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BULUT MUTFAKLAR KURULUM ADIMLARI, ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ VE MODELLERİ 

Yaşar Birol SAYGI1 

ÖZ 

Gıda endüstrisi, artan rekabet ve sürekli gelişen teknoloji nedeniyle her zaman çoklu teknolojik yeniliklerin etkisi altında 
gelişmektedir. Bu çerçevede bulut mutfaklar, son zamanlarda gıda endüstrisine giren küresel restoran endüstrisinin önemli bir 
konseptidir. Günümüzde restoran endüstrisindeki diğer segmentler arasında en yüksek büyüme oranına sahip restoran 
işletmelerinin akıllı yolu olarak kabul edildiği görülmektedir. Bulut mutfağı, fiziksel alanı, yemek yeme alanı veya paket servis 
tezgâhı olmayan, yalnızca teslim edilen bir restoran konseptidir. Geleneksel bir restoran veya yemek yeme tesisi olmadan 
sadece teslimat siparişlerini kabul eden bir restoran mutfağıdır. Sadece bir üretim birimi olarak işlev gören yemeklerin 
hazırlanması için operasyonel bir mutfaktır. Müşteriler, çevrimiçi gıda toplayıcı uygulamaları veya restoran uygulaması 
aracılığıyla siparişlerini çevrimiçi olarak verebilir. Bu mutfaklar bazen hayalet mutfaklar, karanlık mutfaklar veya sanal 
mutfaklar olarak da bilinir. Çalışmada, teslimat segmentinin potansiyeli göz önünde bulundurarak, bir bulut mutfağının çalışma 
şekilleri, iş modelleri, avantaj ve dezavantajları detaylandırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Bulut Mutfak, Hayalet Mutfak, Karanlık Mutfak, Sanal Mutfak. 

 

CLOUD KITCHENS INSTALLATION STEPS, WORKING PATTERNS, AND MODELS 

ABSTRACT 

The food industry is always developing under the influence of multiple technological innovations due to increasing competition 
and constantly developing technology. In this context, cloud kitchens are an important concept in the global restaurant industry 
that has recently entered the food industry. Today, cloud kitchens show the highest growth rate among other segments in the 
restaurant industry and are considered the smart way for restaurant businesses. A cloud kitchen is a delivery-only restaurant 
concept with no physical space, dining area, or take-out counter. It is a restaurant kitchen that only accepts delivery orders, 
without a traditional restaurant or catering facility. It is an operational kitchen for the preparation of dishes, functioning only 
as a production unit. Customers can place their orders online via online food picker apps or restaurant apps. These kitchens are 
sometimes known as ghost kitchens, dark kitchens, or virtual kitchens. Considering the potential of the delivery segment, the 
working patterns, business models, advantages, and disadvantages of a cloud kitchen are detailed in the study. 

Keywords: Cloud Kitchen, Ghost Kitchen, Dark Kitchen, Virtual Kitchen. 
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GİRİŞ 

Bir bulut mutfağı, yemek servisi olmayan müşteriler 
olmadan yalnızca teslimat veya paket servis için 
yiyecek hazırlamak amacıyla ticari bir mutfak 
kullanır. Bulut mutfakları, restoran sahiplerinin 
mevcut bir restoranı genişletmesine veya minimum 
maliyetle sanal bir marka başlatmasına olanak tanır. 
Bu, restorancılara ölçeklendirme, yeni pazarları 
keşfetme veya yeni konseptleri deneme fırsatı sunar. 
Birçok restoran, yeni fikirleri test ederken personeli 
ve envanteri optimize ederek deneysel bir alan olarak 
bulut mutfaklarını kullanırlar.  

Bulut mutfaklar, özellikle teslimat için gıda üretmek 
üzere tasarlanmış ticari tesislerdir. Bu mutfaklar, 
bazen bulut mutfaklar, ortak mutfaklar veya sanal 
mutfaklar olarak da tanımlanmakta olup içinde 
yalnızca teslimat yapan gıda markalarının sanal 
restoranları olarak da adlandırılırlar. Çin restoranları, 
onlarca yıldır bu teslimattan en iyi şekilde 
yararlanmaktadırlar. Pizza endüstrisi ise işini pratik 
olarak gerçekleştirmek için teslimat optimizasyonu 
üzerine kurulmuştur. Ancak son zamanlarda 
teknolojideki ilerlemeler ve tüketici 
alışkanlıklarındaki değişiklikler sayesinde yalnızca 
teslimat modeline geçiş mümkün olmuştur. 
Geleneksel bir restorandan, teslimat sunmaya göre 
belirli avantajlar sunmaktadır. İster bulut mutfak, 
sanal mutfak, gölge mutfak ister karanlık mutfak 
olarak isimlendirilsin, özünde, esas olarak dijital 
siparişleri işleyen bir restorandır. Yerleşik bir 
markanın mutfağında veya kendi başlarına 
çalışabilirler. Ancak genellikle çevrimiçi olarak 
erişilebilirler. Birkaç isme sahip olmalarına rağmen, 
benzer özelliklere sahip olup müşterilere sadece 
teslim edilen yemekler sunmak için var olurlar. Bulut 
mutfak segmentinde birkaç ifadenin tanımlanması 
gerekir. Örneğin, hizmet olarak mutfak veya karanlık 
mutfaklar, bulut mutfak görevleri için bir konsepte 
kiralanan, tamamen inşa edilmiş alanlardır. Düşük 
riskli ve düşük sermayeli bir teslimat restoranı 
başlatmayı kolaylaştıran eksiksiz bir mutfak ve 
teslimat modeli sunarlar. Bazı bulut mutfaklar, bir 
arabaya servis veya paket servis alanı içerebilse de 
geleneksel bir vitrin veya kapalı oturma alanı yoktur. 
Bu sadece dijital markalar olarak adlandırmaya karar 
verilmesinden bağımsız olarak, sektördeki hayati bir 
ihtiyacı karşılamaktadır (Moyeenudin vd. 2020; 
Hussain, 2021).   

Bulut mutfaklar, yüksek kaliteli yemek dağıtımına 
yönelik artan talebe ve şehir merkezindeki 
konumlarda artan kiralara yanıt olarak 2010'ların 
başında ortaya çıkmaya başlamıştır. “Green Summit 
Group”, 2013 yılında New York City'deki ilk bulut 
mutfaklarından birini açmış ve iki şehirde dört 

lokasyona ulaşmıştır. Yeni bir on yıla girerken, bulut 
mutfakları büyük işletmeler haline gelmekte olup risk 
sermayesi özellikle bu yeni pazardan yararlanmayı 
amaçlayan yeni şirketlere açılmaktadır. Eğilim, dijital, 
mobil uyumlu çözümler talep eden harcanabilir gelire 
sahip Y kuşağı çağının gelmesiyle şekillenmektedir. Ve 
bu, internet ve akıllı telefonlarla büyüyen yeni nesil 
pazara girdikçe daha da belirginleşecektir. İleriye 
bakıldığında, mutfak otomasyonu, drone teslimatı ve 
gig ekonomisinin devam eden büyümesi, maliyetlerini 
daha da düşürerek bulut mutfaklara daha fazla 
avantaj sağlamaktadır. Trendi etkileyen diğer 
faktörler ise aşağıda görülmektedir (Siio vd., 2007; 
Beniwal ve Mathur, 2012; Oracle, 2021; Dny, 2021; 
Sitorus vd., 2021);  

Kentsel alanlarda emlak fiyatlarının artışı: Kentsel 
gayrimenkul fiyatları yükselme eğilimini 
sürdürürken, yalnızca teslim edilen mutfaklar “sanal” 
doğalarından yararlanabilmektedir. Konumlarındaki 
tek kısıtlama, yeterince aç müşterilerin gerçekçi 
teslimat mesafesinde olmaları gerektiğidir. Yoğun 
şehir merkezlerinin dışında, ancak yerleşim 
alanlarının talebini karşılayacak kadar yakın olan hafif 
sanayi bölgelerine odaklanmaktadır. Düşük kiralarla 
büyük depolar, onları donatacak sermaye varsa, geniş 
ortak mutfakları barındırmak için mükemmel 
mekanlardır. Teslimat uygulamalarından toplanan 
talep verilerini kullanarak, belirli mahallelere hizmet 
verecek en iyi yerleri belirleyebilirler. 

Teslimat talebinde artış: Tüketicilerin neredeyse 
yarısının evde yemek yemeyi tercih etmesiyle birlikte, 
davranış değişiklikleri nedeniyle gıda dağıtımı 2025 
yılına kadar 200 milyar dolarlık bir sektöre 
dönüşecektir. Uber, piyasayı 795 milyar dolar olarak 
değerlendirerek çoğundan daha iyimserdir. Aylık 91 
milyon kullanıcısıyla “Uber Eats”, şu anda en popüler 
yemek dağıtım uygulamasıdır. Tüketiciler, 
yiyeceklerinin teslim edilmesinin rahatlığı için önemli 
miktarda ödeme yapmaya giderek daha istekli hale 
gelmektedir.  

İsteğe bağlı sözleşmeli işçilerde artış: Konser veya 
paylaşım ekonomisi tüm hızıyla devam etmekte ve 
2025 yılına kadar 335 milyar dolara ulaşması 
beklenmektedir. İsteğe bağlı sözleşmeli işçilerde bir 
artış görülmektedir. Bir işverenin bakış açısına göre 
hiçbir koşula bağlı olmayan düşük maliyetli işçilik 
sunan, ortak araç sürücüsü, teslimat sürücüsü ve 
uzaktan çalışan olarak çalışan kişilerin sayısı 
artmaktadır. Ancak konser ekonomisinin istikrarı hala 
bilinmemektedir. California eyaleti kısa süre önce bazı 
şirketlerin sözleşmeli işçilere çalışan olarak 
davranmasını gerektiren bir yasa çıkarmıştır.  
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Gelişen teknolojiler sebebiyle teslimat maliyetinde 
düşüş: İleriye bakıldığında, drone teslimatı ve mutfak 
otomasyonu, standart restoran modelini daha da 
bozacak şekilde ayarlanmıştır. Robot mutfaklar 
yükselişte ve drone teslimatı, yalnızca bölgesel 
düzenlemelerin yoluna devam etmesiyle kırılmaya 
hazırdır. Teknoloji odaklı ortak mutfaklar, bu 
gelişmelerden yararlanmak için mükemmel bir 
şekilde konumlandırılmıştır. Çok daha yetenekli ve 
yeni teknolojiye hızlı bir şekilde adapte olma 
olasılıkları yüksek olup bu da onlara vitrin 
restoranlarına göre daha fazla avantaj sağlamaktadır.  

Bulut Mutfağı Açmak Neden İyi Bir Fikirdir? 

Bulut mutfak modelinde, siparişler gelir, yemekler 
pişirilir, paketlenir ve ardından atanan filo tarafından 
hemen teslimat yerlerine ulaştırılır. Bunun işe 
yaramasının nedeni ise maliyetlerin düşmesi ve 
tüketicilerin sadece yemeğe konsantre olmalarıdır. 
Üçüncü taraf hizmetlerin mevcudiyeti ve mobil 
siparişin artan rahatlığıyla, bu model sektöre yeni 
giren işletmeler için deneme yapmak için doğru 
görünmektedir. Bulut mutfakların tercih edilmesinde 
etkili faktörler şunlardır (Choudhary, 2019; Lapaas, 
2019; Menudrive, 2020; Oracle, 2021; Arman, 2021; 
Hussain, 2021; Benniwal ve Mathur, 2021; John, 2021; 
Kulshreshthaa ve Sharma, 2022);  

Düşük emlak maliyetleri: Masa servisi denklemden 
çıkarıldığı ve yalnızca teslimat hizmeti sunulduğu için, 
emlak maliyetlerinde büyük miktarda tasarruf 
edilmektedir. Bulut mutfak işletmeleri, görünürlüğü 
yüksek bir alanda sahip olma zorunluluğundan 
kurtarır. Erişilebilirlik, daha iyi geliştirilmiş 
kompleksler, hedef pazara yakın iyi bir alanda yeterli 
mutfak alanına sahip olmaya odaklanabilme şansı 
vermektedirler.  

Daha iyi genişleme fırsatları: Bulut mutfaklarda, 
başlamak için ağır yatırımlara ihtiyaç olmamasıdır. 
Küçük başlayabilir, ancak hızla genişlenebilir. Bir 
marka oluşturup sadık müşteriler edindikten sonra, 
yeni bölgelere ve hatta yeni menü çeşitliliğine 
genişlemek kolaylaşmaktadır.   

Genel giderlerden tasarruf: Bir bulut mutfak ile genel 
giderlerden tasarruf edilmektedir. Müşteriye dönük 
personele, dekorasyona veya alan girişine, park 
alanına ihtiyaç bulunmamaktadır. Daha düşük fiyatlı 
menü öğeleri olsa bile kar marjları daha iyi 
olmaktadır.  

Bir Bulut Mutfak İşletmesi Kurmak İçin 
Gereksinimler 

Bir bulut mutfağı başlatmak, teslimat alanları ve 
restoran adından ekipmanlara, ruhsatlandırmaya ve 
çok daha fazlasına kadar çeşitli kararları içermektedir 

(Choudhary, 2019; Alves vd., 2021; Deliverect, 2021; 
Süzer vd., 2021); 

Konum:  

1. Hedef teslimat alanları için erişilebilir: Tüm 
siparişler yalnızca teslimat olacağından, 
mutfağın konumunun teslimat yapmak 
istenen konumlara yakın olmasını sağlamak 
önemlidir. 

2. Ekonomik: Bir bulut mutfağı açmanın kira ve 
diğer emlak maliyetlerinden tasarruf, ana 
noktasıdır. Uygun maliyetli bir alan 
olduğundan ve bundan en iyi şekilde 
yararlanıldığından emin olunmalıdır. 

3. Pencereler ve nefes alacak alan: Bulut 
mutfakları genellikle kapalı alanlara, garajlara 
ve küçük komplekslere kurulur. Tüm gün 
süren telaşlı yemek pişirme sürecinde, aşçılar 
ve personelin nefes alacak yeterli alana sahip 
olduğundan emin olmak daha da önemli hale 
gelmektedir.  

4. Güvenlik: Güvenlik her zaman öncelik 
olmalıdır. Tüm hijyen, altyapı, elektrik ve 
diğer endişelerin kontrol edildiğinden emin 
olunmalıdır. 

Teknoloji: 

Bir bulut mutfağı kurmak için gerekli olan iki temel 
restoran teknolojisinden bahsedilmesi gerekir; 

1. Çevrimiçi Sipariş Platformu: Yalnızca teslimat 
modelinde, çevrimiçi sipariş platformu veya 
uygulaması, müşterilerin markayla etkileşime 
girdiği ön yerdir. Kârlılık açısından da üçüncü 
taraf komisyonlarından uzak durmak için her 
zaman kendi platformundan sipariş almak 
tercih edilmektedir.  

2. POS ve Sipariş Yönetimi: Bir bulut mutfağı 
çalıştırırken, farklı araçlarla entegre 
olunmasına yardımcı olan ve bulut teknolojisi 
üzerinde çalışan bir restoran POS'una sahip 
olmak hayatı çok daha kolaylaştıracaktır. 
Başka bir olmazsa olmaz olan teknoloji, farklı 
üçüncü taraflardan gelen siparişleri mümkün 
olduğunca hızlı bir şekilde tek bir yere 
getirebilen bir sipariş yönetim sistemidir. 

Teçhizat:  

Raflardan fırına ve diğer elektrikli eşyalara kadar 
ekipman, mutfağı kurmanın önemli bir bölümünü 
oluşturmaktadır. Ekipmanlara yatırım yapmadan 
önce akıllıca araştırma yapılmalıdır.  

İnsanlar:  

Bir bulut mutfağı için şefler ve diğer mutfak 
elemanları, operasyon yöneticileri ve uygulayıcıları, 
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temizlik personeli ve teslimat filosu veya teslimat 
ortakları bulunması gereken rollerdir. Bulut 
mutfakların yoğun trafiğine ve baskısına 
katlanabilecek kalifiye elemanların istihdamı 
önemlidir.  

Ambalajlama:  

• İş tamamen teslimata bağlı olduğunda, 
paketleme işi bozabilir.  

• Ambalaj göze hoş gelen bir yapıda ve temiz 
olmalıdır.  

• Müşterilere, yemeğin özenle işlendiğine dair 
güven vermelidir.  

• Paket iyi seyahat etmeli ve yiyecekleri uzun 
mesafeler için sıcak veya soğuk (gerektiği gibi) 
tutmalıdır. 

• Kutuların fiziksel hasar almaması, 
ıslanmaması için nefes alabilmesi ve buharı 
dışarı çıkarabilmesidir. 

Pazarlama: 

Restoran pazarlaması söz konusu olduğunda, herkese 
uyan tek bir boyut yoktur. Pazarlamayı etkileyen 
birçok faktör bulunmaktadır.  

Sosyal Medya Pazarlaması: Sosyal medya platformları 
müşterilerle bağlantı kurmak ve bir marka 
oluşturmak için çok önemlidir. Bunun için kurum içi 
bir temsilci tutulabilir veya dijital pazarlamada 
deneyimli bir ajans ile dış kaynak kullanılabilir. 

SMS ve E-posta Pazarlama: Bu, müşterilere harika 
tekliflerle ikna edilebileceği yerdir. SMS ve e-posta 
pazarlaması, tekrar sipariş almak ve müşteriyi elde 
tutma oranını artırmak için etkin çalışır.  

Sadakat Programları: Sadakat programları, sürekli 
müşterilerini ödüllendirmek ve onlardan daha fazla 
sipariş almaya teşvik etmek için yapılır. Müşteriler 
verdikleri her sipariş için markanın farklı şekillerde 
kullanılabilen promosyonlarını alabilirler.  

Çevrimiçi Listeler: Çevrimiçi olarak bulunabilmek için 
bulut mutfağın örneğin Google'da ve diğer çevrimiçi 
listelerde listelenmesi gerekir. Buradan elde 
edilebilecek trafik çok büyük ve sıcak siparişlere 
dönüşme şansı yüksektir. 

Sosyal Dinleme: Bu, marka hakkında kamuoyunun 
duyarlılığını yakalamaya yardımcı olur. Restoranla 
ilgili hem olumlu hem de olumsuz yorumları fark 
edebilir ve bunlara hızlı yanıt verebilir.  

Millennials ve Gen Z İçin Bir Bulut Mutfağı İnşa 
Etmek 

Bulut mutfaklar ve çevrimiçi yemek dağıtımı, temelde 
Y kuşağı ve Z kuşağı olarak adlandırılan genç 
nesillerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu kuşaklar, 

çeşitliliğe, daha fazla seçeneğe ve kentsel yaşama 
değer vermektedir. İştah ve isteklerini tatmin ederken 
akılda bulundurulması gerekenler şunlardır 
(Tetreault, 2019; Oracle, 2021); 

Kolaylık: Dışarı çıkma veya yemek yapma fikri, Y 
kuşağı için daha az çekici hale gelmektedir. Kolaylık, 
kararlarını yönlendirmede önemli bir faktördür. 
Yiyecek teslimatı kolaylık, daha fazla seçenek ve hatta 
artan sayıda sağlıklı seçeneği beraberinde 
getirmektedir.  

Farkındalık: Genç nesil daha meraklı ve etrafındaki 
şeylerin farkındadır. Cevaplar aramaktadırlar. 
Yiyecekleri nereden geliyor, kaç kalori var, organik mi 
değil mi? Markalar, bu farkındalık ölçeği için 
pazarlamalarını oluşturmalı ve uyumlu hale 
getirmelidir. 

Uluslararası mutfaklara talep: İster uluslararası 
mutfaklar ister farklı yemeklerin füzyonları şeklinde 
olsun yeni şeyler keşfetmek isterler.  

Deneyim önemlidir: Deneyim, bu nesiller için hala 
büyük önem taşımaktadır. Ancak restoranların 
teslimatı yaparken kontrol etmesi zorlaşmaktadır. Bu 
nedenle, bunu geliştirmek için teslimat deneyimine, 
paketlemeye ve geri bildirim görüşmelerine daha 
fazla odaklanılmalıdır.  

Bulut Mutfağı Nasıl Çalışır? 

Bulut mutfakları, bir veya iki ile düzinelerce 
restoranın, teslimata göre optimize edilmiş menü 
öğeleri hazırlamak için alan kiraladığı merkezi lisanslı 
ticari gıda üretim tesisleridir. Bir restoran, tümü tek 
bir çatı altında çalışan birden fazla marka veya sanal 
restoran işletebilir veya mutfak, farklı tedarikçiler 
tarafından paylaşılan bir kuluçka makinesi gibi 
çalıştırılabilir. Paslanmaz çelik hazırlık masaları, 
davlumbazlar, ocaklar, fırınlar ve lavabolardan oluşan 
ve her biri doğrudan müşterilerden gelen kendi 
siparişlerine sahip çok sayıda istasyonu (mini-
restoranları) olan büyük bir depodur (Tetreault, 
2019).  

Bulut mutfakları, yalnızca teslimat iş modeline 
dayanmaktadır. Bu restoranlar, kendi web siteleri 
aracılığıyla veya teslimat uygulamaları aracılığıyla 
gelen siparişlere, şirket dışında yemek için yiyecek 
teslim etmek için güvenmektedir. Bu iş modeli, 
restoranların müşteri tabanlarını çeşitlendirmesine 
ve genişletmesine olanak tanırken, kira ve işçilik 
olarak en büyük iki işletme maliyetini azaltır. Düşük 
genel gider ve yalnızca mutfak personelinin gerekli 
olmasıyla işletmeler, maliyetleri en aza indirme ve 
siparişleri en üst düzeye çıkarma fırsatına sahiptir 
(Choudhary, 2019; Arman, 2021).  
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Yalnızca teslimat olan bulut mutfakların, müşteriler 
için deneyimsel bir yemek yeme deneyimi yaratması 
gerekmez. Yüksek kiralama maliyetleri, büyük 
sermaye yatırımları, restoran iç mekanları, misafir 
tesisleri hakkında endişelenmeleri gerekmez. Müşteri 
kazanımı dijital platformlar aracılığıyla 
sağlandığından bulut mutfakları, tüm iş operasyonunu 
güçlendiren teknolojiye yoğun bir şekilde yatırım 
yapmaktadırlar. Teknolojinin yanı sıra, büyük 
yatırımlar ayrıca iyi donanımlı mutfak altyapısını, 
şefler ve teslimat sürücüleri gibi eğitimli insan gücünü 
içerebilir. Bazı bulut restoranları, hizmetlerini 
kişiselleştirmek için kendi dağıtım filolarına 
güvenirken, diğerleri teslimat için toplayıcılardan 
yararlanırlar.  

Bulut mutfak açmayı kimler düşünmelidir sorusuna 
aşağıdaki cevaplar verilebilir (Choudhary, 2019).  

Gıda girişimcileri: Benzersiz bir fikir varsa ve pazara 
girmek için daha ucuz bir yol aranıyorsa, bulut 
mutfaklar tam olarak amaca hizmet etmektedir. Tam 
teşekküllü bir restorana kıyasla daha az yatırım 
gerektirirler, ancak geniş bir müşteri havuzuna 
ulaşmak için tam fırsat verirler. 

Ev yapımı gıda markaları: Yerli marka süper hızlı mı 
genişliyor? Bir bulut mutfağı açmak, küçük bir 
yatırımla ve en iyiyi hedefleme isteğiyle teslimat 
alanları çevresinde mağaza kurulmasına yardımcı 
olabilir. 

Food-Truck operatörleri: Daha yeni teslimat alanlarına 
genişlemek ve tıpkı bir Food-Truck gibi hızlı tempolu 
bir model denemek isteniyorsa cevap bulut mutfak 
olabilir. 

Yerleşik Zincirler (QSR): Teslimat kapasitesini 
genişletmek isteyen hızlı servis restoranları bile, 
verimli bir şekilde para yatırmak için yalnızca teslimat 
mutfak modeline bakabilir. 

Restoranlar (Dine-in): İnsanlar artık yiyeceklerin 
kendilerine ulaşmasını istemektedirler. Teslimat 
trendine yavaş yavaş adapte olan restoranlar, karanlık 
bir mutfak kurmaya ve daha yeni menü fikirleri 
denemeye bakabilirler.  

Bulut Mutfakların İşletmeler İçin Faydaları 
Nelerdir? 

Geleneksel restoran iş modeline kıyasla avantajları 
şunlardır (Chavan, 2020; Oracle, 2021);  

Düşük genel giderler: Restoran işletmecileri için en 
büyük zorluklardan biri, personel maliyetleri ve daha 
da katılaşan iş kanunlarına uyumdur. Bulut mutfaklar, 
isteğe bağlı işçilikten daha kolay yararlanabilir ve 
servis personeli için endişelenmeye gerek kalmaz. 
Geleneksel restoranlara kıyasla bulut mutfaklar için 

giriş engeli çok daha düşüktür. Bulut mutfaklar teorik 
olarak, ev önü operasyonlarına, oturma için taban 
alanına veya birinci sınıf yerlerde yüksek yaya 
trafiğine sahip vitrinler için yüksek kiralara olan 
ihtiyacı ortadan kaldırarak daha düşük maliyetlere 
neden olur. Ölçek ekonomilerinden yararlanarak 
içerik maliyetlerinden tasarruf etmek de mümkündür. 
Örneğin, aynı mutfakta faaliyet gösteren yalnızca 
teslimata yönelik bir dizi farklı marka için daha büyük 
siparişler vermek. Bu tasarruflar, sanal restoranlara 
geleneksel restoranlara göre rekabet avantajı 
sağlamak için tüketiciye aktarılabilir. 

Daha iyi verimlilik: Özel olarak oluşturulmuş alanları 
kullanarak ve süreçlerini özel olarak teslimat için 
optimize ederek, bulut mutfaklar çok verimli 
çalışabilir. Bir mutfakta birkaç marka işletiliyorsa, 
birkaç farklı menü için hazırlık malzemeleri toplu 
olarak tasarlanabilir ve mutfak, hazırlama hızına ve 
yemeklerin teslimat görevlilerine teslim etme 
sürecine öncelik verecek şekilde tasarlanabilir. 

Kullanıcı verilerine erişim ve gerçek zamanlı 
uyarlanabilirlik: Bulut mutfakları teknoloji 
düşünülerek tasarlandıkları için süreçleri, siparişleri 
ve personel planlamasını tüketici davranışına göre 
optimize edebilir. Menü ayrıca talebe uyacak ve 
marjları artıracak şekilde uyarlanabilir. Bu da modeli 
zaman içinde optimize eder. Fiziksel bir konuma bağlı 
olmamak, müşteri memnuniyeti üzerinde çok fazla 
etki yaratmadan menüyü veya çalışma sürelerini iş 
gereksinimlerine uyacak şekilde değiştirmek 
anlamına gelir. Bu, sipariş verme ve hazırlık 
kararlarında daha akıllı olunabileceği için gıda israfını 
azaltmaya da yardımcı olabilir. Aslında sanal 
restoranlar o kadar uyumludur ki, sadece bir sezon 
için bir marka bile başlatılabilir. Örneğin, yaz için 
sağlıklı bir salata markası ve kış ayları için doyurucu 
bir yemek (poutine) konsepti başlatabilir ve her tür 
gıda için mevsimsel talepten herhangi bir düşüş 
yaşamadan yararlanılmasını sağlayabilir. 

Yüksek pazarlama harcaması olmadan dijital marka 
bilinirliği: Sanal restoran markaları, kendilerini 
pazarlamak yerine teslimat uygulamaları aracılığıyla 
hızlı bir şekilde ortaya çıkabilir. Yeni bir sanal 
restoran konsepti, teslimat uygulaması iş modelinin 
bir parçası olan görünürlük için ödeme yapmak 
zorunda kalacak olsa da özellikle marka oluşturma 
konusunda yaratıcıysa, genel olarak daha ucuza 
çalışabilir.  

Bulut Mutfaklarla İlgili Potansiyel Zorluklar 
Nelerdir? 

Herhangi bir yeni teknoloji ile, faydaların yanı sıra 
bazı dezavantajlar da olacaktır. İşte bir bulut mutfağı 
çalıştırmanın getirdiği potansiyel zorluklardan 
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bazıları şunlardır (Chavan, 2020; Oracle, 2021; 
Sarangdhar, 2021). 

İsteğe bağlı personel ile çalışma: Bir bulut mutfak 
çalıştırılırken, marjları kontrol etmek için isteğe bağlı 
personel kiralamaya daha yatkın olabilir. Bu, ücret 
faturasından tasarruf sağlarken, bazı uyarılarla 
birlikte gelir. Personel konuklarla etkileşime 
geçmeyecek veya bahşiş almayacağından, ağırlama 
işinden çok bir fabrikada çalışmak gibi hissettirebilir. 
Tabii ki, morali yükseltmek ve personeli başka 
şekillerde motive etmek denenebilir. Ancak en iyi 
yemek servisi yeteneğini çekilmiyorsa bir marka 
kültürü oluşturmak daha zor olabilir. İsteğe bağlı 
personelin işe alınması, her ikisi de başarılı gıda 
işletmeleri için hayati önem taşıyan gıda güvenliği ve 
tutarlılığı açısından riskler taşır. Bu işçilerin yeterli 
eğitime sahip olduğundan emin olmak önemlidir. 
Eğitime yatırım yapmak istenirse, kadrolu personel 
kiralamak daha mantıklıdır. Burada, isteğe bağlı 
çalışanlar ile kadrolu personel arasındaki en iyi 
dengeyi bulmaya çalışmak için üzerinde çalışmak 
gereklidir (Alves vd., 2021).  

Üçüncü taraf dağıtım uygulamalarına güvenme: 
Teslimat uygulamalarını kullanmanın tüm 
avantajlarına rağmen, tek bir müşteri kaynağına 
güvenmek asla iyi bir iş kararı değildir. Yüksek 
ücretler ayrıca marjları da etkileyebilir ve yemeğin 
kalitesini etkileyebilecek ve itibarı riske atabilecek 
son kilometre teslimatı üzerinde çok az kontrole sahip 
olmaya neden olabilir. Buna karşı koymanın bir yolu, 
kendi teslimat hizmetini sunmaktır. Ancak bu, daha 
yüksek pazarlama maliyetleri ve lojistik 
komplikasyonlarla birlikte gelir. Birden fazla 
markanın yükü paylaşabileceği büyük ortak mutfaklar 
için mantıklı olabilir. 

Kalabalık bir dijital pazarda rekabet etmek: Fiziksel bir 
konumu olmayan bulut mutfakları, giriş trafiğinden 
faydalanmaz. Yalnızca kalabalık bir çevrimiçi pazarda 
rekabet edilmektedir. Ürün yeterince iyiyse, iyi 
incelemeler ve ağızdan ağıza tavsiyeler gibi sosyal 
kanıtlar sayesinde zirveye çıkmalıdır. Ancak bu 
platformlarda görünürlük için para ödemek zorunda 
kalınabilir. Kendi sadık takipçilerini geliştirmeden 
önce, özellikle başlangıçta bu potansiyel ek maliyetin 
farkında olunmalıdır.  

Gıda kalitesi ve gıda güvenliği: Yalnızca teslimat yapan 
bir marka ile itibar, gıdanın müşteriye mükemmel 
durumda ulaşmasına bağlıdır. Bunu doğru yapmak, 
tekrar sipariş almanın tek yoludur. Ürünün müşteriye 
istendiği gibi ulaşması için uygun sıcaklıklarda 
tutmanın önemli zorlukları vardır. Sadece en iyi 
şekilde keyif almaları için doğru sıcaklıkta değil, aynı 
zamanda yemenin güvenli olduğundan emin olmak 
içindir. Bu, farklı ambalaj türlerini test etmek ve 

potansiyel olarak daha pahalı ve tedarik edilmesi daha 
zor olan kaplara yatırım yapmak anlamına gelir. Bu, 
yüksek hacimli siparişleri pompalarken hızla 
eklenebilecek bir maliyettir. Bu hayati bir unsurdur.  

Yasal düzenlemeler ve lisans: Gıda üretimi, büyük 
ölçüde yerel düzeyde düzenlenir. Bulut mutfaklar çok 
yeni olduğu için düzenleyiciler konsepte yabancı 
olabilir. Beklenmedik gereksinimlerle size vurmaya 
başlayabilir veya size tam hizmet veren bir restoran 
gibi davranmaya başlayabilirler. Yasal kontrolörler, 
gıdaların güvenli bir şekilde saklandığını, üretildiğini, 
paketlendiğini ve teslim edildiğini görmek 
isteyecektir. Bu da HACCP'nin ve diğer üretim 
planlarının gözden geçirilmesini gerektirebilir. Ayrıca, 
tek çatı altında üretim yapan birden fazla kiracıya 
sahip olmak, kimin gıda üretme ve dağıtma lisansına 
sahip olduğunun karmaşıklığını artırır. Onlara 
operasyonunun güvenli ve sorumlu olduğunu 
göstermek için ekstra yol kat etmeye hazır 
olunmalıdır. 

