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Abstract 

Gastronomy is a discipline developing itself from within eating-drinking 
patterns coming from the existence of human beings until modern day. 
Gastronomy is shaped by geographical conditions, climate characteristics 
and culture that belong to. That is why, communities based on a deep-rooted 
history have rich appearance in the sense of gastronomy. Wars in historical 
process, trade, human migrations and the relationship of communities have 
turned national cuisines into authentic form. Countries that enrich their 
cuisines with originality and diversity benefit from gastronomy at a higher 
level. Without a doubt, tourism comes first at very beginning of these 
benefits. Gastronomic tourism which consists of people who travel for 
gastronomic purposes, is of great importance to big countries. Turkey is 
expected to take its place among Ottoman cuisine and world gastronomies 
that be an inheritor of. However, it is thought that Turkey does not place 
enough importance upon the unique gastronomic values it possesses. There 
have been hundreds of food and beverages that survive from the Ottoman 
Era till nowadays. When researching traditional beverages, it is of note there 
are dozens of wines that have been exported and rewarded in many parts of 
the world. Nowadays, local wines extracted from grapes grown in Turkish 
soil, are over shadowed by the imported wines. This situation contributes to 
then on development of Turkish gastronomy and gastronomic tourism, and 
its decline. 
Research has been applied to catering businesses where wine, as a 
gastronomic product is served, and is shown to be recognized and valued. 
Questionnaire forms created with sample method were filled via face-to-face 
interviews with managers of 172 food and beverage operations. Percentage, 
frequency analysis and ANOVA were utilized for the measurement of brand 
awareness, recognition and brand image levels of wines and their 
relationship among them. 
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Özet 

Gastronomi insanoğlunun varoluşundan günümüze kadar gelen yeme-içme 
kalıpları içinde kendini geliştiren bir disiplindir. Gastronomi yaşadığı 
coğrafyanın koşullarına, iklim özelliklerine ve kültürüne göre 
şekillenmektedir. Bu nedenle köklü bir geçmişe dayanan toplumlar 
gastronomi anlamında zengin bir görünüme sahiptir. Tarihsel süreçte 
yaşanan savaşlar, ticaret, göçler ve toplumların birbirleri ileolan ilişkileri 
ulusal mutfakları özgün bir yapıya dönüştürmektedir. Mutfaklarını özgünlük 
ve çeşitlilikle zenginleştiren ülkeler gastronomiden yüksek fayda 
sağlamaktadırlar. Bu faydaların en başında hiç kuşkusuz turizm gelmektedir. 
Gastronomi amaçlı seyahat eden kişilerin oluşturduğu bir turizm çeşidi olan 
gastronomi turizmi, pek çok ülkede büyük önem arz etmektedir. Türkiye, 
mirasçısı olduğu Osmanlı mutfağı ile dünya gastronomileri arasında yerini 
alması beklenmektedir. Ancak sahip olduğu özgün gastronomik değerlere 
yeteri kadar önem vermediği düşünülmektedir. Osmanlı döneminden 
günümüze kadar varlığını sürdüren yüzlerce yiyecek ve içecek 
bulunmaktadır. Araştırma gereği incelenen geleneksel içeceklere 
bakıldığında; Osmanlı döneminde dünyanın birçok yerinde ödül kazanmış, 
ihracatı yapılmış onlarca şarap bulunmaktadır. Günümüzde Türkiye 
topraklarına özgü yetişen üzümlerden elde edilen yerel şaraplar ithal 
şarapların gölgesinde kalmaktadır. Bu durum Türkiye gastronomisinin ve 
gastronomi turizminin gelişmemesine hatta gerilemesine neden olmaktadır. 
Araştırma, gastronomik ürünlerinden olan şarapların servis edildiği, 
şarapların gösterebildiği, farkına varıldığı ve değer kazandığı yiyecek-içecek 
işletmelerine uygulanmıştır. Kolayda örneklem yöntemi ile oluşturulan anket 
formları 172 yiyecek içecek işletmesinin yöneticilerine yüz yüze görüşme ile 
doldurulmuştur. Şarapların marka farkındalık, bilinirlik, marka imaj 
düzeylerini ve ölçekler arasındaki ilişkinin ölçülmesinde yüzde, frekans 
analizi ve Anova kullanılmıştır. 
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1. Giriş 

