 

4. Araştırma yaptığım yiyecek-içecek işletmesine daha önce giden deneyimli 

müşterilerin sosyal ağlarda paylaştığı yorumlara önem veririm yargısı için sosyal 

medya bağımlılığı anlamlı bir fark oluşturur. 

5. Sosyal medyada çok yer bildirimi olan yiyecek-içecek işletmesi bana cazip 

gelir yargısı için sosyal medya bağımlılığı anlamlı bir fark oluşturur. 

6. Sosyal medyada popüler olan yiyecek-içecek işletmelerine gitmeyi tercih 

ederim yargısı için sosyal medya bağımlılığı anlamlı bir fark oluşturur. 

7. Sosyal medyada hakkında kötü yorum gördüğüm yiyecek-içecek işletmesi-

ne gitmeyi tercih etmem. 

8. Sosyal medyada paylaşılan yöresel yiyecek-içecek resimlerini gördüğüm-

de, denemem gerektiğini düşünürüm yargısı için sosyal medya bağımlılığı anlamlı 

bir fark oluşturur. 

9. Sosyal medyada yapılan reklamlar, diğer reklamlara göre daha çok ilgimi 

çeker yargısı için sosyal medya bağımlılığı anlamlı bir fark oluşturur. 
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10. Mail olarak gelen yiyecek-içecek tanıtımlarını değerlendiririm yargısı için 

sosyal medya bağımlılığı anlamlı bir fark oluşturmaz. 

11. Sosyal medyada duyurusu yapılan yemek-içecek festivallerine katılmaya 

çalışırım yargısı için sosyal medya bağımlılığı anlamlı bir fark oluşturmaz. 

12. Sosyal medyada bir tanıdığımın fotoğrafını paylaştığı yiyecek ürününü o 

anda kendisinden sipariş edebilirim yargısı için sosyal medya bağımlılığı anlamlı bir 

fark oluşturur. 

13. Sosyal medyada yer alan bir yiyecek-içecek ürünü hakkındaki uzman gö-

rüşlerini dikkate almaya çalışırım yargısı için sosyal medya bağımlılığı anlamlı bir 

fark oluşturmaz. Sosyal medya hayatınızı nasıl etkilemektedir sorusunun cevabı için 

aynı yöntem uygulandı. 

Tablo 31. Sosyal Medya Etkisine Göre Dağılım 

 
Sosyal Medya Hayatınızı 

Nasıl Etkilemekte 

N Mean Rank 

Likert_S1 

Olumlu 1239 837,39 

Olumsuz 416 800,02 

Total 1655  

Likert_S2 

Olumlu 1239 832,45 

Olumsuz 416 814,75 

Total 1655  

Likert_S3 

Olumlu 1239 834,73 

Olumsuz 416 807,95 

Total 1655  

Likert_S4 

Olumlu 1239 825,35 

Olumsuz 416 835,90 

Total 1655  

Likert_S5 

Olumlu 1239 825,78 

Olumsuz 416 834,60 

Total 1655  

Likert_S6 

Olumlu 1239 834,74 

Olumsuz 416 807,93 

Total 1655  

Likert_S7 

Olumlu 1239 827,81 

Olumsuz 416 82857 

Total 1655  

Likert_S8 

Olumlu 1239 829,12 

Olumsuz 416 82467 

Total 1655  

Likert_S9 

Olumlu 1239 832,15 

Olumsuz 416 815,63 

Total 1655  

Likert_S10 
Olumlu 1239 831,94 

Olumsuz 416 816,27 
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Total 1655  

Likert_S11 

Olumlu 1239 856,31 

Olumsuz 416 743,68 

Total 1655  

Likert_S12 

Olumlu 1239 839,44 

Olumsuz 416 793,92 

Total 1655  

Likert_S13 

Olumlu 1239 844,92 

Olumsuz 416 777,62 

Total 1655  

Tablo 31 incelendiğinde N sütunun altında sorulara göre olumlu diyenleri ve 

olumsuz diyenleri görüyoruz. Yanındaki sütunda da sıralamaları görüyoruz. 