Bulut Mutfakların Avantajları Nelerdir? 

Müşteri etkileşimi sanal ise, bir iş kurmak daha hızlı 
ve daha ucuzdur. Ekipman maliyetini düşürür, daha az 
yasal evrakla uğraşılır ve neredeyse anında satış 
yapmaya başlanabilir. Girişimciler, bir Food Truck 
veya gerçek bir restorana tam olarak bağlanmadan 
önce ürünlerini test edebilirler. Bulut mutfakların 
avantajları şunları içermektedir (Tereault, 2019; 
Lapaas, 2019; Deliverect, 2021; Gosai ve Palsapure, 
2021): 

Esnek menü: Uygulama veya web tabanlı olması, 
tabela veya basılı materyalleri güncelleme konusunda 
endişelenmeye gerek kalmadan istendiği zaman menü 
odağının değiştirebileceği anlamına gelir. Bir bileşen 
çok pahalı hale gelirse veya bölgede artık erişilebilir 
değilse, menü öğelerini mevcut olanlara uyacak 
şekilde kolayca değiştirebilir. 

Daha düşük finansal yatırım: Bulut mutfaklar, sanal 
restoranlar için geçerli olmayan dekor, tabela, yemek 
takımı veya ek personel gibi birkaç pahalı unsuru 
ortadan kaldırır.   

Deneme fırsatı: Bulut mutfakları, restoran sahiplerinin 
yeni konseptleri denemelerine, hızlı başarısız 
olmalarına ve çalışmayan fikirleri kolayca 
ayırmalarına olanak tanır. 

Daha verimli: Özel olarak oluşturulmuş alanları 
kullanarak ve süreçleri özellikle teslimat için optimize 
ederek, bulut mutfakları çok verimli çalışabilir. Bir 
mutfakta birkaç marka işletiliyorsa, malzemeler 
birkaç farklı menü için toplu olarak hazırlanabilir.  

Müşteri verilerine erişim: Bulut mutfakları, ilk 
araştırmadan çevrimiçi sipariş vermeye ve yerine 
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getirmeye kadar tüm müşteri yolculuğunda sorunsuz 
bir şekilde etkileşim kurmak üzere tasarlandığından, 
bulut mutfakları tüketici davranışına dayalı olarak 
süreçleri, siparişi ve personel planlamasını optimize 
edebilir. 

Pazarlama için üçüncü taraf uygulamalardan 
yararlanılmalıdır: Sanal restoran markaları, 
kendilerini pazarlamak yerine teslimat uygulamaları 
aracılığıyla hızlı bir şekilde ortaya çıkabilir. 

Bulut Mutfakların Dezavantajları Nelerdir? 

Bulut mutfaklarında rekabet şiddetli olabilir. 
Kalabalık bir çevrimiçi pazarda rekabet edilmektedir. 
Müşteriler evlerinin rahatlığında birçok marka 
arasında gezinmek için bir teslimat uygulaması 
kullanabilmektedir. Bir bulut mutfağı işletmek, bir 
vitrin tarafından sağlanan içeri girme trafiğini 
kaçırmak anlamına gelir. Bir vitrin kiralamak için 
daha fazla para ödemenin nedeni, insanların 
restorana girmesidir. Bunun da ötesinde olup çalışılan 
mutfağın konumu (genellikle 5-7 km teslimat 
yarıçapı) ile sınırlandırılmalıdır. Düşük gelirli 
bölgelerde kira cazip gelse de uygun müşteri bulmak 
için doğru yerde olunmayabilir. Dikkate alınması 
gereken başka bir şey de yalnızca teslimat yapan bir 
markanın itibarının, müşteriye mükemmel durumda 
gelen yiyeceklere dayanmasıdır. Restoranın kontrolü 
dışındaki faktörler, teslimat yapan sürücülerin geç 
kalması gibi gıda kalitesini etkileyebilir. Yüksek bir 
gıda kalitesi standardını korumak, tekrar siparişleri 
artırmak için çok önemlidir. Ürünün müşteriye 
istendiği gibi ulaşması için ürünü uygun sıcaklıklarda 
tutmanın ve yemenin güvenli olmasını sağlamanın 
önemli zorlukları vardır. Bu, farklı ambalaj türlerini 
test etmek ve potansiyel olarak daha pahalı ve tedarik 
edilmesi daha zor olan kaplara yatırım yapmak 
anlamına gelir (Tereault, 2019; Lapaas, 2019; 
Deliverect, 2021; Gosai ve Palsapure, 2021). 

Bulut Mutfak için Doğru Teknolojinin Seçilmesi 

Çoğu sipariş bir web sitesi, uygulama veya teslimat 
toplayıcıları aracılığıyla çevrimiçi olarak 
yapıldığından, teknoloji bulut mutfaklarında çok 
önemli bir rol oynar. Bir bulut mutfağı, çevrimiçi 
siparişleri kabul etmek, ödemeleri işlemek ve verimli 
mutfak yönetimi için entegre bir teknoloji sistemi 
gerektirir.  

Bir bulut mutfağı için temel gereksinim, teslimat 
toplayıcıları ve çevrimiçi sipariş platformları gibi 
çeşitli kanallardan siparişleri kabul eden bir satış 
noktası (POS) sistemidir. Entegre bir restoran POS 
sistemine sahip olmak, her platformdan gelen 
siparişlerin kayıtlarını tutabilmek ve hangi 
platformun en iyi şekilde çalıştığını görebilmek 
anlamına gelir. Satış verilerine erişim, satışları en üst 

düzeye çıkaran stratejiler geliştirmek için çok 
önemlidir. Çevrimiçi gıda toplayıcılarla ortaklık 
yapmak önemli olsa da ek bir satış kanalı olarak 
siparişleri kabul etmek için kendi restoran web 
sitesini veya mobil uygulamasını uygulamaya 
koymaya değerdir. Hızlı tempolu bir bulut 
mutfağında, siparişi 30 dakika içinde teslim etmek 
istenirse, sipariş hazırlama süresi genellikle 10-12 
dakikadır.  

Entegre bir Mutfak Teşhir Sistemi (MTS), sipariş 
hazırlama süresini optimize edecektir. Sipariş alınır 
alınmaz MTS'de güncellenir. Mutfak personeli sipariş 
detaylarını ve siparişin teslim alınma zamanını anında 
görüntüleyebilir ve siparişini buna göre hazırlayabilir. 
Bu, mutfak yönetimini kolaylaştırır, verimliliği en üst 
düzeye çıkarır ve hazırlık süresini daha da optimize 
etmek için gecikmelerin belirlenmesini sağlar. 
Envanteri etkin bir şekilde yönetmek, herhangi bir 
restoran için çok önemlidir ve aynı şey bir bulut 
mutfağı için de geçerlidir. Akıllı bir envanter yönetim 
sistemi, günlük stok tüketiminin takip edilmesini 
sağlar. Ayrıca gerektiğinde daha fazla stok siparişi 
verilmesini ister. İsrafın azaltılmasına ve gıda 
maliyetlerini kontrol altında tutulmasına yardımcı 
olur. Teknoloji, bir bulut mutfağı işletmesinin 
sorunsuz işleyişinde kritik bir rol oynar ve ayrıca 
operasyonel verimliliği sağlar. POS, MTS ve envanter 
yönetimi arasında sorunsuz entegrasyona sahip 
kapsamlı bir teknoloji platformuna sahip olmak, bulut 
mutfak işletmesinin operasyonel verimliliğini ve 
sorunsuz çalışmasını sağlayacaktır (Gosai ve 
Palsapure, 2021). 

Bulut mutfak iş modelini planlarken dikkat edilmesi 
gereken noktalar aşağıda belirtilmiştir (Lapaas, 2019; 
Merckaert, 2021); 

Üçüncü taraf indirimlerinin yanlış tarafı: Üçüncü taraf 
indirimleriyle ani artan siparişler, daha fazla ekipman 
satın alınmasına ve daha fazla kişinin işe alınmasına 
yol açar. İndirim durduğunda, siparişler durur ve daha 
yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalınır.  

Gıda maliyet yönetimi: Envanter yönetimine dikkat 
etmemek, yani bir yemeğe giren bileşenlerin gerçek 
maliyeti aşılmaz olabilir. Standart olarak yemek 
masrafları %30-33 arasında olmalıdır. Ancak gıda 
maliyetini kontrol etmek zordur. Çoğu zaman, mutfak 
personeli kesin ölçümler konusunda rahattır. 
Restoran POS'una entegre bir envanter yönetimi aracı 
kullanmak kesinlikle yardımcı olabilir. 

Gıda Güvenliği: Bulut mutfaklar da gıda güvenliği 
kurallarına göre çalışmalıdır.  
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Popüler Bulut Mutfağı İş Modelleri  

Bulut mutfaklarının farklı iş modelleri 
uygulanmaktadır. Ancak günümüz koşulları ve 
tüketici eğilimleri çerçevesinde uygulanan iş 
modelleri gelişmekte ve çeşitlenmektedir. 
Günümüzde uygulanan önemli iş modelleri aşağıda 
detaylandırılmıştır (Lapaas, 2019; Patel, 2020; 
Benniwal ve Mathur, 2021; Arman, 2021; Can, 2021; 
Deliverect, 2021; Dny, 2021; Fridayani vd., 2021; 
Merckaert, 2021; Goyal, 2022; Pooja ve Buhuvana, 
2022); 

Bulut Mutfak Modeli #1 – Markaya Ait Bulut Mutfağı: 

Bir markaya ait tek mutfaklı bulut mutfak, paket 
servisi olmayan ve akşam yemeği yemeyen, yalnızca 
teslim edilen bir işlemdir.  

Tipik kurulum: Mutfak genellikle kiralık bir alanda 
bulunur. Ancak yoğun nüfuslu yerlerden çok uzakta 
değildir. Nispeten küçük ve aerodinamik olup bir 
iskelet ekibi kullanır. Siparişler ve teslimatların 
etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için farklı 
kaynaklar kullanılmaktadır. Bazen mutfak, özellikle 
tanınmış bir markaysa, paralel olarak kendi kendine 
teslimat yapar. Ön yatırım düşüktür. Bu, bir restoran 
ve bir bulut mutfağı arasında seçim yapan yeni bir 
katılımcıdan bahsedilirse doğrudur. Bulut mutfağı her 
zaman daha az önemli bir yatırımdır. Bununla birlikte, 
bir restoran sahibi, en azından konseptlerini ve 
taleplerini test edene kadar ortak bir akşam 
yemeği/bulut mutfak işletmesi yürütmekten 
genellikle daha iyidir. İş ölçeklendirmesi çaba sarf 
ederek yapılabilir. En iyi ölçeklendirme taktiği, 
modelde hafif bir ince ayar gerektirir, orijinal işlemi 
genişletmek ve merkezi bir mutfak oluşturmak gibi. 
Marka daha sonra maliyetleri kontrol altında tutarken 
açılır konumlar aracılığıyla daha fazla yer kaplayabilir 
(Moyeenudin vd. 2020; Patel 2020). 

Bulut Mutfak Modeli #2 – Ayrı Bir Yerinde Teslimat 
Üretim Hattı ile Akşam Yemeği 

Bu bulut mutfak modelinde, mevcut bir akşam yemeği 
restoranı, teslimat/paket servisine ayrılmış bir yan 
koşuşturma yaratır. Temel olarak, restoran menü 
siparişlerini alır ve teslimat ayarlamaları yapılır. 
Görünüşlerine rağmen, bu bulut mutfakların çoğunun 
arkasında bir sistem vardır.  

Tipik kurulum: Mutfak, yüksek kiralı, uğrak bir alanda 
yer almaktadır. Operasyonun teslimat tarafı, 
neredeyse yalnızca ek bir gelir akışı yaratmaya 
yöneliktir. Bazen, bir nakit akışı sorununu aşmak için 
bir önlem veya yeni menü fikirlerini ve kavramlarını 
test etmenin bir yoludur. Yemek ve teslimat üretim 
hatları, benzer (ancak farklı) menülerle ayrılmıştır. 
Restoran, siparişleri ve teslimatı yürütmek için birkaç 

toplayıcıyla ortak çalışır (ancak kendi teslimatını da 
yürütebilir). Ön yatırım düşüktür. Mevcut 
restoranların çoğu, hacimleri artırmak, işten 
çıkarmaları ve mali yıkımı önlemek için bunu 
kaldırabilir. Bu nedenle, pandemi ile ilgili 
kilitlenmeler sırasında bir duraklama önlemi olarak 
çok popüler olmuşlardır. Operatör, yeni süreçler, 
ekstra çalışanlar, sağlam yazılımlar gibi teslimat 
tarafını büyütmeye odaklandığında yatırım 
artmaktadır. İş ölçeklendirme çok zordur. Bulut 
mutfağın bu yinelemesini ölçeklendirmek, esas olarak 
gerçek bir bulut mutfağı olmadığı için bir sıkıntıdır. 
Ölçeklendirme sırasında, bu model genellikle bir hub-
and-spoke (malların merkezi bir konumda toplanıp 
buradan dağıtıldığı sistem) veya paylaşılan bir mutfak 
modeline dönüşür, çünkü yeni konumlarda bir 
restoran vitrini açmak finansal açıdan mantıklı 
değildir (Bunnag, 2020; Chavan, 2020; Yeşilyurt ve 
Kurnaz, 2021). 

Bulut Mutfak Modeli #3 – Bir (veya Daha Fazla) Ortak 
Mutfak Konumundan Çalışan Bir Yemek Markası 

Bu özel modelde, işletmede zaten bir yemek servisi 
vardır. Ancak bulut mutfak yönü fiziksel olarak ondan 
çıkarılır ve ortak bir mutfak alanından çalıştırılır. 
Yemekhane ve dağıtım mutfakları ayrı yerdedir. 
Teslimat için yemekler ortak mutfakta yapılır.  

Tipik kurulum: İyi bilinen bir restoran, operasyonları 
ayırmak ve erişimi genişletmek için düşük kiralı bir 
alanda mutfak alanı kiralar. Çoğu durumda, bu bulut 
mutfak yalnızca yoğun zamanlarda (hafta sonları, 
tatiller, akşamlar) çalışır. Personel, restoran ve bulut 
mutfağı arasında döner, siparişler ve teslimat, birkaç 
toplayıcı tarafından gerçekleştirilir. Yarı hazır ürünler 
bazen daha geniş bir alana hizmet vermek amacıyla 
restorana teslim edilir. Ön yatırım ortadır. Bu bulut 
mutfak modeli için başlangıçta biraz daha fazla 
yatırıma ihtiyaç olacaktır. Bunun nedeni, ek bir alan 
kiralanacak olmasıdır (muhtemelen önceden 
donatılmış bir ortak mutfak operasyonu). Operasyon 
büyürse, ekstra personel de gerekmektedir. İş 
ölçeklendirme çaba sarf ederek yapılabilir ancak 
işlerin nasıl kurulduğu ve hangi yöne gitmeye karar 
verilmesine bağımlıdır. Birkaç ortak mutfaktan 
operasyon yürütmek, ölçeklenemez bir lojistik kabusa 
dönüşebilir. Ancak, operasyonlar tek bir yerde 
genişletilirse ve ardından erişimi artırmak için sadece 
açılır vitrinler kurulursa, ölçeklendirme daha kolay 
hale gelmektedir.  

Bulut Mutfak Modeli #4 – Hub & Spoke 

Bu bulut mutfak modelinin tek marka, çok marka, 
ortak mutfak gibi birkaç çeşidi bulunmaktadır. Her 
birinin amacı, öğelerin çoğunun hazırlandığı merkezi 
bir üretim birimine ve ardından erişimi kolaylaştıran 

https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/mallar%C4%B1n%2c%20yolcular%C4%B1n%20veya%20verilerin%20merkezi%20bir%20konumda%20toplan%C4%B1p%20buradan%20da%C4%9F%C4%B1t%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20(sistem)
https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/mallar%C4%B1n%2c%20yolcular%C4%B1n%20veya%20verilerin%20merkezi%20bir%20konumda%20toplan%C4%B1p%20buradan%20da%C4%9F%C4%B1t%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20(sistem)
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(ve öğelerin son haline getirildiği) açılır konumlara 
sahip olmaktır. Merkezi üretim birimlerine ve 
öğelerin sonlandırıldığı (açılır) konumlara sahip bir 
bulut mutfak modelidir. 

Tipik kurulum: Merkezi mutfak, düşük kiralı bir 
alanda (sahip olunan veya kiralık) bulunur. Çoğu 
ürünün önceden hazırlandığı ve son rötuşlar için daha 
küçük pop-up (parlatıcı) konumlara gönderildiği 
üretim merkezidir. Son mesafeler, teslimat konsepti 
altında daha fazla alanı kapsayacak şekilde stratejik 
olarak yerleştirilmiştir. Ön yatırım yüksektir. Yüksek 
hacimler nedeniyle pahalıdır. Çoğu durumda, merkezi 
mutfak alanı işletmeye ait veya kiralanacak (yani 
ortak bir mutfak değil) yerler olabilir. Ek olarak, işçilik 
maliyetleri her açılan konumla birlikte artma 
eğiliminde olup çalışanları işe almak ve eğitmek için 
zamana ihtiyaç bulunmaktadır. Bu da ilk siparişi 
teslim etmeden önce en az birkaç ay için ekstra 
maliyet anlamına gelmektedir. İş ölçeklendirmesi 
kolaydır. Düşük maliyetli açılır ve ölçeklendirmeye 
uygundur. Sadece bir yerleşim bölgesinde küçük bir 
yer bulup bu belirli operasyonu yürütmek için bir kişi 
daha işe almaktır.  

Bulut Mutfak Modeli #5 – Paylaşılan veya İşletmeye Ait 
Bir Mutfakta Birden Fazla Sanal Marka 

Bu, bir işletmenin sahip olunan veya paylaşılan bir 
mutfak alanında birkaç farklı markayı (genellikle 
farklı mutfak türleri) çalıştırdığı biraz daha ayrıntılı 
bir kurulumdur. Akşam yemeği seçeneği ve paket 
servisi olmayıp bu yalnızca bir teslimat işlemidir. Bir 
restoran işletmesi, sahip olunan veya paylaşılan bir 
mutfak alanında birkaç sanal marka işletmektedir.  

Tipik kurulum: Bu modele eklenen pop-up konumları 
yoksa, mutfak yoğun nüfuslu birinci sınıf bir emlak 
alanındadır. Genellikle farklı marka ürünlerin 
hazırlandığı birkaç üretim hattına sahip büyük bir 
mutfaktır (ancak olması gerekmez). Bu markalar 
birbiriyle yakından bağlantılı olup bu da tek bir ekip 
tarafından hazırlanabilecekleri anlamına gelmektedir. 
Bu aynı zamanda, fiyatı düşük tutmak için 
malzemelerin hacim olarak satın alındığı anlamına 
gelir. Sipariş ve teslimat, çoğunlukla toplayıcı 
ortaklıklar aracılığıyla gerçekleştirilir. Ön yatırım 
düşük/orta düzeydedir. Bu modelin kurulumu, 
yalnızca bir mutfağa hizmet veren bir bulut 
mutfağından daha pahalıdır. Sahip olunan veya 
kiralanan (nispeten yüksek kiralı bir alanda) daha 
büyük bir alana gereksinim vardır. Buna ek olarak, 
hacimlere ve mutfağa bağlı olarak bazı pahalı 
ekipmanlara ihtiyaç olabilir. Ancak, bu tür bir bulut 
mutfak, Hub&Spoke bulut mutfak modeli kadar pahalı 
değildir. Çünkü hala tek bir yerden bahsedilmektedir. 
İş ölçeklendirme kolay/yapılabilir. Kazanan çok 
markalı bir bulut mutfağını farklı bir bölgede/şehirde 

kopyalamak, sunulanlar nüfusta yankı uyandırdığı 
sürece nispeten kolay olmalıdır. Süreçler, teknik bilgi 
ve yazılım çözümleri aktarılabilir. Bu da maliyetleri 
orijinal konuma eşit veya daha düşük tutmaya 
yardımcı olur. Ancak, nereye genişleneceğine bağlı 
olacaktır. Ölçeklendirmeden önce ve özellikle yeni bir 
pazara girmeye çalışmadan önce, demografiye ve 
sipariş/yeme alışkanlıklarına derinlemesine bir dalış 
yapmak önemlidir. 

Bulut Mutfak Modeli #6 – Shell Kitchen, Dış Kaynaklı 
Yemek Hazırlama/Teslim/Destek 

Bu biraz karmaşıktır. Sadece son dokunuşları yapan 
bir bulut mutfaktır. Bir mutfak (en yaygın) veya 
birkaçını sunabilir. Ancak model genellikle gerçekten 
zayıf ve ilhamsızdır. Genel giderler minimumda 
tutulur ve en büyük endişe, minimum maliyetle 
maksimum hacimlerin nasıl elde edileceğidir. Özel bir 
merkezi mutfak tarafından sunulmayan açılır bir 
konumdur. 

Tipik kurulum: Burada sahip olunan temel olarak, özel 
bir merkezi mutfak tarafından sunulmayan bir açılır 
konumdur. Bu açılır pencere, ortak bir mutfaktan yarı 
hazır yemekler sipariş eder (veya bir marketten satın 
alır), istenen fiyatı iki katına çıkarır, siparişler ve 
teslimat için toplayıcılarla ortak olur. Ortak; siparişler, 
teslimat ve yiyecek hazırlama ile ilgilenir. Operatör, 
yalnızca teslimatın son ayağı için bir operasyon üssü 
olarak hizmet veren harika bir merkezi konuma 
sahiptir. Ön yatırım çok düşüktür. Bu, özellikle bir 
toplayıcı ile ortaklıktan bahsediliyorsa, son derece 
düşük maliyetli bir modeldir. Ancak, bunun gibi yerler 
kendi pazar paylarını yakalamakta (ve ona 
tutunmakta) zorlanırlar. Çoğu zaman, menü öğeleri ne 
yenilikçi ne de yüksek kalitelidir. İş ölçeklendirmesi 
kolaydır. Çok fazla rekabetin olmadığı merkezi bir yer 
bulunabilirse (süreçler, teknik bilgi ve yazılım 
çözümleri kolayca aktarılabilir) bu modeli 
ölçeklendirmek kolaydır.  

Sonuç olarak mevcut patlamaları sayesinde, sanal 
restoranların 2030 yılına kadar 1 trilyon dolarlık bir 
endüstriye dönüşmesi beklenmektedir. Ancak, hepsi 
hayatta kalamayacaktır. Kesin olarak, hangi bulut 
mutfak modeli öne çıkarsa çıksın, hedefe iş 
optimizasyonu ve maliyet kontrolü yoluyla 
ulaşılacağıdır. Çünkü şu anda başarılı bulut mutfak 
operatörlerinin yaptığı tam olarak budur. 

Bulut mutfakları hız, verimlilik ve ölçek için 
tasarlanmıştır. Bu da az risk ve yatırımla bir teslimat 
restoranının işletilmesini kolaylaştırır. Bir 
girişimcinin tek bir konumdan birçok markayla iş 
birliği yapmasına izin vererek, mevcut altyapıda 
gelişmiş maliyet yönetimi şansını artırır. Aynı 
zamanda daha fazla esneklik sağlar. Bulut mutfakları, 
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neyin işe yarayıp neyin yaramadığını değerlendirerek, 
sunduklarını sürekli olarak gözden geçirebilir. Tüm 
bunlar daha ucuz maliyetler, daha fazla verimlilik ve 
daha az risk ile sonuçlanır. Ancak, COVID sonrası her 
ardışık kapatma ile bulut mutfakların sayısında 
önemli bir artış olmuştur. Birçok ev işletmesi ve bulut 
mutfak, pazardaki rekabeti artıran gıda toplayıcıları 
olarak piyasaya sürülmüş ve kendilerini listelemiştir. 
Fiziksel bir vitrin olmaması nedeniyle, marka için 
sadık ve düzenli bir hayran kitlesi oluşturmak zordur. 
Küratörün bir kutuda bir deneyim sunma amacı da bir 
engeldir çünkü bu sadece ambalaja değil, aynı 
zamanda gıdanın teslim edilmesindeki özene de 
bağlıdır. 
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ÖZ 

Doğal yaşamı destekleyen, koruyan ve sürdürülebilirliğini turizm ile buluşturan Buğday Derneği’nin “TaTuTa Projesi” 
Türkiye’de bulunan çiftçi ailelerine sosyal ve ekonomik anlamda destek olması açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda 
çalışmanın amacı Kastamonu ilinde faaliyet gösteren ekolojik çiftliklerin TaTuTa deneyimlerini incelemektir. Çalışmada nitel 
araştırma yöntemlerinden yüz yüze görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Şekerli’nin (2009) çalışmasından esinlenerek yarı 
yapılandırılmış bir görüşme formu oluşturulmuş ve çiftlik sahipleriyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler 
betimsel analiz ile değerlendirilmiştir. Kastamonu ilinde TaTuTa projesine dâhil olan biri Daday ve ikisi Şenpazar ilçesinde 
bulunan toplam üç çiftlik araştırma alanını oluşturmuştur. Araştırma sonucunda tüm çiftliklerde gönüllü ve konuklar pişirme, 
servis, konaklama, üretim, toplama, hazırlama, kültürel etkileşim, bilgi alışverişi, kendi kendine yetebilme ve buna ek olarak 
Balabanağa ve Yüksel Erdoğan Çiftliği’nde satış, imece hizmetleri sunulduğu belirlenmiştir.  
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ABSTRACT 
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tourism, is important in terms of providing social and economic support to the farmer families in Turkey. In this context, the 
study aims to examine the TaTuTa experiences of ecological farms operating in Kastamonu. The study used face to face 
interview technique one of the qualitative research methods. Inspired by the work of Şekerli semi-structured interviews were 
conducted with the farm owners. The obtained data were evaluated with descriptive analysis. A total of three farms, one of 
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GİRİŞ 

Günümüzde tüketimin içinde yer alanların sosyal 
yaşantılarında gerçekleşen farklılıklar, kültür 
seviyelerinin artması, turizmin içinde bulunma isteği 
seyahat pazarlarında değişikliklere sebep olmuştur. 
Doğal ve kültürel olarak el değmemiş kırsal alanlar, 
insanların kendilerini stresten uzak tutarak iç huzura 
yönelmelerine ve bunu bir yaşam şekli haline 
getirmelerine yardımcı olmuştur. Bununla beraber 
insanlarda oluşan çevre bilinci tüketicilerin doğal ve 
kültürel seyahatlere yönelmelerine sebep olmuştur. 
Bu gelişmeler ile birlikte turizm literatüründe çiftlik 
turizmi, çiftlik tatilleri, agroturizm, tarım turizmi gibi 
birçok farklı anlamlara gelen tatil çiftliklerine olan 
ilgi ve merakın giderek arttığı görülmektedir 
(Douglas vd., 2001: 173). 

Çiftlik turizmi ve tarım turizmi, zaman zaman iç içe 
geçse de bazen de konsept açısından ayırt 
edilememektedir. Bu iki kavram turizmde ziraat 
işlerinin yürütülmesi açısından farklı turizm 
deneyimleri sunmaktadır (Busby ve Rendle, 2000: 
635). Çiftlik turizmi insanların içinde yaşadıkları, iş 
hayatlarını sürdürdükleri ve her zamanki sosyal 
temel ihtiyaçlarını karşıladıkları alanların dışında 
faaliyetler sunmak, hayvancılık ve üretilen tarımsal 
mahsullerin satılması ve sunulmasına olanak sağlar. 
Çiftliklerde ziyarette bulunan kişilere konaklama, 
yeme-içme imkânları ve birçok açık hava aktiviteleri 
sunulur (Yılmaz, 2008). Merkezinde tarımsal 
faaliyetlerin yer aldığı tarım turizmi, hem çiftlikleri 
ziyaret eden konukların barınabilecekleri alanlara 
sahiptir hem de ziraat ve hayvancılığın nasıl 
uygulandığını gerçekleştirme fırsatı veren bir 
girişimcilik türüdür. Tarım turizmi, üretim sağlayan 
ekolojik çiftlikler için tüm konukları çiftliği tercih 
etmeleri için ortaya konan bir eylem olmasının 
dışında konukların seyahat ve eğlence hedeflerine 
uyumlu olarak oluşturduğu birbirinden farklı 
aktivitelerden meydana gelmektedir (URL-1). 

Çiftliklerde uygulamaya başlanılan TaTuTa çiftlikleri 
projesi örnek teşkil etmektedir. TaTuTa çiftliklerinin 
benimsediği doğal yaşam ve organik tarım ile 
hormonsuz ve doğal ürünlerin üretimi yapılmakta ve 
doğanın kendini daha iyi yenileyebilmesine ve 
verilen zararın minimuma indirgenmesi adına 
çalışmalar yapılmaktadır (Şimşek, 2016). TaTuTa 
çiftlikleri, katılım gösteren bireylere çeşitli 
rekreasyon faaliyetleri sunmakta, kırsal bölgelerin 
korunmasını sağlamakta, yöre halkına ekonomik 
girdi sağlamakta ve çevre ilgili eğitim ve iş imkânı 
olanakları sunmaktadır (Ross ve Wall, 1999). 

Yapılan araştırma kapsamında ulaşılan bulgular ve 
sonuçların ilgili literatürün gelişmesine ve konu ile 
ilgili yapılacak bilimsel çalışmalara ilham kaynağı 

oluşturması ayrıca özel sektöre de katkılar 
sağlayacağı düşünülmektedir. Çiftliklerin, TaTuTa 
projesi ile ek bir gelir kaynağı oluşturması, kırsal 
alanların sürdürülebilirliği ve özünü muhafaza 
edebilmesi adına önem taşımaktadır. Çalışmada 
sırasıyla çiftlik turizmi kavramı, buğday ekolojik 
yaşamı destekleme derneği ve TaTuTa Projesi sistemi 
ve amacı hakkında bilgilere yer verilmiştir. 
Çiftliklerde yapılan araştırmalar sonucu çiftlik 
sahiplerinin TaTuTa deneyimlerine ilişkin açıklanır 
ve tanımlayıcı bilgiler elde edilmiş ve önerilerde 
bulunulmuştur. 

Kastamonu ilinin kırsal turizm ve çiftlik turizmi 
potansiyelinin yüksek olması ve TaTuTa projesine 
dahil olan çiftliklerin bölgede var olması, bahsi geçen 
çiftliklerin durum değerlendirmesi yapılabilmesi 
açısından bu araştırmaya ihtiyaç duyulmuştur. Akkuş 
ve Yordam (2019) Kastamonu’da faaliyet gösteren 
TaTuTa çiftliklerinin gastronomik faaliyetlerini 
incelemişlerdir. Bunlara ek olarak bu çalışmada 
TaTuTa projesinin çiftliklere daha çok katkı 
sağlaması için birtakım önerilerin geliştirilmesi ve 
çiftlik sahiplerinin TaTuTa projesinden 
beklentilerinin ne ölçüde gerçekleştirdiğinin 
belirlenmesi ile ilgili alana katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

Çiftlik Turizmi 

Çiftlik turizmi, kırsal turizm etrafında güçlü bir çevre 
etkeni ile iç içe olan ve karşılıklı etkileşimde bulunan 
bir turizm çeşididir. Çiftlik turizmi hakkında 
literatürde birden çok tanım ile karşılaşılmaktadır 
fakat genel olarak işletme sahibi ile beraber çiftlik 
işlerini yürütebilme imkânına sahip çiftliklerde 
uygulanan turistlerin içinde bulunabileceği 
eylemlerin bütünü olarak tanımlanmaktadır. Çiftlik 
sahipleri tarafından bakıldığında turizm kendi 
işleyişini belli düzen içinde yürütebilecek etkene 
sahiptir. Çiftlik turizmi insanların boş vakitlerini 
değerlendirebilecekleri gibi o bölgenin sosyal ve 
ekonomik hayatını tanımaya da imkân sağlayan ve 
doğada uygulanabilecek eğitim faaliyetleri 
bütünüdür (Leco vd., 2013: 255). Amerikan Tarım 
Bürosu Federasyonu’na göre ise ziyaretçi ve 
konukların tarım ve hayvan üretimine dayalı 
aktiviteleri deneyimledikleri ve çiftlik sahibine ek 
gelir sağlayan işletmeleri ifade eden bir kavramdır 
(Topçu, 2007: 26). 