Gastronomi turizmi, ülkelerin önemli turizm faaliyetlerinden biridir. Geçmiş 
dönemlerde gastronomi; diğer turizm aktivitelerinin yardımcısı olarak görülürken 
günümüzde başlı başına bir turizm hareketi haline gelmiştir. Ülkelerin, bölgelerin 
sahip olduğu gastronomik değerler turistik bir ürün olarak değerlendirilmektedir. 
Bu değerler kapsamında genel olarak ülke mutfakların yiyecek ve içecekleri yer 
alırken yiyecek-içecek işletmeleri, gastronomi festivalleri, etkinlikler de kapsam 
dâhilinde düşünülmektedir. Geçmişten günümüze kadar varlığını sürdüren, 
hazırlama ve servis şekilleriyle özgün bir yapıya sahip mutfak kültürleri; lüks 
hizmetler sunan restoranlar ve bu restoranlarda çalışan ünlü şeflerin varlığı, 
tüketicilerin gastronomi turizmine katılmasına neden olmaktadır. Her ne kadar bir 
ülke gastronomik değerleri ve üstün hizmet sunan işletmeleri olduğunu ileri sürse 
de önemli olan tüketicilerin bu ürünleri nasıl algıladığını belirlemektir. Bu 
doğrultuda farkındalık, bilinirlik ve imaj devreye girmektedir. Çünkü bu boyutlar, 
bir ürünün tüketiciler tarafından nasıl algılandığını ortaya çıkarmaktadır. Sahip 
olunan gastronomi değerlerinin tüketici zihnindeki farkındalık, bilinirlik ve imajı, 
gastronomi ve gastronomi turizmini etkilemektedir. 
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Ülkelerin sahip olduğu mutfak kültürleri geçmişten günümüze kadar varlığını 
sürdüren ürünlerle şekillenmiştir. Coğrafya ve iklim koşullarıyla özdeşleşen 
ürünler ticaretler, savaşlar, göçler gibi nedenlerle gelişme göstererek 
zenginleşmiştir. Tarihsel süreçte birçok etkiye maruz kalmış buürünler farklı 
kültürlerle harmanlanarak oluşan sofra adabı, gelenek-görenekleriyle ulusal 
mutfakları meydana getirmişlerdir. Günümüzde gastronomi ve gastronomi 
turizminden yararlanan ülkelere bakıldığında köklü bir geçmişe dayanan 
mutfaklara sahip oldukları görülmektedir. Dünya Yemek Seyahatleri Birliği (2014) 
hazırlamış olduğu raporda Fransa, İtalya ve İspanya’nın gastronomi ve gastronomi 
turizminden en fazla gelir elde eden ülkelerin başında geldiğini göstermesi bu 
durumu desteklemektedir. Bu sonucun temelinde, ülkelerin geçmişten gelen 
mutfak kültürlerinin ve ürünlerinin değerlerini koruması yatmaktadır. Sahip 
olunan gastronomik ürünlerin ülke ve dünya çapında bilinmesi ve değer 
kazanması için gereken önem verilmiştir. Yiyecek-içecek işletmeleri menülerinde 
yöresel ürünleri sergilemekte, yönetimler coğrafi işaretleme yöntemiyle ürünlere 
özgünlük kazandırmakta ve ürünlerin farkındalığı, bilinirliği ve imajları arttırmak 
için pek çok kurum, kuruluş faaliyet göstermektedir. Dünya Seyahat Örgütü (2014) 
araştırmasında gastronomi ve gastronomi turizmi ile faaliyet gösteren kurum-
kuruluşların sayısına bakıldığında Türkiye birçok Akdeniz ülkesinin gerisinde 
kalarak dünya genelinde 94 kuruluş ile 23. sırada yer almaktadır. 

Türkiye; sahip olduğu mutfak kültürünü, sofra düzenini-adabını, yeme-içme 
alışkanlığını, mutfağındaki yiyecek ve içecekleri, Osmanlı mutfağından miras 
olarak almıştır. Günümüzde Türk toplumunun tükettiği ürünlerin pişirme, saklama 
ve tüketme yöntemlerini Osmanlı döneminde de görmek mümkündür. Yüzyıllar 
boyunca hüküm sürdüğü ve birçok ulusun beraber yaşadığı coğrafyada çok zengin 
bir mutfak ortaya çıkmıştır. Çeşitli et, sebze ve meyvelerden üretilen yiyecek-
içecekler kendine özgü pişirme teknikleriyle Türk mutfağınındünya mutfakları 
arasına olması gerektiği düşünülmektedir.  