Tablo 32. Sosyal Medya Bağımlılıklarına Göre Kruskal Wallis 

 
Likert_S1 Likert_S2 Likert_S3 Likert_S4 Likert_S5 Likert_S6 Likert_S7 Likert_S8 Likert_S9 Likert_S10 Likert_S11 Likert_S12 Likert_S13 

hi- 2,060 ,503 1,035 ,169 ,112 1,046 ,001 ,029 ,392 ,370 18,247 3,036 6,691 

f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

symp. 

Sig. 

,151 ,478 ,309 ,681 ,738 ,306 ,977 ,864 ,531 ,543 ,000 ,081 ,010 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grup Değişkeni: Sosyal medya hayatınızı nasıl etkilemekte 

1. Sosyal paylaşım ağları yiyecek-içecek satın alma sürecimde önemli bir bil-

gi kaynağıdır yargısı için sosyal medyanın etkileri anlamlı bir fark oluşturur. 

2. Yiyecek-içecek işletmelerine gitmeden önce işletmeyle ilgili sosyal payla-

şım ağlarında arama yaparım yargısı için sosyal medyanın etkileri anlamlı bir fark 

oluşturur. 

3. Sosyal medyada yiyecek-içecek işletmelerinin düzenlediği kampanyalara 

katılırım yargısı için sosyal medya etkileri anlamlı bir fark oluşturur. 

4. Araştırma yaptığım yiyecek-içecek işletmesine daha önce giden deneyimli 

müşterilerin sosyal ağlarda paylaştığı yorumlara önem veririm yargısı için sosyal 

medya etkileri anlamlı bir fark oluşturur. 

5. Sosyal medyada çok yer bildirimi olan yiyecek-içecek işletmesi bana cazip 

gelir yargısı için sosyal medya etkileri anlamlı bir fark oluşturur. 

6. Sosyal medyada popüler olan yiyecek-içecek işletmelerine gitmeyi tercih 

ederim yargısı için sosyal medya etkileri anlamlı bir fark oluşturur. 
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7. Sosyal medyada hakkında kötü yorum gördüğüm yiyecek-içecek işletmesi-

ne gitmeyi tercih etmem yargısı için sosyal medya etkileri anlamlı bir fark oluşturur. 

8. Sosyal medyada paylaşılan yöresel yiyecek-içecek resimlerini gördüğüm-

de, denemem gerektiğini düşünürüm yargısı için sosyal medya etkileri anlamlı bir 

fark oluşturur. 

9. Sosyal medyada yapılan reklamlar, diğer reklamlara göre daha çok ilgimi 

çeker yargısı için sosyal medya etkileri anlamlı bir fark oluşturur. 

10. Mail olarak gelen yiyecek-içecek tanıtımlarını değerlendiririm yargısı için 

sosyal medya etkileri anlamlı bir fark oluşturur. 

11. Sosyal medyada duyurusu yapılan yemek-içecek festivallerine katılmaya 

çalışırım yargısı için sosyal medya etkileri anlamlı bir fark oluşturmaz. 

12. Sosyal medyada bir tanıdığımın fotoğrafını paylaştığı yiyecek ürününü o 

anda kendisinden sipariş edebilirim yargısı için sosyal medya etkileri anlamlı bir fark 

oluşturur. 

13. Sosyal medyada yer alan bir yiyecek-içecek ürünü hakkındaki uzman gö-

rüşlerini dikkate almaya çalışırım yargısı için sosyal medya etkileri anlamlı bir fark 

oluşturur. 