Hall ve Page’e göre (2006) çiftlik turizmi, tarım ve 
çiftlik faaliyetlerinin çoğalmasına ve gelişimine 
yardımcı bir turizm çeşidi olarak kırsal bölgelerde 
faaliyet gösteren işletmelere büyük avantajlar 
sağlamaktadır. Bu avantajlar, çiftlik turizmi 
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aracılığıyla tarım ve hayvancılık faaliyeti gösteren 
çiftçi ailelerinin çiftlikteki düzeni yeniden 
sağlamasına olanak sunmak ve çiftlikleri turizm ile 
birleştirerek çiftlik turizmine kendilerini adamış olan 
çiftçilerin uyguladığı ticari faaliyetleri arttırmaktır. 
Bu sayede çiftlik sayıları günden güne artış 
göstermekte ve bu alandaki gelişim ise paralel olarak 
artış göstermektedir. 

Bitkisel ve hayvansal üretimde faaliyet gösteren 
çiftliklere seyahat kavramı kuzey Dakota’da 19. 
yüzyılın sonlarına doğru gün yüzüne çıkmıştır. İlk 
çiftlikler 1880 yılında faaliyete sunulmuştur. 1949 
tarihinde ilan edilen ilk çiftlik tatili tanıtım reklamları 
turistlerin oldukça ilgisini çekmiş ve çiftliklerin sahip 
olduğu olanaklar bildirilmiştir (Holdnak ve 
Pennington-Gray, 2000: 147). Çiftlik turizminin 
sağladığı imkânlar çoğaldıkça ve insanlar bunlardan 
faydalandıkça mevcut rakamlarda artış görülmüştür. 
Yakın tarihte Avrupa’da Euro Gites-Avrupa Çiftlik ve 
Köy Turizmi Federasyonu 28 ülkeden 100.000’in 
üzerinde tesisle insanlara seçme şansı vermekte ve 
merakını gidermek istediği konularda ya da yapmak 
istediği çiftlik uygulamalarında farklı seçenekler 
ortaya koymaktadır (URL-2). 

Çiftlik turizmi bünyesinde çiftçilerin gelenlere 
sundukları imkânlar, çiftliklerin gruplandırma 
sürecine etki etmektedir. Turizm çiftlikleri; sadece 
barınma ve yeme içme ihtiyacını karşılayan çiftlikler, 
barınma ile beraber çiftlik uygulamalarında birebir 
bulunma imkânı veren çiftlikler ve atölye çalışmaları 
oluşturarak eğitim sağlayan çiftlikler olmak üzere üç 
başlık altında toplanabilir. 

Çiftlik turizmi doğal alanların ve orada bulunan 
değerlerin korunmasını sağlamaktadır. Turizm 
aktivitelerinin kırsal alanlarda avantajları ve 
dezavantajları vardır. Çiftlik turizmi içinde var olan 
yerler kırsal alanlarla ilgili faktörleri bünyesinde 
bulundurmalıdırlar fakat çiftlik turizmini talep eden 
konuklar seyahatleri devam ederken hoş vakit 
geçirirken var olan varlıkları olduğu yerde 
gözlemlemeye ve tam anlamıyla olmasa da arada 
yaşamayı gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar (Savgın, 
2016). 

Çiftlik turizmi kapsamında misafirlere, yöreye has 
lezzetler tattırılmakta, inek sağma, koyun gütme, yün 
kırpma, çiftlik hayvanlarını besleme, meyve toplama, 
yabani otları çapalama-yolma, hasat yapma, at binme 
gibi faaliyetler sunulmaktadır. Bu aktivitelere ek 
olarak yapılabilen doğa yürüyüşü, bisiklet turları, kuş 
ve kelebek gözlemciliği çiftliklerin uygulama alanları 
arasına ilave edilerek zenginlik kazandırılmaktadır 
(Yılmaz, 2008). Bunun yanı sıra yörede gerçekleşen 
festivaller, bulunan müzeler, sanatsal sergiler, el 
sanatlarının sunumu ve tanıtımı, eğitim amaçlı 

yapılan geziler, eğlence amacı güden faaliyetler, 
kültürel olarak etki yaratan olaylar, doğal 
çekiciliklere yönelik aktiviteler bu çalışma 
çerçevesinde değerlendirilmektedir (Çıkın, Çeker ve 
Uçar, 2009: 4). 

Kırsal ve çiftlik turizmi kapsamında var olan tüm 
verilerin geneli, doğal çevrede bulunanların yaşadığı 
sosyal-ekonomik aksaklıkları giderme yönünde etkili 
bir çözüm kaynağı olarak kabul edilmektedir. Farklı 
bir bakış açısı olarak makineleşmiş alanın 
çevresindeki kırsal bölgeler farklı problemlerle 
yüzleşmektedirler. Karşılaşılan bu problemler maddi 
kayıplar, göçler, ziraat alanında yanlış yöntemlerin 
kullanılması ve kırsal yapının bozulması olarak ifade 
edilebilir. Turizm ile bu eksikliklerin giderilmesinin 
mümkün olabileceği düşünülmektedir (Hodge ve 
Monk, 2004: 263). 

Türkiye’de çiftlik turizmi alanındaki çabaların sayısı 
az olmakla beraber, tercih edenlerin ve çiftlik 
sahiplerinin çiftlik turizmi hakkındaki deneyimlerini 
aktaran incelemelerin yetersizliği görülmektedir. 
Türkiye topraklarının tarıma elverişli yapısının yanı 
sıra, çiftlik turizmi çerçevesinde etkili bir gücünün 
var olduğu bilinmektedir. Gün geçtikçe çiftlik turizmi 
adı altında uygulamalara katılan kuruluş miktarı da 
yükseliş göstermektedir (Yıldırım, 2018). Türkiye 
çiftlik turizmi çalışmalarının gerçekleştirilmesini 
mümkün kılan sayısız kara parçasına sahiptir. Ege ve 
Akdeniz Bölgelerinde çiftlik turizmi aktivitelerinde 
bulunan müteşebbisler yer almaktadır. Buna karşılık 
olarak şimdilik bu alandaki turizme dâhil olmayan 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve kısmen 
yayla turizmi ile öne çıkan Karadeniz Bölgesinin 
çiftlik turizmindeki payının gelişim göstereceği 
düşülmektedir (Zengin, 2006).  

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve 
TaTuTa Projesi 

Derneğin tohumları ilk kez 1990 yılında, Bodrum 
pazarında tam pirinç, zeytinyağı, adaçayı, kekik, 
deniz tuzu satışı sunan küçük bir pazar alanında 
atılmıştır. Atılan tohumlar ertesi yıl, Bodrum’da Eski 
Hükümet Sokağı’nda açılan Başak Doğal Ürünler 
Dükkânıyla yeşermiş, bir sene sonra buna ilaveten 
Başak Naturcafe bitki çayları, doğal tatlılarıyla bir 
yandan sağlıklı ürünler kullanmak isteyen 
tüketicilerin vazgeçilmezi, öte yandan da çevrecilere 
bir arada bulunabilme olanağı sağlayan mekân 
görevini üstlenmiştir. 1992 Mart ayında alanın 
içerisinde eskimeye yüz tutmuş bir Rum evi yeniden 
hayata geçirilerek burada Buğday Vejetaryen 
Restoran hizmete sunulmuştur. Buğday restoran 
mutfağı, hiçbir zaman prensiplerinden ödün 
vermeyerek; özünden koparılmamış yöresel-
mevsimsel doğal besinleri toprak tencerelerde, tahta 
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kaşıklarla; deniz tuzu ve sızma zeytinyağıyla, titizlikle 
sunuma hazır etmiştir. Buğday restoran bunun yanı 
sıra, kişisel gelişim, çevre, ekolojik yaşam alanında 
toplantı, seminer, kurs, gösteriler ve sergilerle 
beraber bu alanlarda yerli ve yabancı kitlelere 
ulaşılmaya çalışılarak toplumu bilinçlendirme 
çabalarını devam ettirmiştir (URL-3). 

Buğday hareketi, 1990 tarihinden günümüze kadar 
yaşamını devam ettiren diğer hayatlarla ahenk 
içerisinde ve ekolojik beraberliğe aykırı olmayan bir 
toplum düşleyerek devamını getirdiği çalışmalarını 
12 Ağustos 2002 senesinde Buğday Ekolojik Yaşamı 
Destekleme Derneği adı altında toplamaya karar 
kılmıştır. Buğday, bu hayale ulaşmak için “örnekler 
oluşturma”, “var olana destek olma” ve “bilginin 
dolaşımını sağlama” görevini üstlenmiştir. “İyi 
tohumlardan iyi ürünler alınacağı gibi iyi düşünce 
tohumlarından da iyi bilinçler kazanılacaktır.” 
Buğday Derneğinin inşasındaki ve en önemli düşünce 
budur (Şahbudak ve Şimşek, 2017: 3). 

TaTuTa “Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi ve 
Gönüllü Bilgi, Tecrübe Takası” sisteminin kısa adıdır. 
Sisteminin temel hedefi Türkiye’de ekolojik tarımla 
hayatını sürdürmeye çalışan çiftçi ailelerine mali, 
gönüllü işgücü ve/veya bilgi desteği imkânı sunarak 
ekolojik tarıma yöneltmek ve devamlılık anlamında 
kolaylıklar sunmaktır. Sistem kapsamında gönüllü; 
işgücü, bilgi ve/veya deneyim desteği vererek 
çiftlikte kendi isteğiyle çalışan kişi şeklinde 
tanımlanmaktadır. Çalışma karşılığında gönüllünün 
barınma, yeme ve içme gibi temel ihtiyaçları çiftlik 
tarafından giderilir. Konuk ise konaklama ve 
sağlanan imkânlarla ilgili mali desteğini aracısız 
olarak çiftliğe veren kişidir. Çiftlikte çalışma 
zorunluluğu yoktur (URL-3). TaTuTa (tarım-turizm-
takas) sistemi 12 Ağustos 2002 tarihinde Buğday 
Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin desteği ile 
2003 senesinden bu yana Türkiye’nin her yerinde 
hayata geçmekte olan bir projedir. 

Türkiye’de kırsal çevrelerin değerlendirilmesi için 
çiftlikler 2002 senesinden bu yana tarım turizmi ile 
bağdaştırılarak projelendirilmekte ve gün geçtikçe 
çoğalmaktadır. Özellikle 2004’ten itibaren TaTuTa 
sistemi aracılığıyla turizmde gelecek vaat eden 
çiftlikler kırsal kalkınmaya destek verdiği gibi 
ekolojik yaşam tarzlarını da benimsetmektedir. 
TaTuTa kuruluşlarında gerçekleştirilen uygulamalar 
göz önünde tutulduğunda, ekolojik bir hayatın 
mümkün olduğu söylenebilmektedir. İlk olarak 
organik tarım ile doğa yanlısı üretim desteklenerek 
sürdürülebilir bir üretim hedeflenmiştir. Eko turizm 
ile doğaya daha bilinçli ve hassas bireylerin topluma 
kazandırılmasıyla sürdürülebilir verim 
sağlamaktadırlar. Hem bilgi hem de tohum değiş-

tokuşu yaparak ekolojik bilinç uyandırılmakta ve 
verim kazandıracak olan sağlıklı tohumların zarar 
görmesi engellenerek ürün çeşitliliğinin geniş 
kitlelere ulaşması ve kullanılması amaçlanmaktadır 
(Şahbudak ve Şimşek, 2017: 3). 

Türkiye’de TaTuTa sistemi dâhilinde çiftlik 
faaliyetlerini yürüyen 92 adet çiftlik mevcuttur. Bu 
çiftliklerin 14 tanesi Akdeniz Bölgesinde, 26 tanesi 
Ege Bölgesinde, 5 tanesi Doğu Anadolu Bölgesinde, 6 
tanesi İç Anadolu bölgesinde, 2 tanesi Güney Doğu 
Anadolu Bölgesinde, 25 tanesi Karadeniz Bölgesinde 
ve 14 tanesi ise Marmara Bölgesinde bulunmaktadır 
(Şekerli, 2018). 

Ekolojik problemlerin tüm canlıları etkilediği 
günümüz dünyasında bu aksaklıkların toparlanması 
için tüm evrende yaşamını sürdüren bireyler 
üstlerine düşen sorumlulukları yerine getirmelidir. 
Ekolojik aksaklıkların giderilmesi için ekolojik 
hayatın kaçınılmaz kurallarını yaşam biçimine 
dönüştürmelidirler. TaTuTa çalışması da kendi 
bünyesini bu düşünceyle tasarlamıştır. Projeye 
birçok çevreden ilgi gösteren ve katılmak 
isteyenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Tarım 
uygulamalarında bulunan gün geçtikçe değeri artan 
organik tüketim ve ekolojik hayatın, Türkiye’de de 
benimsenmesi için TaTuTa sistemi etkili bir çalışma 
olarak gösterilebilir. TaTuTa sistemi, kırsal 
çevrelerde etkinliğini sürdürerek öncelikle bölgenin 
halkına sosyal-ekonomik katkıda bulunmaktadır. Eko 
turizm ile şehir ve kırsal alan arasındaki ilişkileri 
güçlendirmektedir. Ekolojik hayatta yer almak 
isteyen ve bu yaşam şeklini benimseyen kişilere 
kırsal hayatla bir araya getirmektedir (Şahbudak ve 
Şimşek, 2017: 3). 

TaTuTa sisteminde tarım faaliyetinde bulunmak 
isteyen bireyler, çiftliklerin alım zamanlarına göre ya 
misafir ya da gönüllü olarak yer almak istediklerini 
belirtmektedir. Gönüllü olarak işletme bünyesinde 
yer alanların temel ihtiyaçları çiftlikler tarafından 
sağlanmakta ve hiçbir şekilde ücret talep 
edilmemektedir. Bir günde altı saat çiftlikte ziraat 
işleriyle ilgilenmeleri yeterli görülmektedir. Bunun 
sonucunda gönüllülerle iletişim içinde olunup çeşitli 
paylaşımlarda bulunulmaktadır. Herhangi bir 
çalışmada bulunmak istemeyen konuklar ise günlük 
makul fiyatlarla olan ödemelerini yaparak seyahat 
deneyimlerini yaşamaktadırlar (URL-4). 

TaTuTa projesinin hedefi, doğal çiftlik uygulamaları 
ile kendilerini geçindiren çiftçi ailelerine ekonomik 
kazanç sağlamak, gönüllü çalışmak isteyen bireylere 
bilgi paylaşımı sunarak ekolojik tarımı desteklemek, 
yenilenebilirliğine ortam oluşturmaktır. Ayrıca 
gönüllü veya konuk olarak çiftliğe gelen katılımcıların 
çiftçi ailelerin evinde konaklamaları, kültürler içi bilgi 
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ve deneyimlerinden karşılıklı etkilenilmesi, 
bireylerin çevre ve birbirlerine karşı 
yükümlülüklerinin olmasına ortam sağlamaktadır. 
Buğday derneğinin verdiği bilgilere göre, “hayatını 
devam ettirirken diğer yaşantılarla ahenk içerisinde ve 
ekolojik tüme saygılı bir bilinç düzeyi” düşüncesini 
desteklemek adına meydana getirdiği, geleneksel 
yöntemler ile üretilen ürünlerin muhafaza edilmesi, 
insan sağlığını olumsuz etkilemeyen doğal tarım 
metotlarının yaygınlaştırılması, sürdürülebilirliğinin 
ve çevrenin korunması amaç edinmiştir (Buğday 
Derneği Faaliyet Raporu, 2010-2012; Şekerli, 2018: 
20). 

TaTuTa Projesi’nin hedefleri aşağıda ifade 
edilmektedir (URL-3). 

1. Ekosistemin geleceği için, ekolojik yaşam 
faaliyetinde bulunan varlıklar ve bireylerin 
karşılıklı uzlaşabilmelerinin etkili hale 
gelmesi, 

2. Ekolojik tarım üretiminin ilk olarak doğal 
alanda yaşamını sürdüren bireyler için, doğal 
çevreyle yakın, sürekli ihtiyaç duyduğu hayati 
ihtiyaçlarını giderilebilecek sağlıklı ürünlerin 
var olabilmesi, 

3. Kentlerde yaşayan insanların ekolojik 
kuruluşlardaki hayatı kendi hayatlarına 
oturtarak, ekolojik yaşam ile ilgili 
yükümlülüklerin farkında olması ve bu yolda 
kendi yaşantılarında da deneyimlerini 
aktarmak, 

4. Ekolojik üretim için, izlenen yol, tecrübe ve 
bilgi iletişimini oluşturmak, 

5. Çevreye elverişli üretim ve tüketim 
projeleriyle yan yana; toprak, hava, su 
kalitesi, biyolojik çeşitlilik, iklim ve diğer 
doğal sistemler için düzenli bir ortam 
sağlamak. 

Konu ile ilgili daha önce gerçekleştirilen çalışmalar 
Tablo 1’de sunulmaktadır. 

 

Tablo 1. Konu ile İlgili Yapılan Çalışmalar 

YÖNTEM

Kastamonu ili sınırları içinde bulunan TaTuTa projesi 
dahilindeki üç ekolojik çiftliğin projeye yönelik 
deneyimleri araştırmanın konusunu oluşturmuştur. 
Bu doğrultuda araştırmanın amacı, ekolojik tarım 
yapan ve turizme açılmış olan ekolojik çiftliklerin, 
TaTuTa deneyimlerini ve projenin ne derece başarılı 
olduğunu incelemektir. 

Yapılan çalışmada nitel araştırma yöntemine 
başvurulmuştur. Nitel araştırma yöntemlerinden ise 
yüz yüze görüşme tekniği uygulanmıştır. Nitel 
araştırma, doğal ortamda gerçek ve bütünsel bir 

şekilde algıları ve olayları ortaya çıkarabilen veri 
toplama yöntemlerini (gözlemler, görüşmeler ve 
belge analizi gibi) kullanan bir araştırma şeklidir. 
Diğer bir deyişle nitel araştırma, kendisine bağlı 
ortamdaki sosyal olayların incelenmesine ve 
anlaşılmasına olanak sağlayan bir yöntem olarak 
tanımlanmaktadır (Altındağ, 2005: 2). Çiftliklerde 
yapılan araştırmalar sonucunda, çiftliklerin TaTuTa 
deneyimlerine ilişkin açıklanmış ve betimleyici 
bulgulara ulaşılmıştır. 

2012 Selvi ve Demirer Ekolojik Tatil Çiftliklerinin TaTuTa Projesi Deneyimine İlişkin Örnek Olay İncelemesi 
2013 Civelek vd. Agro-Turizm ve Sürdürülebilirlik İlişkisi; Muğla Yöresindeki TaTuTa Çiftliklerinde 
2016 Doğanlı ve Özdemir A Rural Tourism Project As A Rural Development Instrument: “TaTuTa” 
2017 Şahbudak ve Şimşek An Alternative Ecological Life Model: TaTuTa Project 
2018 Şekerli Tarım Turizmi (TaTuTa) Projesi Kapsamında Faaliyet Gösteren Ekolojik Çiftliklerde Bir 

Araştırma: İzmir İli Örneği 
2018 Kaymaz ve Birinci Agriturizm ve Agroturizmin TaTuTa Kapsamında Değerlendirilmesi ve Uzundere-Tortum 

İlçesinde Kırsal Kalkınmaya Etkisi 
2018 Yıldırım  Kırsal Turizm Kapsamında Türkiye’de Çiftlik Turizminin Değerlendirilmesi: TaTuTa Çiftlikleri 

Örneği 
2019 Akkuş ve Yordam Kastamonu’da Faaliyet Gösteren TaTuTa Çiftliklerinin Gastronomik Faaliyetlerinin 

İncelenmesi 
2019 Çiftçi ve Zencir Turizm Sektöründeki Sosyal Girişimcilik Davranışı, İş ve Yaşam Tatmini: TaTuTa Projesi 

Narköy Örneği 
2019 Cicik TaTuTa Çiftliklerindeki Uygulamaların Permakültür Gönüllülerinin Motivasyonlarına Etkisi 
2021 Akın vd. Pandemi Döneminde TaTuTa Çiftliklerinin Uyguladığı Stratejiler 
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Araştırmada yarı yapılandırılmış mülakat tekniği 
kullanılmış olup Kastamonu ilinde yer alan TaTuTa 
projesine dâhil olmuş üç çiftlik sahibine 14 adet 
mülakat sorusu yöneltilmiştir. Söz konusu sorular 
aşağıda belirtildiği gibidir; 

• Hangi dönemlerde faaliyet göstermektesiniz? 
• Ne üretiyorsunuz? 
• Ne tür hizmetler sunmaktasınız? 
• Hangi yöresel yemekleri yapıyorsunuz? 
• İşlenmiş ürün üretiyor musunuz? 
• Buğday Derneği ve TaTuTa projesi ile nasıl 

tanıştınız? 
• TaTuTa projesine katılma nedenleriniz 

nelerdir? 
• TaTuTa projesinin çiftliğinize sağladığı 

olanaklar nelerdir? 
• TaTuTa projesinin çiftliklere katkısının daha 

çok olması için önerileriniz nelerdir? 
• TaTuTa projesi kapsamında gönüllü ve konuk 

sayınız ne kadar oluyor? 
• Gönüllü ve konuklarınız çiftlikte ve 

bulunduğunu bölgede nasıl zaman 
geçiriyorlar? 

• TaTuTa projesine dâhil olmanız 
bulunduğunuz bölgenin tanıtılmasına 
yardımcı oldu mu? 

• Ziyaretçilere yöresel ürünlerin satışını 
yapıyor musunuz? 

• TaTuTa projesinden umulanlar, beklentiler 
ne ölçüde gerçekleşebilmiştir? 

Görüşme formu Şekerli’nin (2009) kullandığı 
mülakat sorularından yararlanılarak hazırlanıp 
Kastamonu iline uyarlanmıştır. Tüm katılımcılar 15 
Mayıs 2019 tarihinde ziyaret edilmiştir. Çalışmanın 
veri toplama süreci 2019 yılı Mayıs ayında 
tamamlanmış olup Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
TR Dizin Etik Kurul Kriterleri 1 Ocak 2020 tarihinde 
ilan edilmiştir. Toplam görüşme süresi 1,5- 2 saat 
sürmüştür ve beş sayfa veri toplanmıştır. Veri 
toplama yöntemlerine uygun olarak betimsel analiz 
yöntemi kullanılmıştır.  

BULGULAR 

Çiftlik Sahiplerinin Demografik Özellikleri 

Yapılan görüşmeler sonucunda, katılımcılar evli ve 
eşleri ile birlikte çiftliklerinde yaşamını 
sürdürdüklerini belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra 
katılımcıların tamamının 40 yaş ve üzerinde ve iki 
kişinin ilköğretim, diğerinin ise üniversite mezunu 
olduğu görülmektedir. Demografik verilerden elde 
edilen bir diğer sonuç ise çiftlik sahiplerinin birinin 
ev hanımı olduğu, birinin kaşık işçiliği ve tarımla ilgili 
olduğu ve diğerinin ise hizmet sektöründen 
(bankacılık) ve siyaset alanından tarım sektörüne 
geçiş yaptığı görülmüştür. 

Araştırma bulguları analiz edilirken araştırmacıya 
kolaylık sağlaması açısından görüşmecilerin isimleri 
yerine kodlamaya gidilmiştir. Kodlamaya ilişkin 
bilgiler Tablo 2’de sunulmuştur; 

Tablo 2. Örnekleme İlişkin Kodlama 

 

Tablo 3. Çiftliklerin Faaliyet Dönemleri 

Katılımcı Faaliyet Dönemi 

T1 Dört Mevsim 

T2 Dört Mevsim 

T3 Yaz 

 

Tablo 3 incelendiğinde ikisi dört mevsim faaliyet 
gösterirken bir çiftliğin ise sadece yaz mevsiminde 
faaliyet gösterdiği görülmektedir. Katılımcıların 

çiftliklerinde ürettiği ürünlere yönelik bulgular Tablo 
4’te yer almaktadır. 

 

Tablo 4. Üretilen Ürünler 

Katılımcı Ürünler 

T1 Köy yumurtası, reçel, pekmez, bal, yeşil sebze, elma, erik, ayva 

                                   TaTuTa Çiftlikleri 

T1 Yavuz Özden 

T2 Yüksel Erdoğan 
T3 Balabanağa Çiftliği 
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T2 Köy yumurtası, reçel, pekmez, bal, yeşil sebze, elma, erik, yoğurt, süt, kaymak, tarhana, sirke, 
ekmek, salça, turşu, ıspıt, mantar, kabak, tahta kaşık, çatal, oyuncak 

T3 Köy yumurtası, reçel, pekmez, yoğurt, süt, kaymak, tarhana, sirke, ekmek, salça, turşu, ıspıt, mantar, 
kabak, şeker pancarı, elma ekşisi, kuru domates, erik marmeladı, siyez bulguru, üzüm 

Araştırma kapsamında yer alan katılımcıların tamamı 
köy yumurtası, reçel, pekmez ürettiklerini 
belirtmişlerdir. Bunlara ek olarak katılımcı T1 bal, 
yeşil sebze, elma, erik, ayva ürettiklerini ifade 
etmişlerdir. Katılımcı T2: “Bal, yeşil sebze, elma, erik, 
yoğurt, süt, kaymak, tarhana, sirke, ekmek, salça, 
turşu, ıspıt, mantar, kabak, tahta kaşık, çatal, oyuncak  

üretiyoruz.” şeklinde yanıt vermişlerdir. Katılımcı T3 
ise yoğurt, süt, kaymak, tarhana, sirke, ekmek, salça, 
turşu, ıspıt, mantar, kabak, şeker pancarı, elma ekşisi, 
kuru domates, erik marmeladı, siyez bulguru, üzüm 
ürettiklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların sundukları 
hizmetlere ilişkin bulgular Tablo 5’te yer almaktadır. 

Tablo 5. Sunulan Hizmetler 

Katılımcı Sunulan Hizmetler 
T1 Pişirme, servis, konaklama, üretim, toplama, hazırlama, kültürel etkileşim, bilgi alışverişi, kendi 

kendine yetebilme 
T2 Pişirme, servis, konaklama, üretim, toplama, hazırlama, kültürel etkileşim, bilgi alışverişi, kendi 

kendine yetebilme, satış, imece 
T3 Pişirme, servis, konaklama, üretim, toplama, hazırlama, kültürel etkileşim, bilgi alışverişi, kendi 

kendine yetebilme, satış, imece 

  

Tablo 5 incelendiğinde tüm katılımcılar pişirme, 
servis, konaklama, üretim, toplama, hazırlama, 
kültürel etkileşim, bilgi alışverişi, kendi kendine 
yetebilme hizmeti sunduklarını ifade etmişlerdir. 

Bunlara ek olarak katılımcı T2 ve T3 satış ve imece 
hizmetlerini de sunduklarını belirtmişlerdir. 
Çiftliklerde yapılan yöresel yemeklere ilişkin bilgiler 
Tablo 6’da yer almaktadır. 

Tablo 6. Yapılan Yöresel Yemekler 

Katılımcı Yöresel Yemekler 

T1 Tirit, Ovmaç Çorbası 
T2 Kabak Yemeği, Hodan Yemeği, Tarhana Çorbası, Banduma 

T3 Etli Ekmek, Paça Yemeği, Yaş Tarhana Çorbası, Mantı, Otlu Ekmek, Ekşili Pilav 

 

Tablo 6 incelendiğinde katılımcıların çiftliklerinde 
yaptıkları yöresel yemeklerin birbirinden farklılaştığı 
görülmektedir. T1 kodlu katılımcı: “Tirit, Ovmaç 
çorbası”, T2 kodlu katılımcı: “Kabak yemeği, hodan 
yemeği, tarhana çorbası, banduma yemeği”, T3 kodlu 

katılımcı ise “Etli ekmek, paça yemeği, yaş tarhana 
çorbası, mantı, otlu ekmek, ekşili pilav” yaptıklarını 
ifade etmişlerdir. Katılımcıların çiftliklerinde 
ürettikleri işlenmiş ürünlere ait bulgular Tablo 7’de 
yer almaktadır. 

Tablo 7. İşlenmiş Ürünler 

Katılımcı Ürünler 
T1 Peynir, elma sirkesi, ekmek, salça, turşu, tarhana, pekmez, reçel 
T2 Peynir, elma sirkesi, ekmek, salça, turşu, tarhana, pekmez, reçel, ayva sirkesi 
T3 Elma ekşisi, kuru domates 

 

Katılımcıların ifadeleri değerlendirildiğinde T1 kodlu 
katılımcı: “Peynir, elma sirkesi, ekmek, salça, turşu, 
tarhana, pekmez, reçel üretiyoruz”, T2 kodlu 
katılımcı bu ürünlere ek olarak ayva sirkesi de 

ürettiklerini belirtmişleridir. T3 kodlu katılımcı ise 
“Elma ekşisi, kuru domates üretiyoruz.” şeklinde 
ifade etmişlerdir. Katılımcıların Buğday Derneği ve 

TaTuTa Projesi ile tanışma şekline yönelik bulgular 
Tablo 8’de sunulmuştur. 
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Tablo 8. Buğday Derneği ve TaTuTa Projesi ile Tanışma Şekli 

Katılımcı Tanışma Şekli 
T1 Bölgenin küresel ısınmada en son etkilenebilecek alanlardan olduğu düşüncesi ve 

çiftlik işlerini hobi olarak görmesi 
T2 Ürettiği kaşıkları tanıtmak için fuara katılması sonucu fuarda Buğday Derneği 

kurucusu olan Victor Ananias’la tanışması 
T3 Kadın Girişimciler Derneği kurucusunun ve valinin teşvik etmesi 

 

Tablo 8 incelendiğinde katılımcıların Buğday Derneği 
ve TaTuTa Projesi ile tanışma şeklinin birbirlerinden 

farklılaştığı görülmektedir. Katılımcıların TaTuTa 
Projesine katılım nedenleri Tablo 9’da sunulmuştur. 

 

Tablo 9. TaTuTa Projesine Katılım Nedenleri 

Katılımcı Katılım Nedeni 
T1 Bölge Tanıtımı, Bölge Halkını Kalkındırma, Turizm ile İlgili Olma 

T2 Bölge Tanıtımı, Bölge Halkını Kalkındırma, Turizm ile İlgili Olma 

T3 Konaklarını Turizmde Değerlendirme, Organik Tarımı Benimsetme 

 

Tablo 9’da TaTuTa projesine katılım nedenleri 
incelendiğinde T1 ve T2 kodlu katılımcı: “Bölgeyi 
tanıtmak, bölge halkını kalkındırmak ve turizmle 
ilgili olmak istiyoruz.“ şeklinde ifade etmişlerdir. T3 
kodlu katılımcı ise, “Konaklarını turizmde 

değerlendirerek kazanç elde etmek ve organik tarımı 
ilgili bireylere benimsetmek istiyoruz.” şeklinde ifade 
etmişlerdir. TaTuTa projesinin çiftliğe sağladığı 
olanaklar Tablo 10’da yer almaktadır. 

 

Tablo 10. TaTuTa Projesinin Çiftliğe Sağladığı Olanaklar 

Katılımcı Olanaklar 
T1 Daha Fazla Kitleye Ulaşmak, Bilinirlilik 
T2 Daha Fazla Kitleye Ulaşmak, Bilinirlilik 
T3 Daha Fazla Kitleye Ulaşmak, Bilinirlilik 

 

Tüm katılımcıların TaTuTa projesinin çiftliklerine 
sağladığı olanaklarına ilişkin görüşleri 
incelendiğinde, “Daha fazla kitleye ulaştık ve 

bilinirliliğimiz arttı.” diye ifade etmişlerdir. TaTuTa 
projesinin çiftliklere katkısının daha fazla olması için 
öneriler Tablo 11’de bulunmaktadır. 

 

Tablo 11. Öneriler 

Katılımcı Öneriler 

T1 Tanıtım konusunda daha fazla çalışma, konuklara/ gönüllülere daha fazla kalacak yer 

T2 Tanıtım konusunda daha fazla çalışma, konuklara/ gönüllülere daha fazla kalacak yer, genç bireylere 
organik tarımı benimsetecek teşviklerin sağlanması 

T3 Tanıtım konusunda daha fazla çalışma, konuklara/ gönüllülere daha fazla kalacak yer 

 

Tüm katılımcıların TaTuTa projesinin çiftliklere 
katkısının daha çok olması için önerilere ilişkin 
yanıtları incelendiğinde, “Tanıtım konusunda daha 
fazla çalışma yapılmalı ve çiftliğimizde ağırladığımız 
konuklara/gönüllülere daha fazla kalacak yer 
sağlanması için gerekli desteklerin verilmesi gerekir.” 

şeklinde ifade etmişlerdir.  Ayrıca T2 kodlu katılımcı: 
“Genç bireylere organik tarımı benimsetecek 
teşviklerin sağlanmasıyla da katkı sağlanabilir.” diye 
ifade etmiştir. Çiftliklerde ağırlanan gönüllü ve konuk 
sayısına ait bilgiler Tablo 12’de verilmiştir. 
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Tablo 12. Gönüllü ve Konuk Sayısı 

Katılımcı Gönüllü ve Konuk Sayısı 

T1 1-5 
T2 5 ve üzeri 

T3 1-5 

 

Tablo 12 incelendiğinde T1 kodlu katılımcı “Gelen 
gönüllü/konuklarımıza evimizde bir oda ayırdığımız 
için ağırladığımız kişi sayısı 1- 5 kişi arasında 
kısıtlıdır”, T2 kodlu katılımcı:” Köyde kendimize ait 
iki evimiz olduğu için konuklarımızı ağırlamakta 
güçlük çekmiyoruz. Küçük aile grupları gelebildiği 

gibi kalabalık grupları da ağırlayabiliyoruz”, T3 kodlu 
katılımcı ise,” Konağımızda oda sayımız az olduğu 
için kısıtlı sayıda kişi ağırlayabiliyoruz.” şeklinde 
ifade etmişlerdir. Gönüllü ve konukların çiftlikteki 
aktivitelerine yönelik bilgiler Tablo 13’te verilmiştir. 

 

Tablo 13. Gönüllü ve Konukların Çiftlikteki Aktiviteleri 

Katılımcı Aktiviteler 
T1 Arı tütsüleme, arıların şerbetini hazırlama, çıtaların kontrolü (kovan), bahçe bakımı 
T2 Arı tütsüleme, arıların şerbetini hazırlama, çıtaların kontrolü (kovan), bahçe bakımı, avcılık, 

tahta yontma, inek sağımı, ahır temizliği, hayvan güdümü, yabani bitki-kozalak ve mantar 
toplama   

T3 İnek sağımı, ahır temizliği, hayvan güdümü, yabani bitki-kozalak ve mantar toplama   

 

Tüm katılımcıların gönüllü ve konuklarını çiftlikteki 
rutin işlerine dahil ettikleri görülmektedir. T1 ve T2 
kodlu katılımcılar, “Arı tütsüleme, arıların şerbetini 
hazırlama, çıtaların kontrolü (kovan), bahçe bakımı 
yaptırıyoruz” ve ek olarak T2 kodlu katılımcı, 
“Özellikle kış aylarında avcılık (çevredeki canlı 
türlerini gözlemlemek amacıyla) yapıyoruz. Tahta 
yontma, inek sağımı, ahır temizliği, hayvan güdümü, 
yabani bitki-kozalak ve mantar toplama gibi 
aktivitelerimiz de oluyor” ve son olarak da T3 kodlu 
katılımcı: “Konağımızda ineklerimiz olduğu için inek 

sağımı, ahır temizliği, hayvan güdümü gibi işlerimiz 
oluyor ve gelen konuklarımızla yabani bitki-kozalak 
ve mantar toplamaya gidiyoruz.” şeklinde ifade 
etmişlerdir. 

TaTuTa projesine dâhil olmanız bulunduğunuz 
bölgenin tanıtılmasına yardımcı oldu mu?” sorusuna 
tüm katılımcılar” Tanıtımına ve daha fazla kişiye 
ulaşmaya yardımcı oldu.” diye ifade etmişlerdir. 
Çiftliklerde satışı yapılan yöresel ürünlere ait bilgiler 
Tablo 14’te verilmiştir. 

 

Tablo 14. Satışı Yapılan Yöresel Ürünler 

Katılımcı Ürünler 
T1 Yok 
T2 Tarhana, pekmez, tahta kaşık, tahta çatal, tahta oyuncak 

T3 Tarhana, pekmez, elma ekşisi, siyez bulguru 

 

Tablo incelendiğinde T1 kodlu katılımcı:” Kendimize 
yetecek kadar üretiyoruz, herhangi bir yöresel 
ürünün satışını yapmıyoruz”, T2 kodlu katılımcı,” 
Kendi yetiştirdiğimiz baharatlarla hazırladığımız 
tarhanayı gelen konuklarımızın beğenisi üzerine 
satışını yapmaya başladık. Pekmez, tahta kaşık, çatal 

ve oyuncakların da sipariş üzerine satışlarını 
yapıyoruz”, T3 kodlu katılımcı ise” Tarhana, pekmez, 
elma ekşisi ve siyez bulgurunun satışını yapıyoruz.” 
şeklinde ifade etmişlerdir. TaTuTa projesinden 
umulanlara, beklentilere yönelik bilgiler Tablo 15’te 
sunulmuştur. 

 

Tablo 15. TaTuTa Projesinden Umulanlar, Beklentiler 

Katılımcı Umulanlar, Beklentiler 
T1 Konaklama sorunu 
T2 Kişi başına ayrılan sürecin kısıtlı olması 
T3 Konaklama sorunu 
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Tablo 15 incelendiğinde T1 ve T3 kodlu katılımcı 
“Konuk ve gönüllülerimizi ağırlamada güçlük 
çekiyoruz”, T2 kodlu katılımcı ise, “Çiftlik işleri çok 

yoğun olduğu için ve inek sayımız da çok olduğu için 
gelen misafirlerimizle yeterince vakit geçiremiyoruz.” 
şeklinde ifade etmişlerdir.  

SONUÇ ve TARTIŞMA  

Dünyanın çoğu alanında turistik aktivitelerin kırsal 
bölgelerde yaygınlaştığı görülmektedir. Kırsal 
bölgelerdeki ekolojik çiftliklerin varlığı her geçen gün 
artarak küçük ölçekli işletmeler olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Günümüzde birçok çiftlik Buğday 
Derneği’ne ve TaTuTa projesine katılım sağlamak için 
girişimlerde bulunmaktadır. Bilhassa Karadeniz 
bölgesi sahip olduğu coğrafi farklılıkları açısından 
gönüllü ve konuklar için çeşitli çekicilik unsuları 
sağlamaktadır. Bahsi geçenlerden biri ise ekolojik 
tatil çiftlikleridir (Selvi ve Demirer, 2012: 199). Bu 
bağlamda Kastamonu ilinde Buğday Derneği’ne üye 
olmuş ve TaTuTa projesine katılan üç çiftlik sahibiyle 
yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. 
Yapılan bu çalışmadan elde edilen sonuçların 
Kastamonu ilinin TaTuTa kapsamındaki çiftlik 
turizmi potansiyelinin ortaya konulması bakımından 
literatüre katkı sağlayacağı düşülmektedir. 

Yapılan görüşmeler sonucunda Kastamonu ilinde 
TaTuTa projesine katılmış ve Buğday Derneği’ne üye 
olan çiftlik sayısının üç olduğu ve çiftlik 
yöneticilerinin ikisinin erkek birinin ise bayan olduğu 
tespit edilmiştir. Çiftliklerin faaliyet süresinin 12 ay 
gerçekleştirilebilmesinin yanı sıra Balabanağa çiftliği 
yaz aylarında gönüllü ya da konuk olarak ziyaretçi 
ağırlayabildiklerini ifade etmişlerdir. Bunun sebebi 
ise konaklama alanlarının kısıtlı olması ve soğuk 
hava şartlarına gelenlerin uyum sağlayamayacağı 
düşüncesidir. Tüm çiftliklerin pişirme, servis, 
konaklama, üretim, toplama, hazırlama, kültürel 
etkileşim, bilgi alışverişi, kendi kendine yetebilme ve 
buna ek olarak Balabanağa ve Yüksel Erdoğan 
Çiftliğinden satış, imece hizmetlerinin de verdiği 
görülmektedir. Deniz vd. (2018: 364) Çanakkale iline 
yönelik çalışmalarında konuklarının toplama, 
hazırlama, pişirme, servis ve üretim aşamalarına 
katıldıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca ilgili süreçlere 
katılımın kültürel etkileşim ve değişim sağlayan bir 
sürecin ortaya çıkmasını sağladığı tespit edilmiştir. 

Kastamonu yöresinde bulunan çiftliklerde köy 
yumurtası, reçel, pekmez, bal, sebze, elma, erik, ayva, 
tahta kaşık, çatal, bıçak, oyuncak, yoğurt, süt, kaymak, 
tarhana, sirke, ekmek, salça, turşu, hodan (ıspıt), 
mantar, kabak, şeker pancarı, elma ekşisi, kuru 
domates, erik marmeladı, siyez bulguru, üzümün 
üretiminin yapıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Yavuz 
Özden Çiftliği’nin ürettiği ürünlerin satışını 

yapmadığı, Yüksel Erdoğan ve Balabanağa 
Çiftliklerinin sipariş üzerine satış yapıldığı 
belirtilmiştir. Kaymaz ve Birinci (2018) 
çalışmalarında Uzundere-Tortum ilçelerindeki 
çiftliklerde dut, ceviz, elma, armut, üzüm, kuşburnu, 
kayısı, kiraz gibi meyveler ve az miktarda patlıcan, 
biber, salatalık, soğan gibi sebzeler üretildiği 
görülmektedir. Ayrıca bazı meyvelerden pestil, 
pekmez, reçel ve marmelat gibi ürünler üretilerek 
talep üzerine konuklara satıldığı bilinmektedir. 

Kastamonu ilinde yer alan çiftliklerde uygulanan 
TaTuTa projesinin amacına ulaştığı, projeden 
memnunluk derecesinin yüksek olduğu sonucuna 
varılmıştır. Fakat çiftlik sahipleri birçok işle ilgili 
olması sebebiyle konuklara yeterli vakit 
ayıramadıklarını ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra 
konukların daha fazla çiftlikte bulunma isteklerine 
karşın, konaklama sorunun olduğu ifade edilmiştir. 
Projenin tam anlamıyla gerçekleştirilebilmesi için 
öncelikle kalacak yer sorununun çözülmesi olacaktır. 
Selvi ve Demirer (2012) çalışmalarında, TaTuTa 
projesi sonrasında ek gelir sağlama imkanının 
doğmadığını, yöresel ürünlerin satışının 
gerçekleşmediğini, konuk sayısının az olduğunu, 
teknik bilgi, yetenek ve beceri takasının yeterince 
gerçekleşmediğini belirterek TaTuTa projesinin 
amacına ulaşmadığını savunmuşlardır. 

Gönüllü ve konuklar ziyaret ettikleri çiftliklerde 
zamanlarını inek sağımı, ahır temizliği, hayvan 
güdümü, yabani bitki toplama, mantar ve kozalak 
toplama, arı tütsüleme, arıların şerbetini hazırlama, 
çıtaların kontrolü, bahçe bakımı, mevsiminde avcılık, 
tahta yontma çalışmalarıyla zaman geçirdikleri 
görülebilir. Ongun vd. (2017: 56), çalışmalarında ise 
misafirlerin, gübreleme, yaban hayvanlarının bakımı, 
tohum ekme, damla sulama kurulumu, ağaç altı 
belleme, budama, çapalama, gül toplama, sebze-
meyve toplama, meyve kompostosu yapımı, pekmez 
yapımı, odun hazırlama gibi aktivitelere katıldığını 
belirtmiştir.  TaTuTa projesinin Kastamonu’daki 
çiftliklere katkısının daha çok olması için çiftlik 
yöneticilerinin verdiği öneriler; tanıtım konusunda 
daha fazla çalışma, eko turizm ilgililerine kalacak yer 
sağlamak, genç bireylere organik tarımı 
benimsetecek teşviklerin sağlanmasıdır. Özellikle 
konukların konaklama probleminin giderilmesinin 
gelecek konuk sayısını önemli derecede etkileyeceği 
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düşünülmektedir. Kasalak vd. (2018) çalışmaları 
sonucunda, eko turizm girişimcilerinin 
örgütlenememeleri, sermaye eksikliği, sektörel bilgi 
yetersizliği, sertifikasyon eksikliği, ekonomik getiri, 
eko turizm standartlarının bulunmaması, resmi 
işlemlerin çokluğu konularında sorunlar 
yaşadıklarını belirtmiş ve bu sorunlara yönelik 
öneriler sunmuşlardır. 

Kastamonu ekolojik çiftliklerinde yöresel yemek 
olarak pişirme kolaylığından dolayı daha çok etli 
ekmek, paça yemeği, yaş tarhana çorbası, mantı, otlu 
ekmek, ekşili pilav, hodan (ıspıt) yemeği, kabak 
böreği, tarhana çorbası, banduma, tirit, ovmaç 
çorbası yapıldığı bilinmektedir.  Deniz vd. (2018: 
370) çalışmalarında Çanakkale ilindeki çiftliklerde 
yöresel yemek olarak, keşkek, bulgur mantısı, peynir 
kızartması, mafiş-kontra gülü, çıplak kabak böreği ve 
çırpmanın yapıldığı bilgisini vermektedir. 

Bu araştırma Kastamonu ilindeki ekolojik çiftliklerin 
TaTuTa deneyimlerine yöneliktir. Çalışmanın 
örneklemini çiftlik yöneticileri oluşturmaktadır. 
Gelecek çalışmalarda çiftlikleri ziyaret eden konuk ve 
gönüllüler üzerine araştırma yapılabilir. 
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Araştırma Makalesi 

BİTLİS MUTFAĞINDA BÜRYAN: 1907’DEN BERİ BÜRYANCI AZMİ’NİN YERİ 

Seher ÇELİK YEŞİL1, Çetin AKKUŞ2, Deniz YEŞİL3 

ÖZ  

Bitlis şehrinin yemek, kültür ve turizm potansiyeli yüksek olmasına rağmen yeterince tanıtılmaması, özellikle yemek 
kültürünün yeter sayıda ele alınmaması bu konulara ağırlık verilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Buradan hareketle 
şehrin en tanınmış yemeği olan ve geçmişi 17. yüzyıla kadar dayandığı ileri sürülen Bitlis büryanı çalışmanın konusunu 
oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında şehrin en eski büryancısı olduğu ileri sürülen Büryancı Azmi’nin kurum tarihi 
aracılığıyla aktarılması çalışmanın amacını, böylesi bir incelemenin akademik düzeyde ele alınması Bitlis şehrinin gastronomi 
ve turizm noktasındaki potansiyelini açığa çıkarması bakımından çalışmanın önemini oluşturmaktadır. Araştırma yarı 
yapılandırılmış görüşme tekniği ile 7 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri 29 Aralık 2021 ile 25 Şubat 2022 
tarihleri arasında yüz yüze olarak toplanmıştır. Çalışmanın temel bulguları; 1907 yılında işletme hayatına başlayan Büryancı 
Azmi’nin açıldığı yıllarda şehrin ve işletmenin nasıl bir yapıya sahip olduğu, bu işletmeyi ilk kimlerin açtığı, büryan kebabının 
rivayetinin ne olduğu, mevsimlik yapılan büryanın geçmişteki ve günümüzdeki satış miktarları arasındaki farkları, bölgenin et 
tercihinde nelere dikkat edildiği, büryanın özelliği ve nasıl hazırlandığı, Siirt ve Bitlis büryanı arasındaki farkların neler 
olduğu, tütün fabrikalarının kapanmasının Bitlis şehrini nasıl etkilediği ve işletmeyi 115 yıl ayakta tutan sırrın ve sebatın neler 
olduğudur. Sonuç olarak; bir asrı aşkın süredir işletme hayatına devam eden Büryancı Azmi, Bitlis şehrinin tarihine, kültürüne 
ve gastronomisine çok önemli bir katkı sağlamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kurum Tarihi, Restoran Tarihi, Büryan, Büryancı Azmi’nin Yeri, Bitlis. 

BÜRYAN IN BITLIS CUISINE: THE PLACE OF BÜRYANCI AZMI SINCE 1907 

ABSTRACT 

Although the city of Bitlis has a high potential for food, culture, and tourism, the fact that it is not promoted enough and 
especially the food culture is not sufficiently addressed reveals that these issues should be emphasized. From this point of 
view, Bitlis buryani, which is the most well-known dish of the city, and which is claimed to date back to the 17th century, is the 
subject of the study. Within the scope of the research, the study aims to convey Büryancı Azmi, who is claimed to be the oldest 
believer in the city, through the history of the institution. The research was carried out with 7 participants using the semi-
structured interview technique. The data of the study were collected face to face between 29 December 2021 and 25 February 
2022. The main findings of the study; Büryancı Azmi, who started his business life in 1907, what kind of structure the city and 
business had in the years when it was opened, who first opened this business, what is the rumor of büryan kebab, the 
differences between the past and present sales amounts of seasonal büryan, what attention was paid to the meat preference of 
the region, The characteristics of buryan and how it is prepared, what are the differences between Siirt and Bitlis buryan, how 
the closure of tobacco factories affected the city of Bitlis, and what is the secret and persistence that has kept the business 
alive for 115 years. As a result, Büryancı Azmi, who has been in business for more than a century, has made a very important 
contribution to the history, culture, and gastronomy of the city of Bitlis.  

Keywords: History of the Institution, Restaurant History, Büryan, Büryancı Azmi’s Place, Bitlis. 
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GİRİŞ 

Kurum tarihleri; tarihleri yazılan kurumun 
tanıtılmasının yanı sıra, o kurumun işlevi bakımından 
sosyal, iktisadi, kültürel, askeri, siyasi ve benzeri 
açıdan bir ulusun kat ettiği yolu gösterdiği gibi 
devletin inşa ve gelişiminin somut bir biçimde ortaya 
çıkmasına katkı sağlar. Ayrıca kurum tarihlerinin 
toplumun; tarihlerini tanıması, öğrenmesi, ilgi ve 
alaka duyması bakımından olduğu kadar ulusal bilinç 
ve ortak kültürel değerlerin benimsenmesi açısından 
da bir çeşit katalizör etki yapacağı açıktır. Görüldüğü 
gibi, bir kurumun tarihini incelemek aynı zamanda o 
kurumun geçirmiş olduğu evreler ile birlikte, içinde 
bulunduğu toplumun ve ülkenin de gelişim sürecini 
incelemektir (Tekin, 2008: 333). Kurum tarihi, tarih 
biliminin alt dalı olması sebebiyle onunla aynı 
sorulara yanıt aramaktadır. Nasıl ki tarih bilimi 
birinci el kaynaklardan yararlanıp araştırmak istediği 
konuya ışık tutuyorsa, kurum tarihi araştırması da, 
öncelikli olarak birincil kaynaklar yardımıyla, 
araştırılacak kurumun geçmişine ışık tutmaktadır 
(Güldemir ve Bayrakçı 2014; Uzun, 2006).   

Yerelde herhangi turistik bir yapının (restoran, cami, 
firma, otel vb.) kuruluşu ve işlevi itibariyle 
araştırmalar yoluyla günümüze aktarılmış olması 
bölgenin turizm çeşitliliğine fayda sağlamaktadır. 
Böylesi yapıların sonraki dönemlere aktarılması 
adına kurum tarihi çalışmalarından 
yararlanılmaktadır. Burada araştırmacının doğrudan 
birinci el kaynak ile çalışması ve elde ettiği 
dokümanları derleyerek araştırma yapması kurum 
tarihini ön plana çıkarmaktadır. Türkiye 
coğrafyasında yapılan turizm temelli kurum tarihi 
çalışmalarının başlıca konularını otel (Yetgin ve 
Yılmaz, 2014; Yetgin ve Yılmaz, 2015; Turan, 
Özdemir Güzel ve Baş, 2016), firma (Metin ve Tören, 
2014) ve bölgesel ürün (Güldemir ve Bayrakçı, 2014; 
Çelik, 2019) kategorilerinin oluşturduğu 
görülmektedir. Yapılan kurum tarihi çalışmaları tarih, 
turizm ve gastronomi alanlarına fayda sağlamaktadır. 
Kurum tarihi çalışmalarının destinasyona sunduğu 
artılar yanında çalışma bölgelerinin genişletilmesiyle 
bu alandaki eksikliğe cevap oluşturması 
beklenmektedir. 

Her bir şehrin kendine özgü yemek kültürü 
bulunmaktadır. Özellikle Doğu Anadolu bölgesi bu 
anlamda oldukça çeşitli yemeklere sahip olup, bunlar 
gün yüzüne çıkartılmayı beklemektedir. Bitlis 
kentinin yemek ve kültür alanında geniş bir havuza 
sahip olduğu fakat incelemeler sonrası akademik 
düzeyde araştırılmadığı gözlemlenmiştir. Bu 
doğrultuda şehre katkı sunması amacıyla şehrin en 
tanınmış yemeği olan büryan kebabı kurum 
tarihinden yararlanılarak araştırılmıştır. Sade etin 

tandırda saatlerce pişmesiyle elde edilen ve Farsça 
Biryân kelimesinden türeyen bu yemek kavrulmak, 
yanmak anlamına gelmektedir (Ayverdi, 2020: 446). 
Şehrin turizm ve gastronomi alanlarına yaygın etkisi 
olan bu ürün, birtakım restoranlar tarafından 
yapılmaktadır. Bölgenin yemek kültürünün incelenip, 
şehrin en tanınmış yemeği olan ve 17. yüzyıla kadar 
dayandığı ileri sürülen Bitlis büryanını araştırmak 
çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Araştırma 
kapsamında şehrin en eski büryancısı olduğu ileri 
sürülen Büryancı Azmi’nin kurum tarihi aracılığıyla 
aktarılması çalışmanın amacını, böylesi bir 
incelemenin akademik düzeyde ele alınması Bitlis 
şehrinin gastronomi ve turizm noktasındaki 
potansiyelini açığa çıkarması bakımından çalışmanın 
önemini oluşturmaktadır. Çalışma doğrultusunda 
cevap bulması istenilen birtakım sorular ise aşağıda 
yer almaktadır.  

1- Bitlis şehrinde yapılmakta olan büryan 
kebabının tarihsel geçmişi kaçıncı yüzyıla 
kadar uzanmaktadır? 

2- Büryan kebabının efsanesi, yapılışı ve şehir 
için önemi nedir? 

Bu ürünün devamlılığının sağlanması ve literatüre 
aktarılması amacıyla öncelikle bölgenin en eski 
büryan restoranı belirlenmiş, devamında da yarı 
yapılandırılmış görüşme tekniğiyle işletme 
paydaşları ile yapılan görüşmeler kayıt altına 
alınmıştır. Görüşme sonrası belirlenen temalar 
çerçevesinde de kurumun tarihçesi aktarılmaya 
çalışılmıştır.  

YÖNTEM  

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Doğu Anadolu bölgesi yemek ve kültür noktasında 
çok geniş bir yapıya sahiptir. Bu noktada akademik 
çalışmalar olmasına rağmen henüz aydınlatılmamış 
alanlar da  mevcuttur. Bu alanlardan birisi olan Bitlis 
şehrinin yemek, kültür ve turizm potansiyeli yüksek 
olmasına rağmen akademik düzeyde yeterince ele 
alınmaması bu konulara ağırlık verilmesi gerektiğini 
ortaya koymaktadır. Buradan hareketle bölgenin 
yemek kültürünün incelenip, şehrin en tanınmış 
yemeği olan ve 17. yüzyıla kadar dayandığı ileri 
sürülen Bitlis büryanını araştırmak çalışmanın 
konusunu oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 
şehrin en eski büryancısı olduğu ileri sürülen 
Büryancı Azmi’nin kurum tarihi aracılığıyla 
aktarılması çalışmanın amacını, böylesi bir 
incelemenin akademik düzeyde ele alınması Bitlis 
şehrinin gastronomi ve turizm noktasındaki 
potansiyelini açığa çıkarması bakımından çalışmanın 
önemini oluşturmaktadır. 
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Veri Toplama Yöntemi   

Hazırlanan bu çalışmada nitel araştırma 
yöntemlerinden yararlanılmış ve yarı yapılandırılmış 
görüşme tekniği ile doküman analizi tercih edilmiştir. 
Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinde görüşme 
öncesinde, katılımcıya rehberlik edecek görüşme 
sorularının ya da konu başlıklarının yer aldığı 
görüşme formu hazırlanmaktadır. Hazırlanan 
görüşme formu, yanıtlanması istenilen bütün 
konuları kapsayan geniş bir liste biçimindedir. 
Görüşmeci, görüşme formunda yer alan soruları 
sorabilir, bununla birlikte ayrıntılı bilgi toplamak 
amacıyla ek sorular da geliştirebilir. Doküman 
analizin de ise konu kapsamında yardımcı olabilecek 
yazılı, görsel ve işitsel malzemelerin çözümlenmesi 
esas alınmaktadır. Bu yöntem diğer veri toplama 
tekniklerine yardımcı bir yöntem olarak tercih 
edilmesi yanında doğrudan veri toplama yöntemi 
olarak da kullanılmaktadır (Şimşek, 2018: 142-151). 

Araştırmanın örneklemini Bitlis merkezde yer alan 
Büryancı Azmi Restoranın sahipleri, çalışanları ve 
müşterileri oluşturmaktadır. Çalışmanın 
uygulanabilmesi için gerekli olan etik kurul izni 
alınmış (Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Araştırma ve Yayın Etik Kurulu, Karar Tarihi: 
07.04.2022 Karar Sayısı: E.2073) ve araştırma 
verileri 29 Aralık 2021 ile 25 Şubat 2022 tarihleri 
arasında yüz yüze olarak ortalama 15 dakika süren 
yedi  görüşmede toplanmıştır. 

Verilerin Analizi  

Araştırma doğrultusunda elde edilen veriler betimsel 
analiz çerçevesinde aktarılmıştır. Bu analiz 
kapsamında veriler, kurum tarihini yansıtmak 
amacıyla belirli temalara ayrılmış ve elde edilen 
bulgular yorumlanmıştır. Araştırması yapılan bu 
çalışmanın sınırlılığını ise doküman analizi yapılan 
kaynakların yeterli sayıda olmaması oluşturmaktadır. 

BULGULAR  

20. yüzyılda Muş sancağına bağlı bir kaza olan Bitlis, 
hanlar, hamamlar, camiler, köprüler, el sanatları gibi 
yapılarıyla dikkat çeken, aynı zamanda yazarların 
muhteşem Bitlis diye tanımladıkları bir konuma 
sahiptir. Diğer yandan 20. yüzyıl Bitlis’inde  pamuk 
bezleri, tütün, halı ve boyahane gibi birtakım üretim 
yerleri de mevcuttur (Tuncel, 1992: 227; Alay, 2018). 
Fakat  I. Dünya Savaşının getirdiği tahribat, Bitlis 
şehrinde çıkan bir takım komitacılık faaliyetleri, 
Ermeni katliamları, iş sahalarının kapatılması ve 
göçler şehrin canlılığını kaybetmesine ve dolayısıyla 
kentin nüfusunun da azalmasına sebep olmuştur. 
1935 yılında il statüsüne kavuşan (Türkiye 
Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, 2018) ve birçok 
medeniyete ev sahipliği yapmış olan Bitlis, turizm 

potansiyeli bakımından güçlü bir şehirdir. Bölgede 
mevcut olan mimari yapılar ve yerel işletmeler ise 
turizm çeşitliliğine katkı sağlamakta, diğer yandan 
bölgenin bilinilirliği geniş çapta olmadığından 
yeterince rağbet görmemektedir. Yemek kültürü 
bakımından da zengin olan bu şehrin gastronomi ve 
turizme katkı sunacağı düşünüldüğünden bölgenin 
en ünlü yemeği olan büryan kebabı araştırmanın 
konusunu oluşturmaktadır. Büryan kebabı şehrin 
belirli noktalarında yer alan restoranlar vasıtasıyla 
tüketilmekte ve bunlar içerisinde Bitlis’in en eski 
büryancısı olduğu bilinen Büryancı Azmi ise 1907 
yılında üretim hayatına başlamış bir işletmedir. 

Büryancı Azmi’nin 1907 yılında açıldığı dönem 
üretimin ve emeğin yoğun olarak yaşandığı devirlere 
denk gelmektedir. Bölgenin ekonomisinde önemli bir 
yere sahip olan ve inşa tarihi 1883 yılına dayanan 
Bitlis üretim atölyeleri fabrikaların çıkış noktasını 
oluşturmaktadır. 1925 yılının sonlarına doğru 
bölgede üretilen tütünün elle işlenmeye başlandığı ve 
satışının gerçekleştiği görülmektedir. Bazı atölyeler 
ise 1929 yılında makineleşme ile üretimlerine devam 
etmiştir. Bitlis tütün atölyesi 1938 yılında iş kanunu 
kapsamına alınarak 1940 yılında da Tekel Tütün 
Fabrikası olarak üretimine başlamıştır. Atölye ile 
başlayıp fabrika ile büyüyen ve şehir ekonomisine 
1925 yılında yıllık 4 ton, 1939 yılında yıllık 213 ton, 
1950 yılında ise yıllık 307 ton ürünün getirisi 
sağlanmıştır (Yurtoğlu, 2018: 104-105). Şehir 
merkezinde yaşanan bu ekonomik akış yeme içme 
yerlerinin de talebini artırmıştır. 

Bir zamanlar şehrin en işlek yeri olan Bitlis merkez, 
yoğun nüfus ve ticaret noktası olarak 
adlandırılmaktadır. O dönemde et tüketimi yoğun 
olduğu için Bitlis Büryan dükkanlarının en eskisi de 
Nuri Bey tarafından sağlanmaktadır. 1890’lı yıllarda 
doğduğu düşünülen Nuri Bey çocukluk döneminde 

Resim 1: Büryancı Azmi'nin Mevcut Yeri 
Kaynak: http://wikimapia.org/32379633/tr/Bitlis-

%C5%9Eerefiye-Camii 
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bu işi ailesinden öğrenmeye başlamış, 1907 yılında 
ise ticari olarak meslek hayatını sürdürmüştür. Nuri 
Bey’in 1914 doğumlu oğlu olan İbrahim Bey’de 
babasının yanında çocuk yaşta çalışmaya başlamış ve 
20-21 yaşlarında ustalığı eline almıştır. İbrahim Bey 
döneminde halkın dilinde Aşçı İbo’nun Yeri olarak 
bilenen mekan oğlu Azmi Bey ile Büryancı Azmi’ye 
dönüşmüştür. İbrahim Bey’in en küçük oğlu olan ve 
1958 doğumlu olan Azmi Bey babası İbrahim Bey ile 
çok fazla vakit geçirememiş, İbrahim Bey 1965 
yılında vefat etmiştir. Azmi Bey’in ustalığa gelmesine 
kadarki süreçte ise dükkanın idaresi abileri 
tarafından sağlanmıştır. 21-22 yaşlarında idareyi 
eline alan Azmi Bey günümüze kadar işletmeyi tek 
oğlu olan ve dedesinin ismini taşıyan İbrahim Bey ile 
birlikte yürütmektedir.  

Bitlis merkezde yaklaşık bir yıldır uygulanan 
yenileme faaliyetleri hemen hemen bütün esnaf 
işletmelerini etkileyerek mevcut dükkanların 
yıkılması sonucunu beraberinde getirmiştir. Yıkılan 
dükkanlar içerisinde yer alan ve Eski Balıkçılar Sokak 
diye adlandırılan yerde yaklaşık 115 yıllık bir 
geçmişe sahip olan Büryancı Azmi de bu mağduriyeti 
yaşamış ve yeni bir yer bulma arayışına girmiştir. Altı 
aylık bir kapanma sonrası şuan mevcut adresi olan 
Aras Altı Caddesi No: 22 Eski Şerefiye Külliyesi’nde, 
17 Ocak 2022 tarihinden itibaren hizmet vermeye 
başlamıştır. 

Evliya Çelebi’nin Seyahatname’de Bitlis bölgesi için 
büryan kebabını sıkça dile getirmesi bu yemeğin 
tarihsel geçmişine ve önemine ışık tutmaktadır 
(Çelebi, 2010: 156, 349, 394, 478). Rivayete göre IV. 
Murat Revan Seferi için Bitlis bölgesinden geçerken 
önüne gelen bir çobandan ordusu ve kendisi için 
yemek talebinde bulunur. Çoban elinde et ve süt 
olduğunu belirtir ve hayvanlarından birini keser ve 
tuzlar. Kazdığı çukurun içine önce topladığı dalları 
atar ve yakar, daha sonra sıcak olan kuyunun içine su 
dolu bir kap bırakır ve ardından tuzladığı hayvanı bu 

çukura bırakır. Hava almaması için de çukurun ağzını 
çamurla kapatır. Pişen eti padişaha sununca padişah 
çok beğenir “büryan gibi pişmiş” der. O günden sonra 
sürekli yapıldığı rivayet edilir (Zeydanlıoğlu, 2019). 
Bir diğer rivayet ise Azmi Bey tarafından şöyle 
aktarılmıştır: “Anlatılan rivayetlerde de Rahva 
Ovası'nda bir çobanın, tabii o zamanın ansiklopedik 
bilgileri söyleniyor bize,  bir çobana bu etin neresidir 
diye sorar yoldan geçen padişah, vezirlerine yemek 
vermek için, etin büryanıdır der çoban. Büryan 
dediğimizde etin, 2 şakak arasındaki göğüs kısmına 
verilen isimdir. Yani hayvanı ikiye bölüyorsunuz ya 
ikiye böldüğünüz zaman şu aradaki olan sineler var ya 
sinelere verilen addır. Bizdeki adı döştür. Ama sizdeki 
sine(göğüs) diye geçer. Çoban da o günlerde Büryan 
diye geçmiş(söylemiş). Ondan sonra bugünkü 
tarihimize kadar gelmiş.” Dîvânu Lugâti't-Türk’te ise 
küriledi olarak belirtilen kelime “ol kuzı küriledi = o, 
kuzu kızarttı (yerde bir çukur açarak kuzuyu kebap 
etti)” olarak Kâşgarlı Mahmud tarafından 
açıklanmıştır. Böylesi bir bulgu ise bu yemeğin 11. 
yüzyıla kadar dayandığını göstermektedir (Mahmud, 
2018: 444). 