4.2.1. DİĞER ARAŞTIRMALARLA KARŞILAŞTIRMALAR 

Sosyal medya kullanımının gastronomi endüstrisi üzerindeki etkilerini konu 

alan farklı yerli ve yabancı kaynaklı akademik çalışmaların bulguları incelendiğinde 

aşağıdaki sonuçlar çıkartılmıştır. Hegyes (2017) ve diğerleri tarafından yapılan “Sos-

yal Medya’ nın Gastronomi Endüstrisi Üzerindeki Rolü” isimli çalışmada Macaris-

tan’da misafirlerin işletmelere dair süreçlerinde sosyal medyanın çok ciddi etkisi 

olduğu hipotezi irdelenmiş % 55 oranında kullanıcının sosyal medya üzerindeki yo-

rumlardan etkilenmediği sonucuna varılmış ve bu hipotez kabul görmemiştir. Her ne 

kadar bu hipotezin sonucu çalışmamızdaki önerme ile bire bir örtüşmemesine rağ-

men sosyal medyanın bu anlamda etkisinin olmadığı ifade edilemez. Ülkeler arasında 

bu konuda farklılıklar söz konusu olabilir. 

Mhlanga ve Tichaawa (2017) tarafından yapılan çalışmada Güney Afrika’ da 

sosyal medyanın lokantalar üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu çalışma neticesinde 
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sosyal medya araçlarından Youtube, Facebook ve Instagram’ ın müşterilerin tercihle-

rinde özellikle etkili oldukları gözlemlenmiştir. Bu çalışma aynı zamanda kullanıcıla-

rın cinsiyet özelliklerinin yeme ve içme tercihlerine farklı etki yaptığını tespit etmek-

tedir. Sosyal medya platformlarında kullanılan kaliteli ve çekici resimlerin müşteri 

tercihlerini etkileme noktasında ciddi etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Bahsedilen ça-

lışma sonuçları itibarıyla çalışmamızın sosyal medya üzerinden yapılan görsel öge 

paylaşımlarının müşteriler üzerinde anlamlı bir fark yarattığı tespiti ile uyuşmaktadır. 

Solanilla ve Medina (2013) İspanya’ nın Katalonya bölgesinde yaşayanlar 

üzerinde yapılan çalışma neticesinde blog sitelerinin gastronomi kültürü üzerinde 

belirleyici bir etkisi olduğu tespiti yapılmıştır.  Blog sitesi sahiplerinden %50’ si aktif 

yorumlar ile geleneksel yemek kültürü ve bu kültürü koruyan işletmelerin tanınması-

na katkıda bulunduğunu ifade etmektedirler. Bu çalışmanın neticesi ile çalışmamız 

yöresel yiyecek ve içeceklerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının anlamlı fark 

yarattığı tespiti uyumlu görülmektedir. 

Yukarıdaki araştırmalar yanı sıra Shirky (2008) ve Miller ve Lamas (2010) 

yaptıkları çalışmalarda sosyal medyanın müşterilerin satın alma davranışlarında yük-

sek oranda etkiye sahip olduğunu ifade etmektedirler. Bu etki işletmeler tarafından 

teyit edilmektedir. Gastronomi endüstrisi de bu anlamda sosyal medya etkisinden 

muaf değildir. Çalışmamızın genel tespitlerinden birisi sosyal medyanın müşterilerin 

tercihleri ve dolayısıyla satın alma tercihleri üzerinde etkili olduğudur. 

Ülkemizde benzer konu etrafında yapılan akademik çalışmaların sonuçlarına 

bakıldığında sosyal medyanın gastronomi endüstrisi üzerinde belirleyici etkilere sa-

hip olduğu görülmektedir. Çelik ve Aksoy (2017) tarafından yapılan “Yerli Turistle-

rin Gastronomi Turizmine Yönelik Tutumları: Şanlıurfa Örneği” isimli çalışma tes-

pitlerine göre; bu ili ziyaret eden turistlerin mutfak kültürüne dair bilgi birikimlerinin 