Ekonomik nedenler bir yana, bölgenin coğrafi şartları 
da işletmenin mevkisinde bir diğer etken olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Yoğun kar yağışı dağlarla 
çevrili olan şehrin tamamını kaplamakta ve bir 
noktaya yerleşimi gerekli kılmaktadır. Azmi Bey şehir 
merkezinde yer alan bu işletmenin kuruluş 
yıllarındaki görüntüsü hakkında şunları 
aktarmaktadır: “Buranın çok kalabalık bir nüfusu 
vardı. Eski bir yapıda köhnelenmiş bir alan düşünün. 
Yani her taraf simsiyah (Dükkanın içi). Sadece onun 
üzerine badana yapılır. Badana dediğimiz şey de 
kireçten yapılan bir şey. Tabii tandır bir iki sefer 
yandığı zaman yine kendi haline döner. Ama hiç böyle 
modern olmayan ama temizliklerine çok dikkat eden 
ve o zaman bile semaverlerde sıcak suyla ellerini 
yıkayan yerler vardı. Ne oldu o dükkânlara, çok eski 
dükkânlardı. Cam falan yoktu. Kaldırılıp çıkartılan 
kapılar vardı, bir köşeye bırakılırdı akşam tekrar 
kapatılırdı.” 

O yıllarda işletmede yer alan usta aynı zamanda 
mekanın isminin belirlenmesinde de etkili 
olmaktadır. Üçüncü kuşaktan olan ve 20’li yaşlarda 
idareyi eline alan Azmi Bey babasından itibaren olan 
bu isim sürecini şöyle aktarmaktadır: “Aşçı İbo'nun 
yeri diye geçerdi. Ondan sonra İbrahim falan da kalktı 
onun nesli de tükendi. Yani anlatacak nesillerin 
de  hepsi öldü. Sonradan  Büryancı Azmi diye insanlar 
arasında söylem başladı ve bu süre içerisinde de 
hakikaten çok yabancı nitelikli kardeşlerimiz gelip 
gittiler. Onların da ağız tadına hitap ettiğiniz için.  Ben 
hakikaten emek verdim. Azmi Usta Azmi Usta derken 
öyle yerleşti öyle kaldı.” 

Resim 2: Büryan Yemeği 
Fotoğraf: Seher Çelik Yeşil 
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Kuruluş yıllarında Bitlis’in merkezinde yer alan 
restoran, üretimin yoğunlukta olduğu aynı zamanda 
en işlek yerlerin birleştiği bir noktada faaliyet 
göstermiştir. Var olan ticaret ve fabrika eksenli 
ekonomik döngü yiyecek içecek işletmelerini de 
pozitif yönde etkilemekte diğer yandan mevsimsel 
olarak üretimlerine devam edebilmektedirler. Azmi 
Bey 20. yy’ın sonuna kadarki bu işleyiş sürecinden ve 
fabrikaların öneminden şöyle bahsetmektedir: 
“İşlerde özellikle güz mevsimi dediğimiz Eylül Ekim 
Kasım ayları arasında büyük bir kaynama olurdu, niye 
olurdu dışarıdan büyük çapta  tüccar alırdı. Neye 
gelirlerdi balına gelirlerdi, yağına gelirlerdi, yününe 
gelirlerdi, cevizine gelirlerdi. Yani buradan bir sezon 
boyu belki 200 300 400 kamyon dışarılara ceviz ihraç 
ederlerdi. Bal keza öyle, yün keza öyle. En önemli işi 
yaptığımız dönem Eylül Ekim Kasım. Kasım'ın 
20'sinden sonra kar düştükten sonra lokantalar 
kapanıyordu. 6 ay kapalı kalırdı. 6 aydan sonra da 
Mart ayında kömür ateşinden döner yapardık, 
ocaklarımız vardı. Kömürde döner yapardık. Bir de 
Avşor çorbası yapardık.   Onunla idare ederdik. 2 ay 
sonra da Haziran ayında da tekrar büryana geçerdik. 
Avşor sabah 5 de başlar en geç saat 8 de biter. Onun da 
çok büyük talebi  olurdu. Hep aynı yerdeydik Balıkçılar 
Sokağı denilen yerde. Ben babam dedem hepimiz aynı 
yerden çıkmayız oradaki tandırımızın 120 yıllık 
olduğunu biliyoruz. Sonradan orası yıkıldı. Kışın da 
orada kadayıf dökerlerdi. Şimdi o bile yok. Tel kadayıf 
dökerlerdi. Ben 14-15 tane sattığım günü biliyorum, 
14-15 hayvandan bahsediyorum. Şimdi bir tane 1,5 
tane satamıyorlar. Yazın en yoğun olduğumuz 
dönemde bile 5-6’yı anca görebiliyoruz. Ama ben 12-13 
gövdeyi onu da nasıl bir yerde satardık biliyor 
musunuz, 30 tane sandalye 10 tane masanın olduğu 
yerde satardık. Karınca gibi hiç kimse oturmaz. Yiyen 
kalkardı. Şimdi 200 kişilik bir yemek salonumuz var 

ama buna rağmen günde 4 tane 5 tane hayvanı 
tüketemiyoruz. Fabrikalarımız vardı köylerin hepsi 
hayvancılığı ile ceviziyle tütünüyle balıyla pekmeziyle 
peyniriyle. Zaten tütün fabrikası burada başlı başına 
şeydi, Türkiye'nin neresinde kapatılırsa kapatılsın 
Bitlis'te tütün fabrikasının kapatılması gerekmiyordu. 
Çünkü 60-70 bin tane insan bu sektörden ekmek yiyen 
vardı. Tütünüyle meşhur zaten Virginia tütününe en 
yakın tütünlerden bir tanesi Bitlis tütünüydü.” 

Coğrafi konum, ırksal deneyim, aile yaşantısı, gelir 
durumu, inanç ve lezzet faktörleri yeme-içme 
alışkanlığı üzerinde etkili olmaktadır (Kibar, Mikail 
ve Yılmaz, 2019: 721). Bitlis bölgesinde vazgeçilmez 
olan et tüketimi de, bu faktörlere bağlı olarak, 
büryanın yoğun bir biçimde tercih edilmesinde etkili 
olmaktadır. Azmi Bey’in “doğadaki hayvanın yediği 
otlarla alakalıdır. Dediğimiz o dağ kavağı cılo derler 
ona, cılo nedir dağ kavağının böyle daha kalın olanıdır. 
Meşe aslında dediğimiz. Keçiye de bakın hep gider 
böyle zinar (tehlikeli kıyı alanlar) yerlerde gezer ve eti 
çok lezzetlidir. Olduk olası eti çok severiz. Doğu 
Anadolu'da Bitlis kadar  hiçbir yerde bu kadar et 
tüketilmez. Bir de uzun yıllardır sebze üretimi yok 
daha yeni yeni sebze üretimi başladı. Bir de  iklimden 
dolayı çünkü burada biz iki ay üretim yapabiliyoruz. 
Topraktan iki ay mahsul bulabiliyorsunuz, iki ay 
içerisinde alabileceğiniz maksimum burayı ne kadar 
doyurabilir. Ama hayvana sonuçta ahırda da 
bakabiliyorsunuz. 100 tane hayvanı ahırda besleyip kış 
aylarında tüketmek daha mantıklı. Belki daha 
ekonomik olduğu için bu kadar çok seviliyordur 
burada” ifadesi bölgenin, etin lezzet, tarımın yetersiz 
olması ve coğrafi şartlar gibi faktörlerle tüketildiğini 
göstermektedir. 

Büryan kebabı için tercih edilen ve hevir olarak 
adlandırılan hayvan, bir yaşını doldurmamış erkek 
keçi etidir. Bu hayvanın tercih edilmesi, İbrahim 
Bey’in anlattığı kadarıyla hem hafif olması hem de 
beslenme koşulları gereği daha lezzetli olduğunun 
düşünülmesidir: “Büryanın özelliği bence katıksız 
olması yani hiçbir baharatın girmemiş olması, hilesinin 
olmayacak olması. Doğal ortamlarda beslenmesi. 
Mesela burada kekik yemesi lazım hayvanın. Buradaki 
dağlarda meşe ağacı yemesi lazım, meşe ağacının 
otunu yemesi lazım. Büryanı özel kılan şey bu bence. 
Büryanı özel kılan başka şey nedir derseniz pişme şekli 
derim. Buharda pişmiş bir etin hem kolesterol hem 
sağlık açısından kötü yönde etkisinin olduğunu 
düşünmüyorum. Tuz çok önemli. Hayvana tuz 
yedirmek çok önemli. Hayvanın etinin kalitesi 
açısından çok önemli. Bunların hepsini bir anda 
yaptığın zaman zaten hayvanın bir kalitesini, lezzetini 
alıyorsun. Dağda gezerek, otunu yiyerek dolaşan bir 
hayvan ile bir de yaklaşık 4-5 ay ahırda samanla 
beslenen bir hayvanın eti çok farklı oluyor. Hem koku 

Resim 3: Azmi Bey Büryan Başında 
Kaynak: https://www.instagram.com/p/BQP4LM3BuIq/ 
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hem tat farkı oluyor. Hem yumuşaklık açısından da 
fark ediyor.” 

Büryan, tandırda su dolu kapların üzerine 
yerleştirilerek kendi buharında pişirilen sade bir 
yönteme sahip olmakla birlikte bir o kadar da 
zahmetli bir yemektir. Gece 2-3’te başlayıp 3-4 saat 
süren bir hazırlama safhası bulunmakta ve bu süreci 
dördüncü kuşaktan İbrahim Bey şöyle aktarmaktadır: 
“Bir gün dinlenmesi gerekiyor etin. Yani yaklaşık 20 
saate yakın bir dinlendirme süreci var. Biz bunları 
tazeyken alırız, yaklaşık 20 saat kadar dinlenir, 
dinlendikten sonra sabah saat 3 civarında ustalar 
gelir. İlk başta tandır yakılarak başlanır. Tandır 
yakılır, tandır belirli bir ısıya gelene kadar da bu 
süreçte etler yıkanır. Yıkanmasının nedeni de 
hijyenden çok tuzun onun üstünü kaplaması yani 
tuzun ete yapışması için. Tuzlama yapıldıktan sonra 
tandırda köz haline gelmiş odun üstüne iki tane büyük 
bakır kazan indirilir.  İçine belli bir oranda su bırakılır, 
bu sular kaynamaya başladığı anda da et havada asılı 
duracak şekilde sarkıtılır. Tandırın kapağı 
kapatıldıktan sonra da tandırın etrafı çamurla sıvanır, 
herhangi bir hava olayı olmasın ki buharda pişebilsin 
diye. Büryanın tam işlemi bu.” Hazırlanan büryan 
oldukça sade bir şekilde tüketilmekte ve ikram olarak 
domates, biber, soğan veya üzümle sunulmaktadır. 
Restoran sadece büryan kebabı değil büryandan 
kalan etin kol ve bacak kısımlarından avşor çorbasını 
da sunmaktadır. Bu çorba tandırın içerisindeki 
kaplarda biriken etin yağı ile hazırlanmakta ve sabah 
saat 5 sularında içilmeye başlanmaktadır. Çorbanın 
özelliği ise sabah saat 8’e kadar içilmesi gerektiğidir.  

 

1800’lerden 1930’lara kadar Bitlis; Siirt, Muş, Genç 
ve Bitlis merkez sancaklarının bağlı olduğu 4 sancak, 
19 kaza, 8 nahiye ve 2088 köyden oluşan bir vilayet 
merkezidir (Zeydanlıoğlu, 2019: 304). Bugünkü Siirt 
ilinin uzun yıllar Bitlis’e bağlı bir kaza olarak devam 
etmesi yeme-içme kültürü başta olmak üzere birçok 
yönden birbirleriyle etkileşimini kaçınılmaz 
kılmaktadır. Bu etkileşim gözardı edilerek, Siirt’in 
2003 yılında büryan kebabının coğrafi işaretini 
alması ‘Büryan Kebabı Bitlis’e mi ait yoksa Siirt’e mi 
ait?’ tartışmasını başlatmaktadır. 26.01.2021 
tarihinde ise Bitlis’in Büryan Kebabı üzerine coğrafi 
işaret alması ise geç kalınmış fakat bir o kadar da 
önemli bir adım olarak ortaya çıkmaktadır (Türkiye 
Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 1994). 
Oldukça eski bir tartışmanın konusu olan büryan 
kebabı, Siirt büryanıyla bir takım farklılıkları da 
barındırmaktadır. İbrahim Bey’e bu farklılıkların ya 
da benzerliklerin neler olduğu sorulduğunda şunları 
aktarmaktadır: “Siirt büryanı ile aramızda çok fark 
var. Siirt büryanının tandırı bize göre çok farklı. Onlar 
ateş tuğlasında yapıyor, biz Bitlis’e ait bir taştan 
yaparız tandırı. Onlar hayvanları iyice aşağıya 
indirirler yani suya temas edecek şekle gelir. Biz 
hayvanları en az aralarında 1 metre kalacak şekilde 
boşluk bırakırız. Yani biz buharda, onlar suda pişirmiş 
oluyor. Hayvanın kaba kemiklerini tandırın içindeki 
suya atarlar, biz hayvanın kaba kemiklerinden avşor 
yaparız, onu da ayrı bir şekilde pişiririz. Onlar 
porsiyonlarını dışarıda bekletir, ekmeğin üzerine 
alırlar, müşteri istediğinde de fırına verirler. Biz 
tandırdan sürekli yenisini çıkartıp veririz. Yani bizde 
hiçbir fırınlama işlemi yoktur. Lezzet olarak evet 
birbirlerine yakınlar ikisi birbirinden çok farklı bir 
lezzet diyemem. Onların koyun kullanmaları, kuzu 
kullanmaları biraz farklı. Biz mesela hevir 
kullanıyoruz. Onlar koyunu da kullanırlar kuzuyu da 
kullanırlar ama hevir kullanmazlar. Koyun etinin yağı 
da kendisi de ağırdır. Kokan bir hayvan, ben de hiç 
tercih etmiyorum. Bir firmanın güvenilirliğini 
kazanmak çok zor ama yok etmek çok kolay, bir kişiyi 

Resim 4: Büryanın Tandırdaki Hali 
Fotoğraf: Seher Çelik Yeşil 

Resim 5: Avşor Çorbası ve Büryan Sunumu 
Fotoğraf: İbrahim Baydur 
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zehirlendiğiniz zaman her şey biter buna hiç gerek 
yok.”  

Şehrin esnafından işçisine kadar her kesimine fayda 
sağlayan fabrikalar, yavaş yavaş kapatılınca şehrin 
ekonomisine önemli bir ket vurulmuş, göçler 
başlamıştır. Dışarıdan Bitlis’e çalışmaya gelen 
insanlar artık gelmediği gibi, yerel halk da göçe 
başlamıştır. Tabii bu göçlerde istihdamın olmaması 
yanında coğrafi şartlar, terör, ticaret, çiftçiliğin ve 
hayvancılığın değer kaybetmesi önemli bir etkendir.  
Bitlisli olan ve 40-50 yıldır Büryancı Azmi’nin 
müşterisi olan C.Y. şehir yaşantısı için şunları 
aktarmaktadır: “Şimdi 80'lerde 70'lerde Bitlis 
ekonomisi daha iyiydi. Bugünkü ekonomiden çok çok 
iyiydi. Şu anda çok kötü bir durumdayız. O zamanlarda 
bizim sigara fabrikamız vardı. Sigara fabrikamız şehir 
için bir istihdamdı. Köylü için de tarlası fabrikaydı. 
Köylü tarlasını ekerdi, şehre getirirdi. Bu da ekonomiye 
katkı sağlıyordu. 2000'den sonra bozulmaya başladı. 
Zaten fabrikaların özelleştirilmesi 2003-2004 
yıllarında başladı. Şu andaki ekonomi çok kötü 
durumda. Fakir bir kent, siz de biliyorsunuz zaten. 
Şimdi yeni bir yapılanmaya gitti şehir. Tarihi dokusunu 
meydana çıkarmaya çalışıyorlar. İnşallah bundan 
sonra güzel olur. Tabii sadece tarihi dokusunu 
meydana çıkarmakla bir şehir değişmez. İstihdam 
sorununun mutlaka çözülmesi lazım kentin.” 

Tüm bu olumsuzluklara rağmen Büryancı Azmi hem 
merkezde olmasının hem de fabrikaların geçiş 
güzergahında olmasının avantajı sayesinde 
bugünlere kadar gelmeyi başarmış bir işletme olarak 
görülmektedir. Tabii hemen hemen her işletmede 
olduğu gibi baba oğlunu yetiştirerek dükkanın da 
devamlılığını sağlamaktadır. İşletme şuanki halinde 
4. kuşaktan olan İbrahim Bey tarafından devam 
ettirilmektedir. Şehrin ekonomik getirisinde yaşanan 
sıkıntılara rağmen işletme olabildiği kadar başarılı 
bir şekilde sürdürülmektedir. Geçmiş dönemlerde 
yaşanan yoğunluk kadar olmasa da bu dönemlerde 
de büryan satışı yaz aylarında günlük 6-7 tane, kış 
aylarında ise günlük 3-4 tane hevir etiyle son 
bulmaktadır. Tabii bu noktada gece 1’de çalışılmaya 
başlanılması işletme için verilen çok önemli bir emeği 
de göstermektedir.  

Büryancı Azmi restoranının değerli bir ayağını 
oluşturan ve yıllarını buraya vermiş olan sebatkar 
ustalar mevcut işletmenin devamlılığı noktasında 
önemli bir yere sahiptir. İbrahim Bey aileden birisi 
gibi olan bu kişiler için şunları söylemektedir: “Bizim 
yanımızdaki ustalarımız yaklaşık 28-29 yıldır. Yok 
hatta Naif Usta'nın kaçıncı yılı olacak 34. yılı olacak. 
Ben 35 yaşındayım, ben doğduktan sonra yanımıza 
gelmiş, işte 34 yıldır o yanımızda. Bir diğer ustamız var 
8 yaşından beri yanımızda yaklaşık 27 yıldır o 

yanımızda, iki tane garsonum var 23 24 yıldır 
yanımızda. Az değil yani yıllardır yanımızda 
çalışıyorlar. Aileden biri gibi olmuşlar yani. 5 aydır 
kapalıyız ne başka bir iş aradılar ne de başka bir şey 
oldu yani. Yani şu anda Muhittin Usta’ya yardım 
olarak çalışıyorlar. Yani biz diyoruz yardıma git çünkü 
biz kapalıyken onlar yoğun oluyorlar ama açtığımız 
zaman dönecekler. Bir de aile gibi olduk, dedim ya 34 
yıl. Yanımızdan emekli olacak sigortadan emekli 
olacak 3 yıl sonra.” 

İşletmenin sebatkar ustaları yanında ahlak, kalite ve 
hijyen de işletmenin devamlılığı noktasında oldukça 
önemlidir. İbrahim Bey bu konudaki ifadelerini şu 
şekilde aktarmaktadır: “Bence kaliteden ödün 
vermemek, biraz da aileden gelen esnaflık var. Babam 
çok güler yüzlüdür, konuşmayı sever, ilgilenmeyi sever 
tek tek masa dolaşır. Babamın bunda etkisi çok fazla, 
biraz daha müşteri ile ilgili, biraz daha işin 
esnaflık  boyutunda. Gelen herkes beni tanısın beni 
sevsin, gelen 5 yaşındaki çocukla çocuk, 80 90 
yaşındaki amca ile amca oluyor. Bunun önemi var yani 
en etkili şey o. Ondan sonra temizlik hijyen.” 115 yıllık 
bir geçmişe sahip olan bu işletmenin zor yanlarını ise 
Azmi Bey şöyle aktarıyor: “Meslek çok zor bir meslek. 
Bir sefer gece her seferinde saat ikide kalkmak 
zorundasın. Her gece 2 de kalkıp öğlen üçe dörde 
kadar bu işle uğraşmak zorundasın. Yatamazsınız, 
hasta olamazsınız, öyle bir dünyanız yok. Her gün o 
tezgâhın sabah beşte avşoru, beş buçukta büryanı 
hazır olmak zorunda. Buna itina göstermeniz lazım. 
Ben de 38 seneden fazla gececiliğini yaptım. Bir sefer 
hastalanmışlığım olmamıştır, olmuşsa bile o sancıları 
mı hep şeyde geçirdim (dükkânda). Çok zor bir 
meslektir. Yerine birini getirip bırakamazsın.” 

Bitlis şehrinde önemli bir yere sahip olan büryan, bu 
lezzeti tadan müşteriler tarafından beğenilerek 
anlatılmakta, şehir dışından gelen ve yeni öğrenen 
kişiler için de mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir 
yer olarak görülmektedir. Müşteriler bu konudaki 
fikirlerini şöyle aktarmaktadırlar:  

Resim 6: Naif Usta Büryan Başında 
Fotoğraf: Seher Çelik Yeşil 



TÜMKAD, Cilt 2, Sayı 1, Haziran 2022    

31 
 

“Bu işletmeyi 40 50 yıldır tanıyorum.  Ben 1964 
doğumluyum. O günden bugüne bu işletme devam 
ediyor. Benden önce de bir geçmişi vardır. Ben 
1964'ten beri var olduğunu biliyorum. Ama geçmişi 
bilmiyorum. Büryan bizim geleneğimizin bir ürünü, 
çok önemli. Eşimiz dostumuz olduğu zaman buraya 
getiriyoruz. Lezzetli bir yiyecek. İl dışından gelenler 
hep büryanı arar. Başka bir yemeği düşünmezler 
Bitlis'e geldikleri zaman. Yöresel bir yemek olduğu için, 
tarihi bir yemek olduğu için. (C.Y.)” 

“Ben işletmeyi yaklaşık olarak 3 - 3,5 yıldır Bitlis 
ziyaretlerimde tanıyorum. Yılda bir iki kere mutlaka 
ziyaret ederim. Büryan benim için spesifik bir yemek ve 
gerçekten çok lezzetli, yapılışı ve sunumuyla alakalı. 
Bitlis ve büryan gerek siyasilerin gerek 
gastronomicilerin yani şehir yöneticilerinin ön plana 
çıkardığı bir yer ve yemek. Doğal olarak katılımcıların, 
burayı ziyaret eden herkesin, ilk önce tatmak istediği 
bir yemek ama biz merak etmenin ötesinde lezzetini 
bildiğimiz için bu lezzeti geldiğimizde tekrar 
deneyimlemek  istiyoruz. (E.Ş.)” 

“20 yıldır geliyorum. Ben et yemeği seviyorum 
öncelikle, Büryanı da çok sevdim. Memleketim Adana 
ama büryanı burada tanıdım. Kaliteli hizmet aldığım 
için de burayı tercih ediyorum. Bitlis halkı zaten eti çok 
sever. Doğu halkı çok sever. Büryan da Bitlis halkı için 
inanılmaz önemli bir yemek  kültürü. Bitlis halkı 
büryan yemediği zaman eksik hisseder kendini. Önemli 
olduğunu biliyorum. Ama gelir kaynağı anlamında 
düşük olduğunu da biliyorum. Batıda herhangi bir 
lokantada aldığım hizmet dörtte biri iken burada daha 
az ücrete yemek yiyoruz. (S.G.)” 

“İşlerim dolayısıyla bu bölgedeki hastane 
laboratuvarlarını işletiyorum. Dolayısıyla 25 yıldır 
Bitlis'e gider gelirim. Tabii bu müesseseyi de 25 yıldır 
biliyorum. Büryan muazzam bir şeydir. Anlatmak için 
kitap yazmak lazım. Bir defa et hiçbir işlem görmeden 
yani Orta Asya tekniğidir bu, etin en doğal üretildiği 
pişirildiği sistemle yapılır. Pişirilmesi dolayısıyla son 
derece sağlıklıdır. Onun dışında damak çatlatır. (Z.B.)” 

Müşteriler aynı zamanda Bitlis’in yiyecek içecek 
işletmelerinde eksik gördükleri, düzeltilmesini 
istedikleri ve bu konuda şehre ve turizme katkı 
sunacağını düşündükleri birtakım önerilerini de 
eklemişlerdir. Bunlar:  

“Şehir küçük bir şehir olduğu için, gelişmemiş bir şehir 
olduğu için yiyecek içecek konusunda bayağı büyük bir 
sıkıntı yaşanıyor.  Şehre dışarıdan gelenleri 
götürülebileceğimiz yiyecek içecek işletmesi yok. 
Sadece büryan yedirebiliyoruz. Şöyle geniş çaplı bir 
lokanta olsa, yemek çıkan bir yer olsa daha iyi olur. 
Vallahi şehrin sıkıntısı had safhada. İnşallah bundan 
sonra siyasetçilerimiz bu tarihi dokulara büyük bir 
özveri ile el atarlar. İnşallah bir gelişme sağlarız. 
(C.Y.)” 

“Bu konuda şöyle bir şey söyleyebilirim. Genel bir 
düşünceyi size aktarabilirim. Bitlis'te çok fazla 
söyleyebileceğim bir şey yok ama gastronominin fiziki 
koşullarla alakalı ve yerel yöneticilerin 
yönlendirmesiyle alakalı olarak. Burada sadece, 
koskoca Bitlis Büryan ile anılamaz. Bir Maraş'ı, 
Antep'i, ya da Karadeniz'i söylediğimizde her bir 
yerden defalarca çok fazla yemek tipleri söyleyebiliriz. 
Erzurum için mesela cağ kebabı ön plana çıkarken, 
tatlılarından kadayıf dolması çok bilinmeyen ama 
inanılmaz lezzetli bir ürünü. Bunun gibi Bitlis'in de 
özelliği olan, bilinmeyen ve doğal yapısında kullanılan 
ev yemekleri mutlaka vardır bunların da çalışılması 
gerektiğini düşünüyorum. Sadece büryan taşıyıcı 
olamayacaktır. (E.Ş.)” 

“Bitlis ilimizde bir kere sosyal etkinlik yok. Burada 
kültür müdürlüğünün eksikliğini görüyoruz. Şehir 
dışında yani buraya gelenler için herhangi bir kafe, 
park gibi sosyal bir alan yok. Eksik görüyorum. (N.Ö.)” 

“Hijyen en başta, Bitlis'te eksik. Hani bu salon için 
söylemiyorum ama hijyen kurallarına uyulmadığını 
düşünüyorum. Hizmet ve saygıda kusur olduğunu 
düşünmüyorum zaten Doğu halkı normalde çok 
saygılıdır ama hijyen anlamında eksik olduğunu 
düşünüyorum. (S.G.)” 
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“Şimdi bizim ülkemizde çok kötü bir durum var yeme 
içme konusunda. Aslında bütün medeniyetlerin geçtiği 
bir yerdeyiz. Onlar yemeklerini bırakmışlar, 
kültürlerini bırakmışlar, çok zengin bir kültürümüz 
var. Gastronomi açısından da çok zengin temellerimiz 
var ama Türkiye'nin neresinde olursa olsun bir 
lokantaya gidin lokantaların %90’ında 15 tane yemek 
vardır. Haşlama, kuru fasulye, bilmem şu şu şu. 15 
tane. Endüstriyel hale geldi. Halbuki mutfak sanattır. 
Bakın iki tane İngiliz Türkiye’de Arka Sokak Lezzetleri 
diye bir kitap yazıyor. İstanbul'daki ara sokaklar. 
Okudum, heyecanlandım, gittim, keşfettim, baktım, 
gördüm. Çok mutlu oldum. Yani bugün benim Bitlis’te 
sulu yemek yemek istediğim zaman bir alternatifim 
yok. Yani tamamen bir kebap kültürü, bir fast food 
beslenme kültürü. Bu kebap kültüründe de eti bir 
terbiye etmemiz lazım, ete bir aroma katmanız lazım. 
Bir şeyler yapmamız lazım. Bunlar yok. Ama 
Türkiye'nin çok büyük zenginliği var. Yakın zamanda 
Erzurum'daydık. Oradan Sülfettin Usta diye bir ustanın 
ayak paçasını içtik. Saat 7'de açılıyor 9 da kapanıyor. 
Arka Sokak lezzeti. Ama genç dananın şeyi ile yapılır 
bu  genç danadan yapıyor bunu ama muhteşem bir şey. 
Çocukluğumda babaannemin yapmış olduğu lezzetleri, 
tatları gördük. Dolayısıyla bu kadar zengin bir 
gastronomi varken, büyük şehirlerde dahil olmak 
üzere, 15 tane endüstriyelleşmiş kuru fasulye, nohut, 
bilmem ne.  Böyle bir garabete mahrum edilmiş 
durumdayız. (Z.B.)” 

Katılımcıların ifade ettiği gibi Bitlis şehri büryanı ile 
nam salmış bir şehirdir. Bu bölgede yer alan yiyecek 
içecek çeşitliliği, sosyal faaliyetler ve hijyen konuları 
katılımcılar tarafından dikkatle ele alınması gereken 
diğer konular olarak belirtilmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kurum tarihi çalışmalarında bir bölgenin turistik, 
gastronomik, tarihi, edebi, dini ve daha birçok 
alandaki önemli yapıları, genellikle görüşme ve 
doküman analizinden yararlanılarak, geçmişiyle, 
bugünüyle ve ilgili alandaki katkılarıyla kendinden 
sonraki dönemlere iletilmeye çalışılmaktadır. 
Metropol şehirlerde sık sık rastlanılan bu çalışmalar 
bölgenin yeme içme ve tarihi dokusuna katkı sunan 
araştırmalar olarak nitelendirilmektedir. Türkiye 
coğrafyası göz önüne alındığında Doğu Anadolu 
bölgesi bu alanlarda zayıf kalmış görülmektedir. Van 
Gölü’ne kıyısı olan ve turizm açısından potansiyel bir 
şehir olarak tasvir edilen Bitlis şehri, tarihi dokuları, 
kış turizmi ve yeme içme kültürü bakımından 
bereketli fakat yeterince tanıtılmamış bir bölgedir. 
Şehrin bu önemli yemek kültürlerinden birisi olan 
büryan kebabı bu çalışma kapsamında kurum tarihi 
vasıtasıyla aktarılmaktadır.  

Bitlis merkezde yer alan ve 1907’den beri faaliyet 
gösteren “Büryancı Azmi’nin Yeri”, şehrin yeme içme 
kültürüne katkı sağlamış önemli bir işletmedir. 
İşletmede yer alan büryan kebabı rivayetlere göre 17. 
yy’a kadar uzanan fakat Dîvânu Lugâti't-Türk’e göre 
ise 11. yy’a kadar gittiği düşünülen bir yemek olarak 
görülmektedir. İşletmenin açıldığı dönemler 
fabrikaların, el emeklerinin ve ticaretin yoğun olduğu 
dönemler olarak anlatılmaktadır. Bu dönemlerde 
fabrikaların şehrin merkezinde yer alması, yeme 
içme yerlerinin de mevcudiyetini gerekli kılmış ve 
özellikle şehrin en tanınmış yemeği olan büryan 
kebabına rağbeti artırmıştır. Bölgenin esnafından 
işçisine kadar her kesimine fayda sağlayan fabrikalar 
20. yy’ın sonlarına doğru yavaş yavaş kapatılınca 
şehrin ekonomisine önemli bir ket vurulmuş, göçler 
başlamıştır. Dışarıdan Bitlis’e çalışmaya gelen 
insanlar artık gelmediği gibi, yerel halk da göçe 
başlamıştır. Tabii bu göçlerde istihdamın olmaması 
yanında coğrafi şartlar, terör, ticaret, çiftçiliğin ve 
hayvancılığın değer kaybetmesi önemli bir etkendir. 
115 yıldır ayakta kalmayı başaran Büryancı Azmi, 
günümüzde ilk açıldığı yıllar kadar yoğun bir satış 
gerçekleştirememekte ve bunun arkasında ise 
yaşanan bu olumsuzlukları sıralamaktadır. Tüm bu 
olumsuzluklara rağmen Büryancı Azmi ve onun gibi 
birkaç işletmenin daha bu şehri temsil etmeye devam 
etmesi çok değerli ve saygı duyulması gereken bir 
olgu olduğu kadar bu tür işletmelere sahip çıkılması 
gerektiği de kaçınılmaz bir gerçektir. 

Resim 7: Beef&Fish Dergisinin 2014 Yılında Düzenlediği 
Türkiye'nin En İyi 40 Restoran Listesi 

Kaynak: 

https://www.facebook.com/buryanciazmininyeri/photos

/791119837646984 
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Her bir kentin onu temsil eden yapıları, kültürleri, 
adetleri, gelenekleri, yemekleri ve daha birçok ögesi 
bulunmaktadır. Bazı bölgelerde bu ögeler bir ağacın 
meyvesi gibi çoğu kişiye hizmet ederken bazı 
bölgelerde sulanmayan bir ağaç gibi yok olup 
gitmektedir. Doğu Anadolu bölgesinin yaşamış 
olduğu bu su sıkıntısı değerli akademisyenler 
aracılığıyla giderilmeyi beklemektedir. Çalışma 
kapsamında geliştirilen bazı öneriler ise; 

• Bitlis dâhil Doğu Anadolu bölgesinin yemek 
ve kültür düzeylerinin neler olduğunun tam 
olarak bilinmemesi, ‘Büryan Kebabı Bitlis’e 
mi ait yoksa Siirt’e mi ait?’ örneğinden 
hareketle geç kalınmadan coğrafi işaret 
potansiyeline sahip konulara el atılması, 

• Bitlis şehri için yiyecek ve içecek 
işletmelerine kazandırılabilecek yeniliklerin 
neler olduğu konusunda araştırmaların 
yapılması, 

• Bitlis şehrin de 115 yıllık bir kurumun var 
olması, aynı zamanda bu gibi daha birçok 
turizm çekiciliğinin mevcudiyeti, turizm 
potansiyelinin duyurulması ve geliştirilmesi 
noktasında oldukça önemli olduğundan bu 
alanların çalışması gerektiği, 

• Bölgede yaşanan işgücünün, fabrikaların ve 
ticaretin tehlikeye girmesi sonrası özelikle 
genç nüfusun istihdamı noktasında nasıl 
iyileştirilebileceği, şeklinde özetlenmektedir. 
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YEREL YÖNETİM İNTERNET SİTELERİNİN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN BİLGİSİ PAYLAŞIMLARI 
AÇISINDAN KIYASLANMASI 

Gülizar AKKUŞ1, Mehmet KÜÇÜKAHMETOĞLU2 
ÖZ 

Turizm destinasyonlarının etkili bir şekilde yönetilebilmesi için başta kamu kurumları olmak üzere tüm paydaşlara büyük 
sorumluluk düşmektedir. Bu paydaşlar içerisinde yerel yönetimler, il ve ilçelerin etkin yönetiminden sorumlu olup 
destinasyonu ziyaret niyeti olan turistleri bilgilendirmesi beklenen başat kurumlardan biridir. Destinasyon yönetiminde bilgi 
paylaşımının önemi yadsınamayacağı gibi yerel yönetimler de bu kapsamda bölge çekiciliklerine ilişkin birtakım bilgilendirme 
faaliyetlerini genellikle internet siteleri vasıtasıyla yürütmektedir. Bu çekicilikler içerisinde son yıllarda giderek önemi artan 
coğrafi işaretli ürünler de yer almaktadır. Şehir veya bölgeyle özdeşleşmiş coğrafi işaretli yöresel ürünler bölge tanıtımını 
sağlarken destinasyonun imajına da katkı sunmaktadır. Bu araştırmada TR82 Düzey 2 Bölgesi’nde yer alan Kastamonu, 
Çankırı ve Sinop illeri yerel yönetim internet sitelerinin coğrafi işaretli ürün bilgisi paylaşımları açısından kıyaslanması 
amaçlanmıştır. İller ile illere bağlı ilçelerin de kıyaslandığı araştırmada toplam 40 belediye internet sayfası içerik analizi 
yöntemi ile incelenmiştir. İnternet siteleri altı kategori ve 19 alt kriterde değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, tüm 
kategorilere göre Kastamonu, Sinop ve Çankırı illeri yerel yönetimleri genel olarak değerlendirilmiş ve altı kategorinin 
ikisinde Çankırı, üçünde Sinop, beşinde Kastamonu ilinin daha aktif ve başarılı olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple Kastamonu 
şehrinin TR82 Düzey 2 Bölgesi içinde daha rekabetçi olduğu ifade edilebilir. Elde edilen bulgular karşılaştırılarak yerel 
yönetimler kıyaslanırken birtakım akademik ve yönetsel önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Destinasyon Rekabetçiliği, Destinasyon Yönetimi, Coğrafi İşaretli Ürün, İnternet Sitesi, TR82 Düzey 2 
Bölgesi. 

COMPARISON OF THE LOCAL GOVERNMENT WEBSITES IN TERMS OF GEOGRAPHICALLY MARKED 
PRODUCT INFORMATION SHARING 

ABSTRACT  
To manage tourism destinations effectively, all stakeholders, especially public institutions, have a great responsibility. Among 
these stakeholders, local governments are responsible for the effective management of provinces and districts. They are one 
of the leading institutions expected to inform tourists who intend to visit the destination. As the importance of information 
sharing in destination management cannot be denied, local administrations also carry out some informative activities 
regarding the attractiveness of the region in this context, usually through their websites. Among these attractions, there are 
also geographically marked products, which have become increasingly important in recent years. Geographically marked local 
products identified with the city or region, while promoting the region, also contribute to the image of the destination. This 
research, it is aimed to compare the local government websites of Kastamonu, Çankırı, and Sinop provinces in the TR82 Level 
2 Region in terms of geographically marked product information sharing. In the study, in which provinces and districts of the 
provinces were compared, a total of 40 municipal websites were analyzed using the content analysis method. İnternetsites 
have been evaluated in six categories and 19 sub-items. As a result of the research, the local governments of Kastamonu, 
Sinop, and Çankırı provinces were evaluated in general according to all categories and it was determined that Çankırı was 
more active and successful in two of the six categories, Sinop in three, and Kastamonu in five. Therefore, it can be stated that 
Kastamonu city is more competitive within the TR82 Level 2 Region. While comparing local governments by comparing the 
obtained findings, some academic and managerial suggestions were made. 
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Region. 
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GİRİŞ 

Turizm, bireylerin coğrafi olarak yer değiştirmesi 
esasına dayalı hareketler bütünüdür. Dolayısıyla 
coğrafi faktörler ve bu faktörlerin birleşmesiyle 
meydana gelen bölgeye has özellikler bariz 
çekicilikler olarak turizm faaliyetlerinin gelişimini 
etkilemekte ve turist akışlarını yönlendirmektedir. 
Günümüzde turistler bu çekicilikler sayesinde daha 
kaliteli ve unutulmaz tatil deneyimleri yaşamaktadır. 
Bu sebeple turizm destinasyonları hem sahip 
oldukları özgün unsurlar hem de turistlere 
sundukları imkân ile bu deneyimlerin yaşanmasını 
sağlamaya çalışmaktadır. Bu süreçte destinasyondaki 
işletmeler ve yerel yönetimler arasındaki 
koordinasyon ve iş birliği, yüksek kalite düzeyine 
sahip deneyimlerin sağlanmasında kritik öneme 
sahiptir. Bununla birlikte destinasyon yönetiminin 
başarısı ve destinasyonda sunulan hizmetin kalitesi 
de destinasyonların diğer destinasyonlara karşı 
rekabet avantajı elde edebilmesini sağlayan temel 
unsurlardandır. 

Turizm gelişiminin ana hedefi, destinasyonun kısa ve 
uzun vadeli çevresel, sosyal ve kültürel 
bütünlüğünden ödün vermeden destinasyon 
paydaşlarının faydalarını da maksimize edebilecek 
yüksek kaliteli turist deneyimleri sağlayan 
politikaları oluşturmak ve uygulamaktır. Bu sebeple 
tüm paydaşların destinasyonların planlanması, 
geliştirilmesi ve pazarlanması hususlarında bilgi ve 
söz sahibi olması beklenir (Kimbu ve Ngoasong, 
2013: 235). Ancak destinasyon yönetimi pratikte 
kolay anlaşılır bir olgu olmayıp yönetim 
kademelerinde muğlak alanlar olduğundan tek elden 
yönetilen bir turizm bölgesi görmek neredeyse 
imkansızdır. Ayrıca destinasyonların yönetimi imaj, 
tüketici algıları ve piyasa rekabetini içeren fiziksel ve 
yönetsel birtakım sınırlara sahiptir (Pike, 2008: 25-
26). Bu nedenle destinasyon gelişim sürecinin 
yönetimi çoğu kez tanımlı aktörlerden çok, yerel 
paydaşlarla optimal bir ortaklık kurulmasıyla 
mümkün olmaktadır.   

Yerel paydaşlar içerisinde yerel yönetimler bölgede 
turizmin geliştirilmesi ile ilgili çalışmaların 
yüklenicisi durumundadır ve büyük sorumlulukları 
bulunmaktadır. Bu anlamda belediyelerin 
destinasyonun turistik çekiciliğine dair bilgi 
paylaşımı konusunda da daha aktif rol oynaması 
beklenmektedir. Günümüzde internet 
teknolojilerinin gelişmesi ile yerel yönetimlerin 
destinasyon tanıtım faaliyetlerini internet siteleri 
aracılığıyla yürüttüğü gözlenmektedir. Ancak bu 
araçların doğru ve etkin bir şekilde kullanılması 
gerekmektedir. Aksi takdirde beklenen etkiyi 
yakalamak mümkün değildir.  

Son yıllarda insanların coğrafi işaretli yöresel 
ürünlere merak ve ilgisinin arttığı söylenebilir. Bu 
sebeple bu ürünlerin destinasyonun pazarlanmasına 
önemli katkısı olduğu düşünülmektedir. Coğrafi 
işaretli ürünler ile daha etkin bir bölge tanıtımı 
yapılarak destinasyon çekiciliklerine yönelik turistik 
talep artışı sağlanabilir. Bu araştırmada destinasyon 
rekabetçiliği ve yönetimi kapsamında Kastamonu, 
Çankırı ve Sinop illerini içine alan TR82 Düzey 2 
Bölgesi illeri yerel yönetim internet sitelerinin 
coğrafi işaretli ürün bilgisi paylaşımları açısından 
kıyaslanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda 41 
belediye internet sayfası içerik analizine tabi 
tutulmuştur.  

DESTİNASYON REKABETÇİLİĞİ VE YÖNETİMİ  

Kavram olarak destinasyon ‘varış noktası, varılacak 
olan yer’ anlamına gelirken turizm olayının yaşandığı 
bölge olduğu için ‘turistik mahal’ (Toskay, 1983: 
173), ‘turistik istasyon’, ‘turist varış noktası’ olarak da 
adlandırılmaktadır. Tüm bu kavramları karşılayan 
‘turizm bölgesi’ ifadesi, aslında turizm faaliyetinin 
gücünü, çerçevesini, tercih ve rekabet edebilirliğini 
belirlemektedir. Son yıllarda bu durumun öneminin 
anlaşılması ile turizm bölgelerinin gelişimi için 
yönetilmesi gerekliliğine vurgu yapılmaya başlanmış 
ve ‘destinasyon yönetimi’ kavramı ortaya çıkmıştır. Bu 
sebeple turizm bölgesi ifadesi yerini zaman içerisinde 
‘destinasyon’ terimine bırakmıştır (Türkay, 2014: 1). 

Destinasyonlar turistlerin gereksinim duydukları 
hizmetleri sunmakla birlikte birçok çekici özelliği 
olan büyük cazibe alanlarıdır (Swarbrooke, 1995: 7). 
Bir ülke, şehir veya ada olabileceği (Buhalis, 2000: 
97) gibi farklı hizmet ve ürünler sunan, birçok ortak 
üretim faktörünün yer aldığı karmaşık ağ yapıları 
olarak da düşünülmektedir (Haugland vd., 2011: 
268). Aslında destinasyonlar turist çekim 
merkezleridir. Bu çekim merkezleri tarihi ve kültürel 
çekiciliği olan turistik şehirler, kasabalar ve köyler ile 
özellikle korumaya alınmış kırsal alanlar, milli 
parklar gibi doğal çekiciliği olan bölgelerin yanında 
tatil merkezleri de olabilmektedir (Yüksek, 2014: 2). 
Sonuç olarak turizm destinasyonları, turistleri 
yaşadıkları yerler dışına seyahate çıkmaya motive 
eden ve bu seyahatlerin varış noktası olan yerleri 
belirten bütünleşik sistemlerdir. 

Rekabet, işletmelerin düşük bedellerle kalite ve 
verimini artırmasını sağlayan, böylece daha fazla 
hizmet ve ürün sunmasına zemin hazırlayan süreci 
ifade etmekte olup dünya üzerindeki kıt kaynakların 
sınırsız insan ihtiyaçları karşısında paylaşılması 
gerekliliği sonucu ortaya çıkmış bir durumdur (Aktan 
ve Vural, 2004: 13). Rekabetçilik ise ulusal veya 
uluslararası pazarlardaki müşteri ve tüketicilere, son 
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derece başarılı bir şekilde pazarlanmış iyi kalitedeki 
ürün ve hizmetlerin üretimi ile ilgilidir. Temel olarak 
işletme veya ülkelerin, üretimlerine yüksek seviyede 
geri dönüşün sağlanabilmesi ve sürdürülebilirlik 
temelinde yüksek istihdam seviyesine ulaşabilmesi 
ile ülkeler arası rekabette ayakta kalabilme 
kapasitesini ifade etmektedir (Heidenson, 1997: 26). 
Dünya genelinde ülkeler arasındaki bu rekabet 
günümüzde daha da artmıştır (Kavaratzis, 2005: 329-
342). Destinasyonlar ise ziyaretçi çekebilmek ve 
turizmden gelir elde edebilmek amacıyla birbirleri ile 
çok ciddi bir şekilde rekabet etmeye başlamıştır 
(Baker ve Cameron, 2008: 79-97). 

Destinasyon rekabetçiliği, turizm bölgelerinin piyasa 
paylarını koruması, sürdürmesi ve zaman içinde 
geliştirebilme becerisidir (D’Hauteserre, 2000: 23). 
Rakiplere karşı pazar payını koruyarak rekabet 
etmek, kaynakların devamlılığını sağlayarak katma 
değerli ürünler oluşturmaktadır. Destinasyona ilişkin 
yapılacak çalışmalara, destinasyon rekabetçiliği 
faktörlerinin ve gelişim stratejilerinin rehberlik 
etmesi gerekmektedir (Hassan, 2000: 240). Genel 
anlamda destinasyon rekabetçiliği, destinasyonun 
becerileri ile ilgili olup bunlar destinasyonun maddi 
getirisi, çekiciliği ve hizmet alanların memnuniyet ve 
aidiyeti ile sürdürülebilirlik düzeyi olarak ifade 
edilmektedir (Abreu-Novais vd., 2016: 493-496). Bu 
becerilere ek olarak destinasyon rekabetçiliğinin 
destinasyonlardaki yerel halka çevresel, ekonomik ve 
sosyal şartlar dâhilinde yüksek seviyede yaşam 
standartları sağlayabilme becerisi olarak tanımlandığı 
da görülmektedir (Crouch ve Ritchie, 1999: 140). Bir 
destinasyonun rakiplerine kıyasla bu yeteneklere 
sahip olma derecesini tespit edebilmesi büyük önem 
arz etmektedir. Bu sebeple araştırmacılar tarafından 
birçok destinasyon rekabetçiliği modeli 
geliştirilmiştir. Bu modeller içerisinde en kapsamlı ve 
detaylı olanlardan (Akkuş, 2016: 192) biri Ritchie ve 
Crouch’un (2003) geliştirdiği Kavramsal Rekabetçilik 
Modeli’dir. Modelde rekabetçilik için bir 
destinasyondaki turizm gelişiminin sadece maddi ve 
çevresel anlamda değil aynı zamanda sosyokültürel 
ve politik anlamları da kapsayan bir bütün olması 
gerektiği ifade edilmektedir (Ritchie ve Crouch, 2000: 
5). Model temel kaynaklar ve çekicilikler; destekleyici 
faktörler ve kaynaklar, destinasyon yönetimi; 
destinasyon politikası, planlaması ve gelişimi; 
sınırlandırıcı ve güçlendirici belirleyenler olmak 
üzere beş temel faktör, 36 rekabetçilik niteliği ve 
250’den fazla unsuru kapsamaktadır (Ritchie ve 
Crouch, 2003: 63). Yine kapsamlı bir model olan 
Dwyer ve Kim’in (2003) Bütünleştirilmiş Rekabetçilik 
Modeli ise kaynaklar, destinasyon yönetimi, durumsal 
koşullar, talep ve rekabet edebilirlik başlıklarını 
kapsamaktadır (Bahar ve Kozak, 2005: 105). Dünya 

Ekonomik Forumu tarafından geliştirilmiş Seyahat ve 
Turizm Rekabetçilik Endeksi de kapsamlı bir 
destinasyon rekabetçiliği modelidir (Pike ve Page, 
2014: 209).  

Destinasyon rekabetçiliği modelleri 
değerlendirildiğinde neredeyse tamamında 
destinasyon yönetiminin önemli bir unsur olarak 
değerlendirildiği ve modeller içerisine dahil edildiği 
görülmektedir. Bu sebeple destinasyon yönetiminin 
destinasyon rekabetçiliğinin elzem alt bileşenlerinden 
biri olduğu söylenebilir. Kısaca, bir destinasyondaki 
turizm gelişimi yönetimi (Türkay, 2014: 19) olarak da 
ifade edilebilecek destinasyon yönetimi ile bölge 
kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak, 
destinasyon çekiciliklerini korumak ve geliştirmek, 
yerel halkı turizm konusunda bilinçlendirmek, 
eğitmek ve turistlerin destinasyon deneyiminin 
kalitesini arttırmak amaçlanmaktadır (Özdemir, 
2008: 46). Destinasyon yönetimi tanımlanacak olursa, 
“destinasyonların ekonomik gereksinimlerini 
sürdürülebilir bir şekilde karşılayacak, dengeli bir 
turist akışı sağlayacak, destinasyonun tanıtım 
faaliyetlerini gerçekleştirecek, turizm ürünlerini etkili 
bir şekilde pazarlayacak stratejik, organizasyonel ve 
yönetimsel kararlar dizisidir” (İlban, 2007). 

Destinasyon yönetiminde tüm paydaşları kapsayan 
katılımcı bir çerçeve söz konusudur. Bu paydaşlar 
içerisinde özellikle yerel yönetimler, bölgenin genel 
çekiciliğine yönelik birtakım bilgilendirme faaliyetleri 
vasıtasıyla destinasyonda turizmin geliştirilmesini 
hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda kurumsal 
internet sitelerini tanıtım aracı olarak kullanarak 
kritik bir görev üstlendikleri ifade edilebilir. 
Destinasyonların rekabetçiliği ve/veya yönetimini 
özellikle internet siteleri bilgi paylaşımları açısından 
değerlendiren ya da destinasyonlar arasında 
karşılaştırma yapan Türkçe araştırmalar sınırlılık 
göstermekle birlikte Duran (2008) destinasyon 
tanıtımı ve rekabetçiliği konusunda resmî internet 
sitelerinin yeri ve önemini incelediği tezinde, 
Türkiye’nin rakibi olan destinasyonların internet 
sitelerini değerlendirmiştir. Çalışmada, Yunanistan ve 
İspanya resmî internet sitelerinin rakiplerine göre 
daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla 
birlikte büyükşehir belediyelerinin tanıma ve tanıtma 
faaliyetlerinde internet sitelerinden yararlanma 
durumlarının irdelendiği araştırmalar da (Tarhan, 
2007; Doğu, 2008; Özüpek, 2010; Yağmurlu, 2011; 
Tanyıldızı ve Karatepe, 2011; Şenyurt, 2016) 
bulunmaktadır. Ayrıca Yürüdür (2008) Tokat’taki 
mülki idare ve belediye internet sitelerinde 
yayınlanan coğrafi kavram ve bilgilerin doğru biçimde 
kullanılıp kullanılmadığını araştırmıştır. 14 kurumun 
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internet sitesi incelenmiş ve bulunan coğrafi bilgi 
yanlışlarının nedenleri ile kaynaklarına değinilmiştir.  

Akkuş ve Akkuş (2019a) yerel yönetimlerin turistik 
çekiciliklere ilişkin basılı ve internet tabanlı bilgi 
kaynakları arasındaki farklılığı değerlendirmeyi 
amaçlamıştır. Bu sayede kaynakların birbiri ile tutarlı 
olup olmadığını tespit etmeyi hedeflemiştir. Bu 
doğrultuda Kastamonu ilçe belediyeleri kaynakları 
taranmıştır. Araştırma sonucunda toplam 19 ilçe 
belediyesi içerisinden Abana, Azdavay ve İnebolu 
belediyelerinin basılı ve internet tabanlı turistik bilgi 
kaynaklarının diğer ilçe belediyelerine nazaran daha 
kapsamlı olduğu tespit edilmiştir. Ardından Akkuş ve 
Akkuş (2019b) Kastamonu ilinin turizm değerlerine 
yönelik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ilçe 
belediyelerinin resmî internet sitelerinde yer alan 
bilgileri karşılaştırarak bir değerlendirme yapmayı 
amaçlamıştır. Araştırma sonucunda merkezi ve yerel 
yönetim internet sitesi bilgi kaynaklarının özellikle 
deniz, kültür ve kamp-karavan turizmi bilgileri 
açısından ortak noktada buluştuğu tespit edilmiştir. 
Ancak ortak noktalarından ziyade farklılaştıkları 
konular oldukça fazla olup detaylı bir biçimde 
tartışılmıştır. Akkuş, Akkuş ve Dönmez (2019) bir 
diğer çalışmalarında Kastamonu ilçe belediyelerinin 
basılı ve internet tabanlı bilgi kaynaklarında 
paylaşılan gastronomi unsurlarına ilişkin bilgileri 
derlemiştir. Araştırma sonucunda 12 ilçe 
belediyesinin basılı kaynaklarında veya internet 
sitelerinde yöresel ürünlere yer verdiği, iki 
belediyenin (Taşköprü ve Devrekâni) hem basılı 
kaynaklarında hem de internet sitesinde bu ürünlere 
ilişkin bilgiler paylaştığı belirlenmiştir.  

COĞRAFİ İŞARET KAVRAMI 

Tüm destinasyonların giderek birbirine benzediği 
günümüz dünyasında coğrafi mekân çeşitliliği ve 
özelliklerini yansıtan ürünlere olan ilgi artmış ve bu 
ürünlerin zenginliği ülkelerin ya da bölgelerin 
rekabet gücünü etkileyen önemli bir unsur haline 
gelmiştir. Bu sebeple ürünlerin ait olduğu yer ile 
anılmasını sağlayan işaretlemeler gündeme gelmiş ve 
coğrafi işaretli ürün kavramı ortaya çıkmıştır. Coğrafi 
işaret, temel olarak bir yöresel ürün adını ifade 
etmekte ve ürünün meydana geldiği coğrafyayı 
betimlemektedir. Bilinen harita işaretlerinden farklı 
olarak coğrafi işaret; belirgin bir özelliği, ünü veya 
diğer nitelikleri itibariyle kökeninin bulunduğu bir 
yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü 
gösteren işaret veya adlara denir. Bu işaretler 
tüketiciler için ürünün kaynağını ve tipik özelliklerini 
göstermekle birlikte ürünün bu özellikleri ile coğrafi 
bölge arasındaki ilişki ve bağın göstergesini garanti 
eden bir kalite işareti vasfı da taşımaktadır. Coğrafi 
işaret tescil belgesiyle bölgeden elde edilmiş 

hammadde ile yerel özelliklere bağlı olarak belli bir 
üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanmakta, 
kalite ve gelenekselliği tescillenmektedir (Tanrıkulu, 
2014: 305).  

Coğrafi işarette temel amaç, özellikleri bir bölgeden, 
bilgi ve beceriden kaynaklanmış olan bir coğrafi ismi, 
taklit ve sahtelerinden korumaktır. Bu sayede hem 
ulusal hem de uluslararası pazarda haksız rekabetin 
de önüne geçilmektedir. Bu işaretler yerel ürünlerin 
özelliklerini ortaya çıkararak pazarlama gücüne 
katma değer sağlamakta ve markalaştırmakta, üretici 
gelirini arttırmakta, ürünün gerçek üreticilerini 
koruyan kolektif bir hak olduğundan kırsal 
kalkınmaya aracılık ederek kırsal turizmi 
geliştirmekte ve kırsal nüfus için farklı iş alanlarının 
oluşmasına katkıda bulunmaktadır (Kan ve Gülçubuk, 
2008: 57-65).  

Coğrafi işaretler tüketiciyi, bir ürünün kalitesi, 
saygınlığı ve özellikle de coğrafi menşei konusunda 
bilgilendirmektedir. Türkiye’de tescil edilen coğrafi 
işaretler sadece Türkiye sınırları içinde geçerli olup 
yurt dışında koruma için her ülkede, ülke mevzuatına 
göre başvuru gerekmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri 
coğrafi işaret koruması için, Avrupa Birliği nezdinde 
belirlenen tüzüğe göre öncelikle kendi ülkelerindeki 
otoritelere başvuruda bulunmak zorundadır. Ulusal 
otoritelerce incelenen başvurular, ulusal bazda bir 
yayın-itiraz aşamasına tabi tutulmaktadır. Hakkında 
gerekli değerlendirme yapılan ve uygun görülen 
başvurular daha sonra Avrupa Birliği Komisyonuna 
iletilmektedir. Bu anlamda 19 Aralık 2013 tarihi 
itibariyle Gaziantep Baklavası belirtilen prosedüre 
uygun olarak Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 
Türkiye adına ilk tescil edilmiş coğrafi işaretli 
üründür (Tanrıkulu, 2014: 315-316). Coğrafi 
işaretlerin uluslararası alanda korunması markalar 
kadar kolay olmamakta, bu ürünlerin belirli bir 
coğrafya ile bağlantılı olması, böyle bir korumanın 
önündeki engellerin temelini oluşturmaktadır. 
Coğrafi işaretli ürünlerin uluslararası alanda 
korunması, çok taraflı sözleşmelerle sağlanabileceği 
gibi iki taraflı sözleşmelerle de sağlanabilir 
(Gündoğdu, 2006: 35). Böylece her ülke kendi 
ülkesindeki coğrafi işarete sahip olan ürünlerin 
listesini anlaşmalı olduğu ülkeye vermekte ve 
karşılıklı koruma sağlanmaktadır. Dünya Ticaret 
Örgütü Anlaşması da bütün tarafların, herhangi bir 
ürünün menşeini tüketiciye yanlış anlatacak işaretler 
ve haksız rekabete neden olacak işaretleri 
kullanmasını önlemek amacıyla ortaya çıkmıştır.   

Türkiye’de coğrafi işaretli ürünlere ilişkin çeşitli 
araştırmalar gerçekleştirilmiş olup özellikle son 
yıllarda yapılan araştırma konusu ile ilgili bazı 
çalışmalara ilişkin detaylı bilgi sunulmuştur. Durusoy 
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(2017) Türkiye’deki coğrafi işaretli ürünlerin 
önemine dikkat çektiği çalışmasında, Kars ili 
örneğinde coğrafi işaretli ürünlerin, kırsal 
destinasyonlarda kalkınmaya ve bölge halkının 
bilinçlenmesine katkı sağladığını belirtmiştir. Altıner 
(2017) coğrafi işaretlemeyi önemli bir turizm faktörü 
olarak görmüş, kavramsal açıdan dünyadaki 
örnekleri incelemiştir. Ayrıca Türkiye’nin 26 
bölgesine yönelik sentez çalışması yapmış, belirlediği 
kriterlere göre bu bölgelerin bölge planlarını 
inceleyerek bölge bazında oluşturduğu puanlama 
sistemi ile değerlendirmiştir. Puanlama sonuçlarına 
göre coğrafi işaretlemenin bölgelerdeki rekabete ve 
turizme olumlu yansıdığını ifade etmiştir. Acar 
(2018) ise destinasyon markalaması kapsamında 
Türkiye’deki coğrafi işaretli ürünleri değerlendirmeyi 
amaçladığı çalışmasında, araştırma verilerini nitel 
araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi 
yoluyla toplamıştır. 2018 yılı Nisan ayı itibariyle Türk 
Patent ve Marka Kurumu’nun yayınladığı rapor 
doğrultusunda tescillenmiş 111 menşei adlı ve 225 
mahreç işaretli olmak üzere toplamda 336 adet 
coğrafi işaretli ürün içerik analizi yöntemi ile 
çözümlemiştir. Araştırma sonuçlarına göre 
Türkiye’de en fazla coğrafi işaret tescili bulunan 
illerin sırasıyla Şanlıurfa, Gaziantep ve İzmir olduğu 
tespit edilmiştir.  

Karakulak (2016), Suna ve Uçuk (2018) ile Keskin 
(2019) coğrafi işaretli ürünlerin destinasyon 
pazarlamasına etkisini araştırmıştır. Karakulak 
(2016) ve Keskin (2019) destinasyon ziyaretçilerinin 
düşüncelerine odaklanırken, Suna ve Uçuk (2018) 
Gaziantep ilinde gerçekleştirdikleri araştırmada, 
mutfak eğitimi alan öğrencilerin perspektifinden 
coğrafi işaretli ürünlere sahip olmanın destinasyon 
pazarlamasına etkisini değerlendirmeyi 
amaçlamıştır. Karakulak (2016) coğrafi işaretleme ile 
oluşturulmuş gastronomik kimlik ve bu kimliğin 
destinasyonun pazarlanmasındaki rolünü incelemeyi 
amaçladığı çalışmasında Trakya illeri, Tekirdağ, 
Edirne ve Kırklareli’ye gelen ziyaretçilere anket 
uygulamıştır. Araştırma sonuçlarına göre, 
destinasyona özgü gastronomik ürünlerin coğrafi 
işaretleme almış olmasının; ürünün gelecek nesillere 
aktarılması, ürünün destinasyona özgü olduğunun 
tanımlanması ve destinasyona gastronomik amaçlı 
ziyaretlerin arttırılmasında önemli olduğunu 
belirlemiştir. Keskin (2019) ise Balıkesir ilini ziyaret 
eden turistlerin coğrafi işaret bilgisi ile turistlerin ilin 
coğrafi işaretli ürünleri hakkındaki düşüncelerini 
tespit etmeye odaklanmıştır.  

 

 

ARAŞTIRMA  

Araştırmanın Amacı 

Bir destinasyondaki merkezi ya da yerel yönetimlerin 
paydaş sıfatı ile öncelikli olarak altyapıdan sorumlu 
olduğu bilinse de bölgenin turistik değerlerine ilişkin 
kapsamlı bilgi sağlamaları da destinasyonun tanıtımı 
açısından oldukça önemlidir. Turistlerin son yıllarda 
deneyimlemeye büyük önem verdiği coğrafi işaretli 
ürünlere ilişkin bilgiye de en kapsamlı şekilde yerel 
yönetim bilgi kaynakları aracılığıyla ulaşabileceği 
söylenebilir. Bu kapsamda araştırmada yerel yönetim 
internet sitelerinin coğrafi işaretli ürün bilgisi 
paylaşımlarını değerlendirmek amaçlanmıştır. 
Kastamonu, Çankırı ve Sinop illeri yerel yönetim 
internet siteleri coğrafi işaretli ürün bilgisi 
paylaşımları açısından incelenmiş ve destinasyon 
rekabetçiliği ve yönetimi açısından kıyaslanmıştır. 
Yerel yönetim internet sitelerinin coğrafi işaretli 
ürün bilgisi paylaşımları açısından kıyaslandığı 
benzer bir araştırmaya rastlanmaması sebebiyle 
araştırmanın özgün bir değer taşıdığı söylenebilir. Bu 
sayede özellikle destinasyon rekabetçiliği ve 
yönetimi literatürüne katkı sunmak hedeflenmiştir.  

Araştırmanın Kapsamı  

Araştırmanın kapsamı TR82 Düzey 2 Bölgesi illeri 
olarak belirlenmiştir. Bölge, Kastamonu, Çankırı ve 
Sinop illerini içerisine almakta olup iller birbirine 
yakın sosyoekonomik gelişmişliğe sahip olmakla 
birlikte coğrafi açıdan da yakın konumdadır (KUZKA, 
2020). Kastamonu ili 20, Sinop ili 9, Çankırı ili ise 12 
ilçeye sahiptir. Araştırma kapsamında üç ile bağlı 
tüm ilçelerin yerel yönetim internet sitelerine 
ulaşılmaya çalışılmıştır. İnternet sitesi bulunmayan 
bir ilçe belediyesi (Çankırı-Bayramören) bulunması 
sebebiyle toplam 40 belediye internet sayfası içerik 
analizine tabi tutulmuştur. İlk olarak, Türk Patent ve 
Marka Kurumu internet sitesindeki coğrafi işaretler 
bölümünde yer alan bilgiler ışığında üç ile ilişkin 
coğrafi işaretli ürünler hakkında tespit işlemleri 
yapılmıştır. 2020 yılı Aralık ayı verilerine göre, 
Kastamonu ilinin 18, Çankırı ilinin üç ve Sinop ilinin 
altı adet coğrafi işaret tescilli ürünü bulunmaktadır. 