%37,7’ sinin yazılı ve görsel medya aracılığı ile %9,6 ‘sının da sosyal medya aracılı-

ğı ile şekillenmiştir.  Potansiyel müşterilerin tercihlerinin sosyal medya üzerinden 

şekillenmesi zaman içerisinde teknolojik gelişmeler ve sosyal medya araçlarının 

yaygınlaşmasıyla artma eğilimindedir. Çalışmamızda yazılı ve görsel medya etkile-
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şimi incelenmemekle birlikte sosyal medya etkisinin yöresel tat tercihlerinde belirgin 

fark yarattığı Çelik ve Aksoy’ un çalışmasına paralel biçimde tespit edilmiştir. 

Bekâr ve Özçetin (2015) tarafından “Yiyecek İçecek İşletmelerinde Mobil 

Uygulamaların Kullanımı; Foursquare Örneği” isimli çalışmada 2010 senesinde 

ABD’ de geliştirişmiş Foursquare uygulaması özelinde yiyecek içecek işletmelerinin 

müşterileri ile gerçek zamanlı iletişim ve ilişki kurmasını sağlayan uygulamanın 

özellikle eğitim seviyesi lise ve üzerinde olan sosyal kesim tarafından tercih edilmek-

tedir. Katılımcıların ziyaret ettikleri mekânlara ait deneyimlerinin paylaşılmasının 

gelecekteki deneyimlerini şekillendirmede etkili olduğu gözlemlenmiştir. Çalışmaya 

katılım sağlayanların yaklaşık % 74’ ü yeni yiyecek içecek işletmelerini keşfetmek 

amaçlı olarak bahsedilen sosyal medya uygulamasını en azından kısmen kullandıkla-

rını ifade etmişlerdir. Genel anlamda en yaygın sosyal medya uygulamalarında baş-

larda gelmeyen Foursquare ‘ da dahi deneyimlere etki oranının bu derece yüksek 

olması ülkemizde sosyal medya ile gastronomi mekân tercihleri arasındaki ilişkinin 

kuvvetini çalışmamıza paralel biçimde ortaya koymaktadır. 

Sosyal medya ve internet teknolojilerinin yoğun olarak talep gördüğü Y kuşa-

ğının yeme içme tercihlerine teknolojik araçların ve sosyal medyanın etkilerini ince-

leyen Binbaşoğlu ve Türk (2018) tarafından yapılan çalışmada katılımcıların sosyal 

medya paylaşımları yapabilmelerine olanak vermesi açısından işletmelerin ücretsiz 

kablosuz bağlantı hizmeti vermeleri % 33,6 oranında çok önemli addedilmektedir. 

Bu oran sosyal medya ve işletmelerin müşteri potansiyelleri arasında dolaylı olarak 

bir bağlantı olduğu tespiti yapmamıza olanak vermektedir. Farklı arka plan sebepleri 

olabileceği tespitini saklı tutarak çalışmaya katılan Y kuşağı temsilcilerinin yalnızca 

% 4,1 ‘ inin yiyip içtikleri işletmelerin sosyal medya üzerinden kesinlikle paylaşımı-

nı yaptıklarını ifade etmektedirler. Bu oran görece olarak düşüktür. Araştırmamızda 

sosyal medyanın işletme ve mekân tercihlerinde önemli oranda etkin olduğu görülür-

ken kişilerin yeme içme paylaşımlarını yapma konusunda farklı sebeplerden aynı 

biçimde istekli olmadıkları görülmektedir. Çalışmamızda müşterilerin kendi dene-

yimlerine dair görselleri sosyal medya üzerinde paylaşım tercihleri incelemeye konu 

olmamıştır. Kişilerin sosyal medya üzerinden gittikleri mekânlara ait yiyecek ve içe-
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cek görseli paylaşmaya meyilli olmamalı bir takım kültürel etkenlerle bağlantılı ola-

bilir. 