Veri Toplama Yöntemi 

Verilerin toplanması aşamasında doküman 
incelemesinden faydalanılmıştır. Doküman 
incelemesi, araştırılmak istenen konuya ilişkin bilgi 
içerikli yazılı materyallerin analizi olup hangi veri 
kaynaklarının kullanılacağı araştırma amacına 
bağlıdır. Bu araştırma amacına ilişkin veri 
toplayabilmek amacıyla yerel yönetim internet 
siteleri taranmıştır. Araştırmada doküman incelemesi 
dokümanlara ulaşma, orijinalliğini kontrol etme, 
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dokümanları anlama, veriyi analiz etme ve veriyi 
kullanma olmak üzere beş aşamada uygulanmıştır 
(Yıldırım ve Şimşek, 2016: 194-200).  

Öncelikle TR82 Düzey 2 Bölgesi illeri yerel yönetim 
internet sitelerinin coğrafi işaretli ürün bilgisi 
paylaşımlarına ilişkin kodlama kategorileri ve alt 
kriterleri oluşturulmuştur. Kategoriler ve alt 
kriterleri Yayınoğlu vd. (2007), Tarhan (2007) ile 
Tanyıldızı ve Karatepe (2011) tarafından 
gerçekleştirilen çalışmalarda kullanılan internet sitesi 
inceleme kriterleri geliştirilerek hazırlanmıştır. 
Ayrıca belirtilen çalışmalardan elde edilen kriterlere 
ek olarak araştırmanın konusu kapsamında internet 
siteleri kullanımına dair farklı kategoriler/alt 
kriterler eklenmiştir. Öncelikle internet sitelerinin 
erişim ve ulaşılabilirlik durumlarının kullanıcılar için 
önemi göz önünde bulundurulmuş ve bu kodlama 
kategorisi altında iki alt kriter oluşturulmuştur. 
Bununla birlikte coğrafi işaretli ürünler hakkında 
genel bilgilendirme kodlama kategorisine bir alt 
kriter (yerel yönetim internet sitesinde coğrafi işaretli 
ürünler hakkındaki bilgilerin açık, sade ve anlaşılır 
olma durumu) ilave edilmiştir. Bu doğrultuda, 
araştırmada erişim ve ulaşılabilirlik, tasarım-
kullanım kolaylığı, genel bilgilendirme, eğlendirme, 
görsel çekicilik ve güncellik olmak üzere toplam altı 
kategori belirlenmiştir. Bu kategoriler altında 19 
kritere yer verilmiştir. Kategorilere yönelik 
frekanslar nicel olarak belirlenip kategoriler arası 
ilişkiler çözümlendikten sonra değerlendirme, 
çıkarsama ve yorumlama aşamasına geçilmiştir. Yerel 
yönetim internet sitelerinin coğrafi işaretli ürün 
bilgisi paylaşımlarına ilişkin kategoriler 
tablolaştırılarak bilgilerin işlenmesine yönelik 
kodlama yapılmıştır. Daha sonra birtakım nicel ve 

nitel göstergelerden hareketle içerik analizi 
yapılmıştır. Belediye internet siteleri 15 Kasım 2020-
31 Aralık 2020 tarihleri arasında incelenmiştir.   

Verilerin Analizi 

Durum çalışmalarında toplanan veriler betimsel ya 
da içerik analizi yoluyla analiz edilebilir. Betimsel 
analizde özetlenen ve yorumlanan veriler, içerik 
analizinde daha derin bir işleme tabi tutulur. Bu 
araştırmada elde edilen veriler içerik analizi yoluyla 
değerlendirilmiştir. İçerik analizi, mesaj veya 
söylemlerde betimlenen ve gözlenen öğelerden 
hareketle bir yorum getirme amacı taşımaktadır. 
Çeşitli metinlerin içeriğini incelemek, temel öğelerini 
sınıflandırmak ve yorumlamak amacıyla sistematik, 
metodik, objektif ve mümkünse nicel olarak 
incelenmesini sağlayan bir tasnif tekniğidir (Robert 
ve Bouillaget, 1995). Tekniğinin güvenirliği büyük 
ölçüde kodlama işlemine bağlıdır (Ghiglione, 1978). 
Bu ise kodlayıcıların ve kodlama kategorilerinin 
güvenirliğiyle ilgilidir. Kodlayıcıların güvenirliği, 
farklı kodlayıcıların aynı metni aynı şekilde 
kodlamalarını veya aynı kodlayıcıların aynı metni 
farklı zamanlarda aynı şekilde kodlamasını 
gerektirmektedir. Bu araştırmada yerel yönetim 
internet siteleri aynı kodlayıcı tarafından farklı 
zamanlarda kodlanmış ve aynı bulgular elde 
edilmiştir. Kategorilerin güvenirliği ise açık ve net 
olmalarına bağlıdır. Belirsiz kategoriler, güvenirliği 
azaltmaktadır (Bilgin, 2014: 16). Bu araştırmada 
literatüre dayanarak kategoriler net bir biçimde 
ortaya konmuştur. Toplam altı kategori belirlenmiş 
ve bu kategoriler altında 19 kritere yer verilmiştir.   

 

 

Tablo 1. TR82 Düzey 2 Bölgesi İlleri Coğrafi İşaretli Ürün Bilgisi 

Sıra No Kastamonu Sinop Çankırı 

1 Azdavay Yöresel Giysiler Ayancık Göynek Yakası Çankırı Sarımsaklı Et 
2 Cide Ceviz Helvası Ayancık Keten Bezi Çankırı Yoka İnce Ekmek Muskası 
3 Daday Etli Ekmeği Boyabat Çemberi Çankırı Yumurta Tatlısı 
4 Devrekani Cırık Tatlısı Boyabat Gazidere Domatesi  
5 Devrekâni Hindi Banduması Boyabat Sırık Kebabı 
6 Kastamonu Çekme Helvası Sinop Nokulu 
7 Kastamonu Örme Fanilası/ 

Kastamonu  Fanilası 
 
 

8 Kastamonu Simidi 
9 Kastamonu Siyez Buğdayı 

10 Kastamonu Siyez Bulguru 
11 Kastamonu Taş Baskı Dokuması 
12 Kastamonu Tiridi /  

Kastamonu Simit Tiridi 
13 Pınarbaşı Kara Çorba 
14 Taşköprü Kuyu Kebabı 
15 Taşköprü Sarımsağı 
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16 Tosya Bıçkısı  
17 Tosya Kıstısı 
18 Tosya Pirinci 

Kaynak: Türk Patent Enstitüsü, 2020. 

BULGULAR  

Araştırma kapsamında ele alınan TR82 Düzey 2 
Bölgesi illerinin tescillediği coğrafi işaretli ürünlere 
ilişkin detaylı bilgi Tablo 1’de sunulmuştur. Tabloda 
da görüldüğü üzere en çok coğrafi işaretli ürüne 
sahip il Kastamonu iken, üç ürün ile bölge illeri 
içerisinde en az coğrafi işaretli ürüne sahip şehir 
Çankırı’dır. Kastamonu ili adına yedi ürün 
tescillenmiş olup diğer ürünler ilçe isimleri ile 
anılmıştır. İlçeler içerisinde ise üç ürün ile en çok 
tescil alan ilçe Tosya ilçesi olmuştur. 

Kastamonu, Sinop ve Çankırı illeri yerel yönetim 
internet siteleri coğrafi işaretli ürün bilgisi 
paylaşımları açısından belirlenen altı kategori ve 19 
alt kriter çerçevesinde değerlendirilmiştir. Öncelikle 
her ilin tüm ilçeleri için kategoriler değerlendirilmiş 
ve bu sayede o şehrin ilçeleri arasında bir kıyaslama 
yapılması sağlanmıştır. Bununla birlikte iller bazında 
tablolaştırma yapılarak şehirlerin de karşılaştırılması 
mümkün kılınmıştır.  

Kategorilere ilişkin alt kriterleri karşılayan ilçe 
belediyelerine tablo üstünde (+) işareti konulmuş, 
sayı ya da sıralamaya ilişkin alt kriterler sayılar ile 
ifade edilmiştir. Bununla birlikte internet sitesi 
olmayan ilçe belediyelerine (X) işareti konulmuştur.  

Kategorilere İlişkin Bulgular  

Erişim ve Ulaşılabilirlik  

İnternet sitelerinin genel olarak ulaşılabilirliği ve 
erişiminin kolay olması önem taşımaktadır. Bu 
durumun internet sitesi kullanıcıları için önemi göz 
önünde bulundurularak ilk sırada iki alt kriter ile 
incelenmiştir. Birinci kriter ‘Genel Arama 
Motorlarında Coğrafi İşaretli Ürün Arandığı Zaman 
Yerel Yönetim İnternet Sitesinin Arama Motorunun 
İlk Sayfasında Yer Alma Durumu’ dur. Kriteri analize 
tabi tutabilmek amacıyla TR82 Düzey 2 Bölgesi 
illerine ait 27 coğrafi işaretli ürünün tamamı genel 
arama motorlarında doğrudan tescillenen ismi ile 
aranmıştır. Arama neticesinde, toplam 41 yerel 
yönetim internet sitesinden sadece üç tanesinin 
arama motorunun ilk sayfasında yer aldığı 
görülmüştür. Bu belediyeler sırasıyla Azdavay 
Yöresel Giysiler ürünüyle Kastamonu-Azdavay 
Belediyesi, Boyabat Çemberi ve Boyabat Gazidere 
Domatesi ile Sinop-Boyabat Belediyesi ve Çankırı 
Yoka İnce Ekmek Muskası ürünüyle Çankırı 
Belediyesi olarak belirlenmiştir. Belirtilen yerel 
yönetim internet siteleri dışında TR82 Düzey 2 

Bölgesi illeri yerel yönetim internet sitelerinin 
hiçbirine arama motorunun ilk sayfasında 
rastlanmamıştır. Arama esnasında arama motorunun 
ilk sayfasında haber siteleri, sosyal medya 
platformları ve blogları, yerel ticari işletmeler, e-
ticaret siteleri, yemek siteleri, turizm ve tur şirketleri 
siteleri, akademik makaleler, dernek federasyonları, 
sanayi odaları yanında yerel kamu kuruluşlarının yer 
aldığı görülmüştür. Bu durum coğrafi işaretli 
ürünlere internet üzerinden ulaşmak isteyen 
kullanıcıların yerel yönetim internet sayfalarına 
erişimlerinin ve ulaşılabilirliklerinin yeterli düzeyde 
olmadığını göstermektedir.  

İkinci kriter olan ‘Arama Motorlarında Coğrafi 
İşaretli Ürün Arandığı Zaman Yerel Yönetim İnternet 
Sitesinin Genel Arama Motorunun İlk Sayfasındaki 
Sıralaması’ ise, birinci kriterde tespit edilen belediye 
internet sitelerinin arama motorundaki sıralamasına 
ilişkindir. Kastamonu-Azdavay ilçesinin yerel 
yönetim internet sitesinin, genel arama motorunun 
ilk sayfasında Azdavay Yöresel Giysiler ürünüyle 5. 
sırada yer aldığı saptanmıştır. Sinop-Boyabat 
ilçesinin yerel yönetim internet sitesinin, genel 
arama motorunun ilk sayfasında Boyabat Çemberi ve 
Boyabat Gazidere Domatesi ürünleri ile 1. sırada 
olduğu tespit edilmiştir. Çankırı Belediyesi yerel 
yönetim internet sitesinin ise genel arama 
motorunun ilk sayfasında Çankırı Yoka İnce Ekmek 
Muskası ürünüyle 8. sırada olduğu belirlenmiştir. Bu 
üç belediye kendi içlerinde değerlendirildiğinde 
Sinop ilinin öne çıktığı görülmektedir. Bu durumdan 
çıkarımla bahsi geçen belediyelerin yerel yönetim 
internet sayfalarının aktif olarak kullanıldığını ve 
coğrafi işaretli ürünlere internet üzerinden ulaşmak 
isteyen kullanıcıların bu belediyelere ait yerel 
yönetim internet sayfalarına erişiminin ve 
ulaşılabilirliğinin diğer belediyelere nazaran daha 
kolay olduğunu söylemek mümkündür. 

Tasarım-Kullanım Kolaylığı 

İnternet siteleri tasarımının ziyaretçilere hitap etmesi 
ve kullanımının kolaylığı, bilgiye ulaşmada zaman 
kaybını önlemekte ve hızlı bir şekilde içeriklerin 
anlamlandırılmasına katkı sağlamaktadır. Bu 
durumun internet sitesi kullanıcıları için önemi göz 
önünde bulundurularak bu kodlama kategorisi ikinci 
sırada altı alt kriter ile incelenmiştir. Birinci alt kriter 
‘Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli 
Ürün Sekmesi Bulunma Durumu’dur. Kriteri analize 
tabi tutabilmek amacıyla TR82 Düzey 2 Bölgesi 
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illerine ait belediyelerin internet sayfalarına bakılmış 
ve coğrafi işaretli ürün sekmesi bulunma durumu 
değerlendirilmiştir. Değerlendirme neticesinde, 
toplam 40 yerel yönetim internet sitesinden sadece 
üç tanesinde bu sekmenin bulunduğu görülmüştür. 
Bu belediyeler Sinop Belediyesi, Sinop-Boyabat 
Belediyesi ve Çankırı Belediyesi olarak belirlenmiştir. 

Kategorinin ikinci alt kriteri ‘Yerel Yönetim İnternet 
Sitesinde Site İçi Arama Motorunda Coğrafi İşaretli 
Ürünlere Ulaşılma Durumu’dur. Kritere ilişkin TR82 
Düzey 2 Bölgesi illerine ait belediyelerin internet 
sayfaları site içi arama motorlarında ‘coğrafi işaret’ 
anahtar kelimesi ile tarama yapılmış, 40 yerel 
yönetim internet sitesinden sadece beş tanesinde 
coğrafi işaretli ürünlere ulaşılmıştır. Bu belediyeler 
Kastamonu Belediyesi, Kastamonu-Daday Belediyesi, 
Kastamonu-Taşköprü Belediyesi, Sinop-Boyabat 
Belediyesi ve Çankırı Belediyesi olarak tespit 
edilmiştir. Üçüncü alt kriter olan ‘Yerel Yönetim 
İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünlerle İlgili 
Bilgilendirme Linkine veya İlgili Sayfalara 
Yönlendirme Yapılma Durumu’ analiz edildiğinde, 40 
yerel yönetim internet sitesinden sadece birinde 
coğrafi işaretli ürünlerle ilgili bilgilendirme linkine 
veya ilgili sayfalara yönlendirme yapıldığı 
belirlenmiştir. Bu belediye Çankırı Belediyesi’dir. 
Dördüncü alt kriter olan ‘Yerel Yönetim İnternet 
Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünlerle İlgili Çevrimiçi 
Hizmet Bölümünün Bulunma Durumu’ 
değerlendirildiğinde, hiçbir yerel yönetim internet 
sitesinde bu bölüme rastlanmamış, coğrafi işaretli 
ürünlerle ilgili çevrimiçi hizmet bölümünün 
bulunmadığı tespit edilmiştir. Bir diğer alt kriter olan 
‘Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli 
Ürünlere İlişkin Çıktı Alma İmkanının Olup Olmama 
Durumu’ ele alındığında, yerel yönetim internet 
sitelerinin hiçbirinde coğrafi işaretli ürünlere ilişkin 
çıktı alma imkanına ilişkin özel bir bölüme 
rastlanmamıştır. 

Son alt kriter olan ‘Yerel Yönetim İnternet Sitesinde 
Coğrafi İşaretli Ürünlerle İlgili Yabancı Dil 
Seçeneğinin Bulunma Durumu’na ilişkin yapılan 
değerlendirme sonucunda, 40 yerel yönetim internet 
sitesinin tamamında coğrafi işaretli ürünlerle ilgili 
yabancı dil seçeneğinin bulunmadığı tespit edilmiştir. 
Tasarım Kullanım Kolaylığı kategorisinin alt kriterleri 
genel olarak değerlendirildiğinde, yerel yönetim 
internet sayfalarının tasarımının ve kullanım 
kolaylığının ziyaretçiler açısından yeterli düzeyde 
olmadığı görülmektedir. Bu üç ilin merkez 
belediyeleri kendi içlerinde değerlendirildiğinde 
Çankırı Belediyesi’nin öne çıktığı saptanmıştır. Yerel 
yönetimlerin kurumsal anlamda internet sitelerinde 
önemli eksiklikler tespit edilmiş, önemli bir iletişim 

aracı olan internet sitelerini çoğunlukla etkin ve 
verimli bir şekilde kullanmadıkları sonucuna 
varılmıştır. 

Genel Bilgilendirme Boyutu  

İnternet sitelerinin genel bilgilendirme görevi olup, 
özellikle verilen bilgilerin açık, sade ve anlaşılır 
olması önem taşımaktadır. Bu durum göz önünde 
bulundurularak bu kodlama kategorisi üçüncü sırada 
dört alt kriter ile incelenmiştir. Kategorinin birinci alt 
kriteri ‘Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi 
İşaretli Ürünler Hakkında Bilgilendirme Olup 
Olmama Durumu’dur. Kriteri analize tabi tutabilmek 
amacıyla TR82 Düzey 2 Bölgesi illerinde yer alan 
belediyelerin internet sayfalarında coğrafi işaretli 
ürünler hakkında bilgilendirme olup olmadığına 
bakılmış, 40 yerel yönetim internet sitesinden sadece 
sekiz tanesinde coğrafi işaretli ürünler hakkında bilgi 
verildiği görülmüştür. Bu belediyeler alfabetik sırayla 
Çankırı Belediyesi, Kastamonu-Azdavay Belediyesi, 
Kastamonu-Daday Belediyesi, Kastamonu-Seydiler 
Belediyesi, Kastamonu-Taşköprü Belediyesi, 
Kastamonu-Tosya Belediyesi, Sinop Belediyesi ve 
Sinop-Boyabat Belediyesi olarak tespit edilmiştir. 

İkinci alt kriter ‘Yerel Yönetim İnternet Sitesinde 
Coğrafi İşaretli Ürünler Hakkındaki Bilgilerin Açık, 
Sade ve Anlaşılır Olma Durumu’dur. Kriteri 
ölçebilmek amacıyla yerel yönetim internet 
sayfalarının coğrafi işaretli ürünler hakkında 
sundukları bilgilerin açık, sade ve anlaşılır olup 
olmadığına bakılmış, 40 yerel yönetim internet 
sitesinden sadece altı tanesinde bilgilerin açık, sade 
ve anlaşılır olduğu görülmüştür. Bu belediyeler 
alfabetik sırayla Çankırı Belediyesi, Kastamonu-
Azdavay Belediyesi, Kastamonu-Daday Belediyesi, 
Kastamonu-Seydiler Belediyesi, Kastamonu-
Taşköprü Belediyesi ve Sinop-Boyabat Belediyesi 
olarak tespit edilmiştir.  

Kategorinin üçüncü alt kriteri ‘Yerel Yönetim İnternet 
Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünlerin Kaç Tanesinin 
Adının Geçmiş Olduğu-Bahsi Geçen Coğrafi İşaretli 
Ürün Sayısı’dır. Bu kriter analiz edildiğinde, yerel 
yönetim internet sayfalarında bahsi geçen coğrafi 
işaretli ürünlerden kaç tanesinin adının geçtiğine 
bakılmış ve 40 yerel yönetim internet sitesinden 11 
tanesinde coğrafi işaretli ürünlerden bahsedildiği 
görülmüştür. Kastamonu ili özelinde tescillenen 18 
coğrafi işaretli ürün bulunmaktadır. Kastamonu 
Belediyesi yerel yönetim internet sitesinde 15 farklı 
coğrafi işaretli üründen bahsedilirken bu belediyenin 
öne çıktığı görülmüştür.  
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                        Tablo 2. Kastamonu İli Yerel Yönetimlerinin Coğrafi İşaretli Ürün Bilgisi Paylaşımları Açısından Kıyaslanması 

 
 
 
Kategoriler  

 
 
Coğrafi İşaret: 18 (Menşe 4-Mahreç 14) 
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T
O
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A

 

Alt Kriterler                      

 
 
ERİŞİM VE 
ULAŞILABİLİRLİK 
 

1 Genel Arama Motorlarında Coğrafi İşaretli Ürün Arandığı  
Zaman Yerel Yönetim İnternet Sitesinin Arama Motorunun  
İlk Sayfasında Yer Alma Durumu 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

+   
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2 Genel Arama Motorlarında Coğrafi İşaretli Ürün Arandığı 
 Zaman Yerel Yönetim İnternet Sitesinin Arama Motorunun İlk 
Sayfasındaki Sıralaması 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 
 
TASARIM- 
KULLANIM  
KOLAYLIĞI 
 

3 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürün  
Sekmesi Bulunma Durumu 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

4 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Site İçi Arama Motorunda  
Coğrafi İşaretli Ürünlere Ulaşılma Durumu  

+  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

+  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

+  
- 

5 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünlerle İlgili 
Bilgilendirme Linkine veya İlgili Sayfalara Yönlendirme  
Yapılma Durumu 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

6 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünlerle 
 İlgili Çevrimiçi Hizmet Bölümünün Bulunma Durumu 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

7 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünlere İlişkin 
 Çıktı Alma İmkanının Olup Olmama Durumu 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

8 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünlerle  
İlgili Yabancı Dil Seçeneğinin Bulunma Durumu 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 
 
GENEL 
BİLGİLENDİRME  
 

9 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünler  
Hakkında Bilgilendirme Olup Olmama Durumu 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

+  
- 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

+  
- 

+ + 

10 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünler 
 Hakkındaki Bilgilerin Açık, Sade ve Anlaşılır Olma Durumu 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

+  
- 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

+  
- 

+  
- 

11 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünlerin 
Kaç Tanesinin Adının Geçmiş Olduğu-  
Bahsi Geçen Coğrafi İşaretli Ürün Sayısı 

 
15 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
1 

 
- 

 
3 

 
4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3 

 
- 

 
3 

 
1 

12 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünlere  
İlişkin Ziyaretçilerin Soru Sorma, Yorum ve Paylaşım  
Yapma İmkanının Bulunup Bulunmama Durumu 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
EĞLENDİRME 
  

13 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünlerle İlgili  
Oyun veya Uygulamaların Yer Alma Durumu 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

14 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli  
Ürünlerle İlgili Animasyon, Video vb. Olma Durumu 

+  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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                                      Tablo 3. Sinop İli Yerel Yönetimlerinin Coğrafi İşaretli Ürün Bilgisi Paylaşımları Açısından Kıyaslanması

 
GÖRSEL  
ÇEKİCİLİK  
 

15 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli  
Ürünlerle İlgili Resim veya Logo Bulunma Durumu 

+  
- 

 
- 

 
- 

+  
- 

 
- 

 
- 

+  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

+  
- 

 
- 

+  
- 

16 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli 
 Ürünlerle İlgili Resim veya Logoların Sayısı 

12  
- 

 
- 

 
- 

5 
 

 
- 

 
- 

 
- 

11  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

13  
- 

 
- 

4  
- 

 
 
GÜNCELLİK  
 

17 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli  
Ürünlerle İlgili Haberlerin Olup Olmama Durumu 

+  
- 

 
- 

 
- 

+  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

+  
- 

 
- 

+  
- 

18 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli  
Ürünlerle İlgili Haberlerin Sayısı 

10  
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1  
- 

 
- 

3  
- 

19 Yerel İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünlerle İlgili  
Bilgilerin Güncel Olup Olmama Durumu 

+  
- 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

+  
- 

 
- 

+  
- 

 
 
 
 
Kategoriler 

 
 
 
Coğrafi İşaret: 6 (Menşe: 2-Mahreç: 4) 
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Ü
 

T
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R
K

E
L

İ 

Alt kriterler    
 

        

 
ERİŞİM VE 
ULAŞILABİLİRLİK 
 

1 Genel Arama Motorlarında Coğrafi İşaretli Ürün Arandığı Zaman Yerel Yönetim 
 İnternet Sitesinin Arama Motorunun İlk Sayfasında Yer Alma Durumu 

 
- 

 
- 

+  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2 Genel Arama Motorlarında Coğrafi İşaretli Ürün Arandığı Zaman Yerel Yönetim  
İnternet Sitesinin Arama Motorunun İlk Sayfasındaki Sıralaması 

 
- 

 
- 

1  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 
 
TASARIM-KULLANIM 
KOLAYLIĞI 
 
 
 
 
 

3 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürün Sekmesi Bulunma Durumu +  
- 

+  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

4 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Site İçi Arama Motorunda Coğrafi İşaretli  
Ürünlere Ulaşılma Durumu  

 
- 

 
- 

+  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

5 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünlerle İlgili Bilgilendirme  
Linkine veya İlgili Sayfalara Yönlendirme Yapılma Durumu 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

6 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünlerle İlgili Çevrimiçi  
Hizmet Bölümünün Bulunma Durumu 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

7 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünlere 
 İlişkin Çıktı Alma İmkanının Olup Olmama Durumu 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

8 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünlerle İlgili Yabancı Dil  
Seçeneğinin Bulunma Durumu 

- - - - - - - - - 

 
 
 
GENEL 
BİLGİLENDİRME  

9 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünler Hakkında Bilgilendirme 
 Olup Olmama Durumu 

+  
- 

+  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

10 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünler Hakkındaki  
Bilgilerin Açık, Sade ve Anlaşılır Olma Durumu 

- - + - - - - - - 

11 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünlerin Kaç Tanesinin Adının  
Geçmiş Olduğu- Bahsi Geçen Coğrafi İşaretli Ürün Sayısı 

 
3 

 
- 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

12 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünlere İlişkin Ziyaretçilerin 
Soru Sorma, Yorum ve Paylaşım Yapma İmkanının Bulunup Bulunmama  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 



45 
 

 

 

 

 

                                                                      

 

                                   

 

 

                         Tablo 4. Çankırı İli Yerel Yönetimlerinin Coğrafi İşaretli Ürün Bilgisi Paylaşımları Açısından Kıyaslanması

Durumu 

 
EĞLENDİRME 
  

13 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünlerle İlgili Oyun 
veya Uygulamaların Yer Alma Durumu 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

14 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünlerle İlgili Animasyon,  
Video vb. Olma Durumu 

 + - + - - - - - - 

 
GÖRSEL  
ÇEKİCİLİK   

15 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünlerle İlgili Resim veya  
Logo Bulunma Durumu 

+  
- 

+  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

16 
 

Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünlerle İlgili Resim veya  
Logoların Sayısı  

6  
- 

33  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
GÜNCELLİK  
 

17 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünlerle İlgili Haberlerin  
Olup Olmama Durumu 

- - - - - - - - - 

18 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünlerle İlgili Haberlerin Sayısı  - - - - - - - - - 
19 Yerel İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünlerle İlgili  

 Bilgilerin Güncel Olup Olmama Durumu 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 
Kategoriler  

 
 
 
Coğrafi İşaret: 3 (Hepsi mahreç) 
 
 

M
E

R
K

E
Z

 

A
T

K
A

R
A

C
A

L
A

R
 

B
A

Y
R

A
M

Ö
R

E
N

 

Ç
E

R
K

E
Ş 

E
L

D
İV

A
N

 

IL
G

A
Z

 

K
IZ

IL
IR

M
A

K
 

K
O

R
G

U
N

 

K
U

R
Ş

U
N

L
U

 

O
R

T
A

 

Ş
A

B
A

N
Ö

Z
Ü

 

Y
A

P
R

A
K

L
I 

 

Alt kriterler   X           

 
 
ERİŞİM VE 
ULAŞILABİLİRLİK 
 

1 Genel Arama Motorlarında Coğrafi İşaretli Ürün Arandığı Zaman  
Yerel Yönetim İnternet Sitesinin Arama Motorunun İlk Sayfasında  
Yer Alma Durumu 

+  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2 Genel Arama Motorlarında Coğrafi İşaretli Ürün Arandığı Zaman  
Yerel Yönetim İnternet Sitesinin Arama Motorunun İlk Sayfasındaki  
Sıralaması  

8  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 
 
 
TASARIM- 
KULLANIM 
KOLAYLIĞI 
 

3 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürün Sekmesi  
Bulunma Durumu 

+  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

4 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Site İçi Arama Motorunda Coğrafi 
 İşaretli Ürünlere Ulaşılma Durumu  

+  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

5 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünlerle İlgili  
Bilgilendirme Linkine veya İlgili Sayfalara Yönlendirme  
Yapılma Durumu 

+  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

6 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünlerle İlgili  
Çevrimiçi Hizmet Bölümünün Bulunma Durumu 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

7 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünlere İlişkin  
Çıktı Alma İmkanının Olup Olmama Durumu 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

8 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünlerle İlgili  
Yabancı Dil Seçeneğinin Bulunma Durumu 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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GENEL 
BİLGİLENDİRME  
 

9 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünler Hakkında   
Bilgilendirme Olup Olmama Durumu 

+  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

10 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünler Hakkındaki 
 Bilgilerin Açık, Sade ve Anlaşılır Olma Durumu 

+  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

11 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünlerin Kaç  
Tanesinin Adının Geçmiş Olduğu- Bahsi Geçen Coğrafi  
İşaretli Ürün Sayısı 

3  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

12 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünlere İlişkin  
Ziyaretçilerin Soru Sorma, Yorum ve Paylaşım Yapma  
İmkanının Bulunup Bulunmama Durumu 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
EĞLENDİRME 
  

13 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünlerle İlgili  
Oyun veya Uygulamaların Yer Alma Durumu 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

14 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünlerle  
İlgili Animasyon, Video vb. Olma Durumu 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
GÖRSEL 
ÇEKİCİLİK  
 

15 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli  
Ürünlerle İlgili Resim veya Logo  
Bulunma Durumu 

+  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

16 
 

Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli 
Ürünlerle İlgili Resim veya Logoların Sayısı  

22  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
GÜNCELLİK  
 

17 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli  
Ürünlerle İlgili Haberlerin Olup  
Olmama Durumu 

+  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

18 Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli  
Ürünlerle İlgili Haberlerin Sayısı 

4  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

19 Yerel İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli 
 Ürünlerle İlgili Bilgilerin Güncel  
Olup Olmama Durumu 

+  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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Kastamonu Belediyesi yerel yönetim internet 
sitesinde bahsi geçen coğrafi işaretli ürünlerin ilin 
genelini kapsadığı görülmüş, Cide Ceviz Helvası, 
Daday Etli Ekmeği, Devrekâni Cırık Tatlısı, Devrekâni 
Hindi Banduması, Kastamonu Çekme Helvası, 
Kastamonu Örme Fanilası, Kastamonu Siyez Bulguru, 
Kastamonu Simidi, Kastamonu Simit Tiridi, 
Kastamonu Taş Baskısı, Pınarbaşı Kara Çorbası, 
Taşköprü Sarımsağı, Taşköprü Kuyu Kebabı, Tosya 
Kıstısı ve Tosya Pirinci ürünlerinin bahsinin geçtiği 
tespit edilmiştir. Kastamonu-Devrekâni Belediyesi 
internet sitesinde yöreyi temsil eden Devrekâni Cırık 
Tatlısı ve Devrekâni Hindi Banduması yanında Daday 
Etli Ekmeği ve Kastamonu Simit Tiridi olmak üzere 
dört, Daday Belediyesi internet sitesinde, yöreyi 
temsil eden Daday Etli Ekmeği yanında Devrekâni 
Hindi Banduması ve Kastamonu Simit Tiridi olmak 
üzere üç, Seydiler Belediyesi internet sitesinde yöreyi 
temsil etmeyen, Daday Etli Ekmeği, Devrekâni Hindi 
Banduması ve Kastamonu Simit Tiridi olmak üzere 
üç, Taşköprü Belediyesi internet sitesinde yöreyi 
temsil eden Taşköprü Sarımsağı ve Taşköprü Kuyu 
Kebabı yanında Daday Etli Ekmeği olmak üzere üç, 
Azdavay Belediyesi internet sitesinde yöreyi temsil 
eden Azdavay Yöresel Giysiler ürünü, Cide Belediyesi 
internet sitesinde yöreyi temsil eden Cide Ceviz 
Helvası ürünü ve Tosya Belediyesi internet sitesinde 
yöreyi temsil eden Tosya Pirinci olmak üzere birer 
adet coğrafi işaretli üründen bahsedildiği 
saptanmıştır.  

Sinop ilinin tescillenen altı coğrafi işaretli ürünü 
bulunmaktadır. Sinop Belediyesi internet sitesinde 
tescilli altı üründen yarısına değinildiği tespit edilmiş, 
bahsi geçen coğrafi işaretli ürünlerin bu ilin genelini 
temsil eden Sinop Nokulu, Ayancık Keten Bezi ve 
Boyabat Sırık Kebabı ürünleri olmak üzere üç adet 
coğrafi işaretli ürün olduğu saptanmıştır. Boyabat 
Belediyesi internet sitesinde ise yöreyi temsil eden 
Boyabat Çemberi, Boyabat Gazidere Domatesi ve 
Boyabat Sırık Kebabı ürünleri olmak üzere yöreye 
özgü bütün coğrafi işaretli ürünlerin bahsinin geçmiş 
olması dikkati çekmektedir.  

Çankırı ilinin tescillenen üç coğrafi işaretli ürünü 
bulunmaktadır. Bu ürünler Çankırı Sarımsaklı Et, 
Çankırı Yoka İnce Ekmek Muskası ve Çankırı Yumurta 
Tatlısı olup, Çankırı Belediyesi internet sitesinde ile 
ait tescilli üç ürünün tamamından bahsedilmiştir.   

Son alt kriter ‘Yerel Yönetim İnternet Sitesinde 
Coğrafi İşaretli Ürünlere İlişkin Ziyaretçilerin Soru 
Sorma, Yorum ve Paylaşım Yapma İmkânının 
Bulunup Bulunmama Durumu’dur. Yapılan 
değerlendirme sonucunda, TR82 Düzey 2 Bölgesi 
illeri yerel yönetim internet sitelerinin hiçbirinde 
coğrafi işaretli ürünlere ilişkin ziyaretçilerin soru 

sorma, yorum ve paylaşım yapma imkanının 
bulunmadığı tespit edilmiştir. Genel bilgilendirme 
kategorisinin alt kriterleri değerlendirildiğinde, yerel 
yönetim internet sayfalarındaki genel 
bilgilendirmenin ziyaretçiler açısından yeterli 
düzeyde olmadığı ve coğrafi işaretli ürünlerle ilgili 
bilgilerin yeterince açık, sade ve anlaşılır olmadığı 
görülmektedir. Bu üç belediye kendi içinde ele 
alındığında, en az coğrafi işaretli ürünü bulunan 
Çankırı ilinin öne çıkmış olması dikkat çekicidir. 

Eğlendirme Boyutu 

İnternet sitelerinin eğlendirme boyutu iki alt kriter 
ile incelenmiştir. Bu kategorinin birinci alt kriteri 
‘Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli 
Ürünlerle İlgili Oyun veya Uygulamaların Yer Alma 
Durumu’dur. TR82 Düzey 2 Bölgesi illeri 
belediyelerine ait 40 internet sitesinden hiçbirinde 
bu kritere rastlanmamış, coğrafi işaretli ürünlerle 
ilgili oyun ve uygulamalara yer verilmediği tespit 
edilmiştir. 

Kategorinin ikinci alt kriteri ‘Yerel Yönetim İnternet 
Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünlerle İlgili Animasyon, 
Video vb. Olma Durumu’dur. Bu alt kriter 
değerlendirildiğinde, 40 yerel yönetim internet 
sitesinden sadece üçünde coğrafi işaretli ürünlerle 
ilgili animasyon ve videoların bulunduğu 
görülmüştür. Bu belediyeler sırasıyla Kastamonu 
Belediyesi, Sinop Belediyesi ve Sinop-Boyabat 
Belediyesi olarak tespit edilmiştir. 

Kastamonu Belediyesi yerel yönetim internet 
sitesinde Videolar bölümünde coğrafi işaretli 
ürünlerin bahsinin geçtiği Bein Sports Futbolun 
Şehirleri ‘Kastamonu’ başlıklı bir adet video 
bulunmaktadır. Ulusal bir spor kanalında da 
yayınlanan videonun süresi 58 dakika 37 saniyedir. 
Bu videonun görüntülenme sayısı ise 1050 olarak 
tespit edilmiştir. Sinop Belediyesi yerel internet 
sitesinde Medya-Video Galeri bölümünde ili temsil 
eden coğrafi işaretli ürünlerin bahsinin geçtiği Sinop 
Tanıtım Filmi başlıklı bir adet video bulunmaktadır. 
Bu tanıtım videosunun süresi 4 dakika 30 saniyedir. 
Bu videonun görüntülenme sayısı ise 15995 olarak 
tespit edilmiştir. Sinop-Boyabat Belediyesi yerel 
internet sitesinde ise Multimedya-Video Galeri 
bölümünde yöreyi temsil eden coğrafi işaretli 
ürünlerin bahsinin geçtiği Boyabat 2017 Tanıtım 
başlıklı bir adet video bulunmaktadır. Bu tanıtım 
videosunun süresi 5 dakika 27 saniyedir. Bu 
videonun görüntülenme sayısı ise 3750 olarak tespit 
edilmiştir.  

Eğlendirme kategorisi genel olarak 
değerlendirildiğinde, yerel yönetim internet 
sayfalarında coğrafi işaretlerle ilgili hiçbir oyun ve 
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uygulamanın olmadığı, animasyon ve videoların ise 
sınırlı sayıda olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 
eğlendirme boyutunun ziyaretçiler açısından yeterli 
düzeyde olmadığı söylenebilir. Bu üç şehir kendi 
içlerinde değerlendirildiğinde, Kastamonu Belediyesi 
yanında Sinop Belediyesi ve Sinop- Boyabat 
Belediyesi diğer belediyelere nazaran öne 
çıkmaktadır. 

Görsel Çekicilik Boyutu 

İnternet site tasarımının görsel çekiciliğe sahip 
olması, görsellerin özgün ve orijinal olması, hızlı bir 
şekilde içeriklerin anlamlandırılmasına katkı 
sağlamaktadır. Bunun yanında internet sitelerinin 
tasarımında çok sayıda resim veya logo bulunması 
görsel çekiciliği arttırmakta internet sitesine olan ilgi 
yoğunlaşmaktadır. Bu durumun internet sitesi 
kullanıcıları için önemi göz önünde bulundurularak 
bu kodlama kategorisi beşinci sırada iki alt kriter ile 
incelenmiştir. Kategorinin birinci alt kriteri ‘Yerel 
Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünlerle 
İlgili Resim veya Logoların Bulunma Durumu’dur. 
Kritere ilişkin TR82 Düzey 2 Bölgesi illerine ait yerel 
yönetim internet sayfalarının coğrafi işaretli 
ürünlerle ilgili resim veya logo paylaşımı yapıp 
yapmadıklarına bakılmış, 40 yerel yönetim internet 
sitesinden sekiz tanesinde coğrafi işaretli ürünlerle 
ilgili resim veya logoların olduğu görülmüştür. Bu 
belediyeler alfabetik sırayla Çankırı Belediyesi 
Kastamonu Belediyesi, Kastamonu-Azdavay 
Belediyesi, Kastamonu-Daday Belediyesi, Kastamonu-
Pınarbaşı Belediyesi, Kastamonu-Taşköprü 
Belediyesi, Sinop Belediyesi ve Sinop-Boyabat 
Belediyesi olarak tespit edilmiştir. 

Kategorinin ikinci alt kriteri ‘Yerel Yönetim İnternet 
Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünlerle İlgili Resim veya 
Logoların Sayısı’dır. Coğrafi işaretli ürünlere yönelik 
resim ya da logo paylaşımı yapan sekiz yerel yönetim 
internet sayfasında yer alan resim ve logolar 
sayılmıştır. Kastamonu ili özelinde Kastamonu-
Pınarbaşı Belediyesi’nin 13 resim ile öne çıktığı 
saptanmıştır. Bu belediyenin yerel yönetim internet 
sayfasında yöreyi temsil eden Pınarbaşı Kara 
Çorbası’na ilişkin sekiz görsel yanında, Azdavay 
Yöresel Giysileri’ne ilişkin üç ve Devrekani Hindi 
Banduması’na ilişkin iki görsel bulunmaktadır. 
Kastamonu Belediyesi’nde 12 görsel bulunurken bu 
görseller ilin genelini temsil etmekte olup Kastamonu 
Çekme Helvası, Kastamonu Simit Tiridi, Daday Etli 
Ekmeği ve Taşköprü Sarımsağı’na ilişkin iki görsel, 
Cide Ceviz Helvası, Kastamonu Siyez Bulguru, 
Devrekani Hindi Banduması ve Tosya Pirinci’ne 
ilişkin birer görsel tespit edilmiştir. Daday 
Belediyesi’nde 11 görsel bulunurken yöreyi temsil 
eden Daday Etli Ekmeği’ne ilişkin dört görsel yanında, 

Devrekani Hindi Banduması’na ilişkin dört görsel ve 
Kastamonu Simit Tiridi’ne ilişkin üç görsel 
bulunmaktadır. Azdavay Belediyesi yerel yönetim 
internet sayfasında yer alan beş görselin tamamının 
yöreyi temsil eden Azdavay Yöresel Giysiler ürünü 
olduğu saptanmıştır. Kastamonu-Taşköprü Belediyesi 
yerel yönetim internet sitesinde dört adet coğrafi 
işaretli ürünle ilgili resim bulunmakta iken bu 
görsellerin tamamının yöreyi temsil eden Taşköprü 
Sarımsağı’na ilişkin olduğu saptanmıştır.  

Sinop ili değerlendirildiğinde, Sinop-Boyabat 
Belediyesi 33 resim veya logo ile öne çıkarken yöreyi 
temsil eden Boyabat Çemberi’ne ilişkin bir logo ve 17 
görsel, Boyabat Gazidere Domatesi’ne ilişkin iki logo 
ve altı görsel yanında Boyabat Sırık Kebabı’na ilişkin 
yedi görsel saptanmıştır. Sinop Belediyesi yerel 
yönetim internet sitesinde altı adet coğrafi işaretli 
ürünlerle ilgili resim bulunduğu saptanmıştır. Bu 
görseller ilin genelini temsil ederken Sinop Nokulu, 
Ayancık Keten Bezi ve Boyabat Sırık Kebabı’na ilişkin 
ikişer görsel bulunmaktadır. 

Çankırı ili özelinde Çankırı Belediyesi yerel yönetim 
internet sitesinde 22 adet coğrafi işaretli ürünlerle 
ilgili resim veya logo bulunmaktadır. Bu görseller ilin 
genelini temsil etmekle birlikte tescilli coğrafi işaretli 
ürünlerin tamamına ilişkin görseller internet 
sitesinde yer almaktadır. Çankırı Yoka İnce Ekmek 
Muskası’na ilişkin bir logo ve dokuz görsel, Çankırı 
Yumurta Tatlısı Muskası’na ilişkin bir logo ve dokuz 
görsel ve Çankırı Sarımsaklı Et ürününe ilişkin bir 
logo ve bir görsel bulunmaktadır. Kategori genel 
anlamda ele alındığında, Kastamonu’da beş ilçenin, 
Sinop’ta iki belediyenin, Çankırı’da ise yalnız merkez 
belediyenin internet sitesinde ilgili ürünlere ilişkin 
resim/logo olduğu belirlenmiştir. Bunlar içerisinde 
en yüksek sayı, bir ilçe belediyesi olan Sinop-Boyabat 
Belediyesi’ne aitken bunu Çankırı Belediyesi takip 
etmiştir. Kastamonu ise tüm ilçeler bazında 
değerlendirildiğinde, beş ilçe internet sitesinde 
toplam 45 resim kullanıldığı tespit edilmiştir. Çankırı 
ve Sinop illerinde yalnız bir ve iki belediye internet 
sitesi bu hususta aktifken Kastamonu’da bu durumun 
daha fazla ilçeye sirayet ettiği söylenebilir.  

Güncellik Boyutu 

İnternet siteleri ana sayfalarında yer alan duyuru ve 
haber gibi paylaşımlar, sitedeki bilgilerin güncel olup 
olmadığının önemli bir göstergesidir. Özellikle 
kurumsal internet sitelerinin sürekli olarak 
güncellenmesi işlevselliği sağlamakta, 
güncellenmeyen internet sitelerine ziyaretçilerin 
ilgisi azalmaktadır (Delen ve Abdüsselam, 2015: 161). 
Bu durumun internet sitesi kullanıcıları için önemi 
göz önünde bulundurularak bu kodlama kategorisi üç 
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alt kriter ile incelenmiştir. Bu kategorinin birinci alt 
kriteri ‘Yerel Yönetim İnternet Sitesinde Coğrafi 
İşaretli Ürünlerle İlgili Haberlerin Olup Olmama 
Durumu’dur. Üç ile ait yerel yönetim internet 
sayfalarında coğrafi işaretli ürünlerle ilgili haber olup 
olmadığına bakılmış, 40 yerel yönetim internet 
sitesinden sadece beş tanesinde coğrafi işaretli 
ürünlerle ilgili haber olduğu görülmüştür.  Bu 
belediyeler alfabetik sırayla Çankırı Belediyesi, 
Kastamonu Belediyesi, Kastamonu-Azdavay 
Belediyesi, Kastamonu-Pınarbaşı Belediyesi ve 
Kastamonu-Taşköprü Belediyesi olarak tespit 
edilmiştir. Bu haberler içerik olarak coğrafi işaretli 
ürünlere ilişkin genel tanıtım amaçlı haberler, coğrafi 
işaretli ürünlerin tesciline ya da tescil başvurusuna 
dayalı haberler şeklindedir. Bir önceki kriterde 
olduğu gibi, Çankırı ilinde yalnızca merkez ilçe 
belediyesinde ilgili hususa dikkat edilirken 
Kastamonu’da dört farklı belediye internet sitesinde 
coğrafi işaretli ürünler ile ilgili haberlere 
rastlanmıştır.  

İkinci alt kriter olan ‘Yerel Yönetim İnternet Sitesinde 
Coğrafi İşaretli Ürünlerle İlgili Haberlerin Sayısı’nı 
tespit edebilmek amacıyla önceki kriterde belirlenen 
ilçe belediyeleri internet sitelerindeki haberler 
sayılmıştır. Kastamonu ili ele alındığında, Kastamonu 
Belediyesi’nin on haber ile öne çıktığı görülmüştür. 
Bu haberlerin içeriğinin tamamı “Kastamonu ilinin 
coğrafi işaretli ürünlerine ilişkin genel tanıtım amaçlı 
haberler” şeklindedir. Pınarbaşı Belediyesi’ndeki üç 
haber de “yörenin coğrafi işaretli ürünlerine ilişkin 
tanıtım amaçlı” haberlerdir. Azdavay Belediyesi’ndeki 
tek haber “Azdavay Yöresel Giysileri coğrafi işaret 
tescil belgesinin alınması haberi”dir. Taşköprü 
Belediye’sinde ise bir haberin bulunduğu belirlenmiş 
olup bu haberin içeriği “yörenin coğrafi işaretli 
ürünlerine ilişkin tanıtım amaçlı haberler” 
şeklindedir. Sinop ilinin hiçbir ilçe yerel yönetim 
internet sayfasında coğrafi işaretli ürünlerle ilgili 
haber bulunmazken Çankırı ilinde yalnızca Çankırı 
Belediyesi yerel yönetim internet sitesinde dört adet 
habere ulaşılmıştır. Bu haberler “Çankırı ilinin coğrafi 
işaretli ürünlerinin denetlenmesi, coğrafi işaret için 
ilana çıkılması, coğrafi işaret tescil belgesini alınması 
ve coğrafi işaret toplantısı yapılması” ile ilgilidir. 

Kategorinin üçüncü alt kriteri ‘Yerel Yönetim İnternet 
Sitesinde Coğrafi İşaretli Ürünlerle İlgili Bilgilerin 
Güncel Olup Olmama Durumu’dur. İllere ait yerel 
yönetim internet sayfalarında coğrafi işaretli 
ürünlerle ilgili bilgilerin güncel olup olmadığına 
bakılmış, yukarıda bahsi geçen beş belediyede de 
coğrafi işaretli ürünlerle ilgili bilgilerin güncel olduğu 
görülmüştür. Güncellik kategorisinin alt kriterleri 
değerlendirildiğinde, yerel yönetim internet 

sayfalarındaki coğrafi işaretlerle ilgili haberlerin 
sınırlı sayıda olduğu ancak güncel bilgiler içerdiği göz 
önünde bulundurularak, genel anlamda güncellik 
boyutunun ziyaretçiler açısından yeterli düzeyde 
olmadığı söylenebilir. Bu üç şehir kendi içlerinde 
değerlendirildiğinde, Kastamonu ve Çankırı ili öne 
çıkarken Sinop ili yerel yönetim internet sayfalarında 
coğrafi işaretli ürünlerle ilgili haber bulunmaması, bu 
ilin internet sitelerini yeterince güncellemediğine de 
işaret etmektedir.  

SONUÇ VE TARTIŞMA  

Destinasyonlar, ziyaretçilerine bütünleşik bir 
deneyim sunan turistik ürün ve hizmetler karmasıdır. 
Günümüz yoğun rekabet ortamında destinasyonların 
farklılaşmasını sağlayan ve kimliğini güçlendiren en 
önemli unsurlardan biri ise kültürdür 
(Kanellopoulou, 2015). Her destinasyonun gelenek- 
görenek, mutfak kültürü-gastronomi, mimari yapı, 
sanat-müzik, el sanatları, yerel kıyafetler, inanç 
sistemleri ve yerel dil gibi çeşitli unsurları içeren 
kendisine özgü bir kültürel yapısı ve değerler zinciri 
bulunmaktadır. Son yıllarda fizyolojik bir ihtiyaç 
olmanın ötesine geçen mutfak kültürü ve gastronomi, 
destinasyonların önemli ölçüde görünürlüğünü ve 
tercih edilebilirliğini arttırmaya başlamıştır. Bu 
doğrultuda destinasyonların mutfak kültürlerini 
uluslararası alanda görünür kılabilmek amacıyla 
tescil işlemleri yürüttüğü bilinmektedir. Bu 
işlemlerden biri de coğrafi işaret alma sürecidir. Artık 
her yöre, ürettiği kendine has gastronomik ürünler 
ile adını duyurmaya çalışmaktadır. Bu araştırmada 
ise TR82 Düzey 2 Bölgesi illeri olan Kastamonu, 
Sinop ve Çankırı illeri yerel yönetim internet 
sitelerindeki coğrafi işaretli ürün bilgisi paylaşımları 
taranmıştır. Kastamonu ilinde 20, Sinop ilinde 9, 
Çankırı ilinde ise 12 ilçeye ulaşılmaya çalışılmıştır. 
İnternet sitesi bulunmayan bir ilçe belediyesi 
(Çankırı-Bayramören) bulunması sebebiyle toplam 
40 belediye internet sayfası, erişim ve ulaşılabilirlik, 
tasarım-kullanım kolaylığı, genel bilgilendirme, 
eğlendirme, görsel çekicilik ve güncellik olmak üzere 
altı kodlama kategorisi ve bu kategoriler altında 19 
alt kriterde içerik analizine tabi tutulmuştur.  

Kodlama Kategorileri ve alt kriterlerine yönelik 
frekanslara bakıldığında, 20 yerel yönetimi bulunan 
Kastamonu ili özelinde Abana, Ağlı, Araç, Bozkurt, 
Çatalzeytin, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, 
Küre ve Şenpazar Belediyesi olmak üzere toplam on 
bir belediyenin internet sitesinde hiçbir coğrafi 
işaretli ürün bilgisi paylaşımı yapılmadığı 
belirlenmiştir. Dokuz yerel yönetimi bulunan Sinop 
ilinde Ayancık, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, 
Saraydüzü ve Türkeli Belediyesi olmak üzere toplam 
yedi belediyenin internet sitelerinde hiçbir coğrafi 

https://www.cankiri.bel.tr/cankirinin-cografi-isaretli-urunu-denetlendi,2,3044,1
https://www.cankiri.bel.tr/cankirinin-cografi-isaretli-urunu-denetlendi,2,3044,1
https://www.cankiri.bel.tr/cankirinin-cografi-isaretli-urunu-denetlendi,2,3044,1
https://www.cankiri.bel.tr/cankirinin-cografi-isaretli-urunu-denetlendi,2,3044,1
https://www.cankiri.bel.tr/cankirinin-cografi-isaretli-urunu-denetlendi,2,3044,1
https://www.cankiri.bel.tr/cankiri-belediyesi-cografi-isaret-toplantisi-yapildi,2,3483,1
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işaretli ürün bilgisi paylaşımı yapılmadığı 
saptanmıştır. 12 yerel yönetimi bulunan Çankırı ili 
özelinde ise Bayramören ilçesinin internet sitesi 
bulunmadığı için, 11 yerel yönetim internet sitesi 
içerisinden Çankırı-Merkez Belediyesi dışındaki 
Atkaracalar, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, 
Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü ve Yapraklı 
Belediyesi olmak üzere toplam on belediyenin coğrafi 
işaretli ürün bilgisi paylaşımı yapmadığı tespit 
edilmiştir. Bu durum Sinop ilinde yalnız iki ve Çankırı 
ilinde sadece bir yerel yönetim internet sitesinde 
ilgili bilgilere ulaşılabildiğini göstermektedir. 
Kastamonu ilinde ise 20 belediye internet sitesinin 
dokuzunda bahsi geçen bilgilere ulaşılabilmiştir. Bu 
durum Kastamonu’nun yerel yönetim internet 
sitelerinde coğrafi işaretli ürünlerine ilişkin bilgi 
paylaşımı açısından diğer iki şehre kıyasla daha 
başarılı olduğunu göstermektedir.  

Yerel yönetimler, coğrafi işaretli ürün bilgisi 
paylaşımları açısından kodlama kategorileri ve alt 
kriterlerine göre kıyaslanmıştır. İlk sırada yer alan 
Erişim ve Ulaşılabilirlik kodlama kategorisine göre 
TR82 Düzey 2 Bölgesi illeri içinde Sinop ilinin öne 
çıktığı ve daha başarılı olduğu görülmektedir. Çünkü 
genel arama motorlarında coğrafi işaretli ürün 
arandığı zaman yerel yönetim internet sitesinin 
arama motorunun ilk sayfasında yer alıp almadığına 
bakılmış ve Kastamonu-Azdavay ve Çankırı 
Belediyesi’nin yalnızca bir ürün ile ilk sayfada yer 
aldığı, ancak Sinop ili Boyabat Belediyesi’nin Boyabat 
Çemberi ve Boyabat Gazidere Domatesi ile ön plana 
çıktığı saptanmıştır. Bununla birlikte yerel yönetimin 
arama motorunun ilk sayfasındaki sıralamasına 
bakıldığında, yine Sinop ili Boyabat ilçesinin coğrafi 
işaretli ürünleri ile ilk sırada yer aldığı tespit 
edilmiştir. Buradan çıkarımla Sinop iline ait yerel 
yönetim internet sayfalarına erişiminin ve 
ulaşılabilirliğinin diğer belediyelere nazaran daha 
kolay olduğunu söylemek mümkündür. 

Altı alt kriteri bulunan Tasarım Kullanım Kolaylığı 
kodlama kategorisine göre TR82 Düzey 2 Bölgesi 
illeri yerel yönetimleri internet sitesinde coğrafi 
işaretli ürün sekmesi bulunan belediyeler yalnızca üç 
tane olup ikisi Sinop ilindedir. Yerel yönetim internet 
sitesinde site içi arama motorunda coğrafi işaretli 
ürünlerine ulaşılan belediyelerin sayısı ise beş olup 
Kastamonu ili ön plana çıkmıştır. İnternet sitelerinde 
ürünlerle ilgili bilgilendirme linki olup olmadığı 
değerlendirildiğinde, sadece Çankırı Belediyesi’nde 
bu seçeneğin olduğu görülmüştür. Bu kategori 
altındaki diğer üç alt kriterin hiçbirine belediye 
internet sitelerinde rastlanmamıştır. Bu sebeple 
tespit edilen üç kriter açısından üç ilin de farklı bir 
kriter açısından başarılı olduğu sonucuna varılmıştır.  

Dört alt kriteri bulunan Genel Bilgilendirme kodlama 
kategorisine göre, yerel yönetim internet sitelerinde 
coğrafi işaretli ürünler hakkında bilgilendirme olup 
olmadığına bakılmış ve Kastamonu ilinin beş 
belediye ile öne çıktığı tespit edilmiştir. İnternet 
sitelerinde coğrafi işaretli ürünlere dair bilgilerin 
açık, sade ve anlaşılır olma durumları 
değerlendirilmiş ve dört belediye ile Kastamonu ile 
daha başarılı bulunmuştur. Belediye internet 
sayfalarında bu ürünlerden kaçından bahsedildiğine 
bakıldığında, Kastamonu ilinde sekiz farklı belediye 
ile daha çok belediyede ürünlerden bahsedildiği 
anlaşılmıştır. Özellikle Kastamonu Belediyesi internet 
sitesinde tüm coğrafi işaretli ürünlere ilişkin bilgi 
bulunmaktadır. Çankırı ilinde ise yalnız bir 
belediyede tüm ürünlere değinildiği tespit edilmiştir. 
Bu sebeple bu alt kriterde de Kastamonu ili ön plana 
çıkmıştır. İncelenebilen üç alt kriter açısından 
Kastamonu ilinin Sinop ve Çankırı illerinden daha 
başarılı olduğu ifade edilebilir.  

Eğlendirme kodlama kategorisine göre, özellikle 
yerel yönetim internet sitesinde coğrafi işaretli 
ürünlerle ilgili animasyon, video vb. olma durumu 
değerlendirildiğinde, Sinop ilinin iki ilçesi ile öne 
çıktığı ve daha başarılı olduğu görülmektedir. 
Bununla birlikte Kastamonu ilinin ulusal bir kanalda 
yayınlanan bir programda bahsi geçen coğrafi işaretli 
ürünlerine değinmesi ve bunu paylaşması da oldukça 
önemli bir tanıtım faaliyetidir.  

İki alt kriter ile değerlendirilen Görsel Çekicilik 
kodlama kategorisine göre, yerel yönetim internet 
sitelerinde coğrafi işaretli ürünlerle ilgili resim veya 
logoların bulunma durumu değerlendirilmiştir. 
Kastamonu Belediyesi beş belediye ile ön plana 
çıkarken bu resim veya logoların sayısı 
değerlendirildiğinde, Kastamonu ili beş ilçe internet 
sitesinde toplam 45 resim bulunduğu saptanmıştır. 
Bunu 33 resim/logo ile Sinop, 22 resim/logo ile 
Çankırı illeri takip etmiştir. Bu açıdan Kastamonu 
ilinin daha rekabetçi olduğu söylenebilir. Ancak 
Kastamonu ilinde hiçbir yerel yönetim internet 
sitesinde coğrafi işaretli ürünlere ilişkin logo 
tasarımına rastlanmamıştır. Çankırı ilinde ise tescilli 
tüm ürünlerin logolarının paylaşıldığı tespit 
edilmiştir. Bu sebeple kategoride bu iki ilin öne 
çıktığını söylemek mümkündür.  

Üç alt kriter ile ölçülen Güncellik kodlama 
kategorisine göre, yerel yönetim internet sitesinde 
coğrafi işaretli ürünlerle ilgili haberlerin olup 
olmama durumu değerlendirilmiş ve Kastamonu ili 
dört belediye ile öne çıkmıştır. İnternet sitelerinde 
coğrafi işaretli ürünlerle ilgili yer alan haberlerin 
sayısı değerlendirildiğinde yine Kastamonu 
Belediyesi on haber ile öne çıkmıştır. Bu doğrultuda 
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kategori açısından Kastamonu ilinin diğer illere göre 
daha rekabetçi olduğu vurgulanabilir.    

Tüm kategorilere göre TR82 Düzey 2 Bölgesi illeri 
olan Kastamonu, Sinop ve Çankırı illeri yerel 
yönetimleri genel olarak değerlendirildiğinde, altı 
kategorinin ikisinde Çankırı, üçünde Sinop, beşinde 
Kastamonu ilinin daha aktif ve başarılı olduğu tespit 
edilmiştir. Bu sebeple Kastamonu şehrinin TR82 
Düzey 2 Bölgesi içinde daha rekabetçi olduğu ifade 
edilebilir.   

Tasarım Kullanım Kolaylığı kategorisinin alt 
kriterlerinin üçünde, hiçbir belediyeye ait veri 
bulunmaması dikkat çekicidir. Araştırma bulgularına 
göre hiçbir yerel yönetim internet sitesinde coğrafi 
işaretli ürünlerle ilgili çevrimiçi hizmet bölümüne 
rastlanmamış olup yerel yönetim internet sitelerine 
coğrafi işaretli ürünlerle ilgili çevrimiçi hizmet 
bölümü sekmesinin eklenmesi önerilmektedir. Bunun 
yanında hiçbir yerel yönetim internet sitesinde 
coğrafi işaretli ürünlere ilişkin çıktı alma imkânı ve 
bu ürünlerle ilgili yabancı dil seçeneğinin 
bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu sekmelerin internet 
sayfalarına eklenmesi etkin bilgi paylaşımı açısından 
oldukça önemlidir. TR82 Düzey 2 Bölgesi illeri yerel 
yönetim internet sitelerinin hiçbirinde coğrafi işaretli 
ürünlere ilişkin ziyaretçilerin soru sorma, yorum ve 
paylaşım yapma imkânının bulunmadığı, bununla 
birlikte ürünlerle ilgili oyun ve uygulamalara yer 
verilmediği tespit edilmiştir. Bu duruma binaen 
interaktif etkileşim adına internet sitelerine bu 
hususların eklenmesi oldukça faydalı olacaktır.  

Çankırı ilinin yalnızca üç tescilli ürünü olmasına 
rağmen, her birine ilişkin logo çalışması yürütülmüş 
ve bir ya da iki logo tasarlanmıştır. Kastamonu ili 
diğer iki ile nazaran çok daha fazla işaretli ürüne 
sahip olmasına rağmen, hiçbir ürüne ilişkin herhangi 
bir logoya rastlanmamıştır. Ürünlerin akılda 
kalıcılığının arttırılması ve şehrin imajına katkı 
sunulacağından hareketle, öncelikli olarak coğrafi 
işaretli ürünlere ilişkin logo çalışmalarının 
yürütülmesi tavsiye edilebilir. Ayrıca diğer iki ilde 
devamlı coğrafi işaretli ürünler ile ilgili haberler 
yayınlanmasına rağmen Sinop ilinde hiçbir haber 
kaynağına rastlanmamıştır. Bu durum şehrin var olan 
kaynaklarının hem ulusal hem de uluslararası 
mecrada duyurulması adına oldukça önemlidir. Bu 
sebeple yürütülecek yazılı ve görsel basın 
faaliyetlerine ihtiyaç duyulduğu ifade edilebilir.    

Yerel yönetim internet sitelerinin coğrafi işaretli 
ürün bilgisi paylaşımları açısından kıyaslandığı 
benzer bir araştırmaya rastlanmaması, konuya ilişkin 
araştırmaların sınırlılığını ve araştırmanın özgün bir 
değer taşıdığını ifade etmektedir. Çalışma sonucu 

elde edilen bulguların ve özellikle önerilerin sektör 
temsilcilerine fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 
Ancak araştırmanın TR82 Düzey 2 bölgesi bazında 
oluşu sonuçların dar bir alanı temsil etmesine neden 
olmaktadır. Bu sebeple özellikle destinasyon 
rekabetçiliği ve yönetimi üzerinde çalışma yapacak 
araştırmacıların farklı bölgelerde elde edeceği 
sonuçlar hem karşılaştırma imkânı verecek hem de 
sonuçların pekiştirilmesinde faydalı olacaktır. 
Bununla birlikte Türkiye genelinde yapılacak 
araştırmalar ile bölgeler arası dengesizlikler de 
ortaya çıkarılabilecektir.  
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Destek ve Teşekkür Beyanı: Bu çalışmanın 
hazırlanması sürecinde herhangi bir bireyden ya da 
kurumdan ayni ya da nakdi bir yardım/destek 
alınmamıştır. 

Çatışma Beyanı: Makalede herhangi bir çıkar 
çatışması            yoktur. 

Etik Beyanı: Çalışmanın hazırlanma süreçlerinde 
etik kurallara riayet edilmiştir. Aksi bir durumun 
tespiti halinde OCAK: Türk Mutfak Kültürü 
Araştırmaları Dergisi’nin hiçbir sorumluluğu 
olmayıp tüm sorumluluk makale yazarlarına aittir. 

Araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı:  

1. Yazar = %50 
2. Yazar = %50 
 

 