Sosyal medya platformlarının temel özelliklerinden başlıcası interaktif olma-

larıdır. T İnteraktif yani karşılıklı etkileşime imkân veren uygulamalar aynı zamanda 

yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin de bu alanda etkin olabilmeleri-

ne ve potansiyel ve fiili müşterileri ile iletişim haline geçebilmelerini olanaklı hale 

getirmiştir. “Journal of Gastronomy Hospitality and Travel” Dergisinde yayınlanan 

çalışmalarında Cankül (2018) ve diğerleri tarafından yapılan çalışmada Instagram 

uygulamasının işletmelerin % 96,4 ‘ü tarafından kullanıldığı ve bunu % 78,6 oranı 

ile Foursquare uygulamasının takip ettiği görülmüştür. İşletmelerin % 89’ u sosyal 

medya uygulamalarını müşterilerinin görüş, öneri ve şikâyetlerini dinlemek maksa-

dıyla kullanmaktadırlar. Bu oranın yüksekliği sosyal medya platformlarının tercihle-

rin şekillenmesinde etkili araçlar olduğu görüşünü desteklemektedir. 

Eryılmaz ve Şengül (2016) tarafından yapılan “Sosyal Medyada Paylaşılan 

Yöresel Yemek Fotoğraflarının Turistlerin Seyahat Tercihleri Üzerindeki Etkileri” 

isimli çalışmada yöresel yemek sunan işletmelerin tercih edilmelerine olumlu sosyal 

medya paylaşımlarının etkili olduğuna yönelik tespit vardır. Bu tespit katılımcıların 

konuya yönelik en baskın sunulmuş ifadesi olmakla beraber ikinci sırada seyahat ve 

seyahat yörelerinde işletme tercihlerinde daha evvel sosyal medyadan toplanılan bil-

gilerin etkili olduğu yönündedir. Aynı zamanda sosyal medya paylaşımlarının karar 

süreçlerinin üzerinde etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bahsedilen çalışmanın tespitleri 

ile bizim çalışmamızın tespitleri uygunluk göstermektedir. 

Eren (2016) tarafından yapılan doktora çalışmasının bulgularına bakıldığında; 

anket çalışmasın katılanların yaklaşık %35 ‘i otel ve restoranların web sayfalarının 

çok önemli olduğunu değerlendirmektedir. Sosyal medya üzerinde referans olarak 

verilebilen web sitelerinin müşteriler tarafından kaliteli bulunması önem arz etmek-

tedir. Ziyaretçilerin bir yeri tekrar ziyaret etmesinde etkili olan unsurlardan birisi gezi 

kulüpleri, gazete ve dergiler, geçmiş deneyimler ve sosyal medya olarak sıralanmakta 

ve bir yerin tekrar ziyaret edilmesinde %14,3 gibi önemli bir oranda etkili oldukları 
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neticesine varılmıştır. Var olan tespit çalışmamızın sosyal medya etkinliğine bağlı 

sonuçlarıyla uyum göstermektedir. Bu çalışmanın verileri incelendiğinde kadınların 

erkeklere nazaran bir destinasyonun yiyecek ve içecek tercihlerini belirlerken sosyal 

medyayı daha fazla kullanmaktadırlar. Yine aynı çalışmanın bulgularına dayanarak 

sosyal medyanın eğitim seviyesi yüksek kesim tarafından daha etkin biçimde kulla-

nıldığı tespiti vardır. 

Uğur ve Kırpar tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı uhdesinde yapılan 

Gastronomi Turizmi Komisyonu Raporunda (2017) değinildiği üzere tanıtım ve pa-

zarlama faaliyetlerine hedef gruplara bağlı olarak dijital mecrada Instagram, Fa-

cebook, Twitter, Youtube ve benzeri araçlar üzerinden hazırlanan özel içerikler ile 

mobil uygulamaların geliştirilmesi tavsiye edilmektedir. 
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