Çalışmanın genel amacı, Türk mutfağının istenilen düzeyde olması, Türkiye’nin 
gastronomi ve gastronomi turizminden arzu ettiği şekilde yararlanabilmesi için 
gastronomik ürünlerin farkındalık-bilinirlik bağlamında imaj konularının önemine 
vurgu yapmaktadır.  

2. Literatür Taraması 

Gastronomide markalaşma faaliyetleri; bulunduğu ülkenin, bölgenin ve 
destinasyonun turizm çabaları içerisinde yer alır. Diğer bir deyişle bir yörenin 
gastronomik değerleri, o destinasyonun turistik ürünleri arasındadır. Bu nedenle 
gastronomide markalaşma faaliyetlerinin belirleyicileri olarak bilinen yiyecek ve 
içecekler aynı zamanda destinasyonun markalaşmasında kullanılmaktadır. Sonuç 
olarak gastronomi markalaşmasını anlamak için destinasyon markalaşmasını genel 
itibariyle anlamak gerekmektedir. Literatürdeki destinasyon markalaşması 
faaliyetleri, daha spesifik hale getirilerek gastronomi ve gastronomi turizmine 
uyarlanmalıdır. Gastronomiyi markalaştırmak için açıklanması gereken 
destinasyon markalaşması bazı araştırmacılar tarafından şu şekilde ifade 
edilmektedir: 



212        Taşpınar, O. (2017). An Investigation into the Relationship of Products’  Brand Awareness, 
Recognition and Brand Image Valued within the Scope of Gastronomic Tourism: A 
Research on Wine 

 

Ritchie ve Ritchie (1998) yapmış oldukları araştırmalarda, turistik 
destinasyonların markalaşması hususunda geçmiş dönemlerdeki durumu ve ileriki 
dönemlerde çıkış noktalarının hangi biçimde olması gerektiği üzerinde 
durmaktadır. Destinasyonun pazarlanması konusunun çok hızlı bir biçimde 
gelişmesine karşın destinasyon bilincini arttırmak ve bir turistik destinasyonun 
tercih edilmesindeki temel nitelikleri belirleme aşamasında markalaşma 
fonksiyonun farkına varılamamaktadır. Turizm destinasyon yönetiminde 
markalaşmanın, destinasyonun kimliği ve bu kimliğin turistleri cezbedebilmek için 
destinasyon yönetim aşamasında etkili bir rol oynadığını savunmaktadır. Bunun 
sonucu olarak yapılan çalışmalarda pazarlamanın temel işlevlerinden biri olan 
markalaşmanın destinasyon yönetimi içinde vazgeçilmez olacağını 
düşünülmektedir. 

Cai (2002) çalışmasında, destinasyon imajının oldukça önemli bir konu olduğunu 
ancak destinasyon imajından çok daha fazla anlam ifade eden, destinasyon 
markalaşması konusu üzerinde sınırlı sayıda çalışma olduğunu söylemektedir. 
Araştırmada, destinasyon markası, destinasyon imajı ve destinasyon marka kimliği 
kavramlarının özelliklerinden bahsetmektedir. Cai; marka kimliğini, marka 
imajının ön koşulu ve etkili bir markanın temel öğesi olarak görmektedir. Arzu 
edilen düzeyde bir imaj meydana getirmek için, destinasyon kimlik öğelerinin 
organize edilmesine yönelik yapılan çalışmada, yeni bir markalaşma süreci önerisi 
sunmuştur. Ortak Markalaşmaolarak adlandırılan bu faaliyet, sadece marka 
olabilme gücü ve özelliği yeterli olmayan destinasyonların bir araya gelerek 
kendilerini ortak bir marka kapsamında pazarlamaları fikrine dayanmaktadır. 
Çalışmanın sonucunda, alt destinasyonlara ait kimlik belirleyicilerinin, ortak 
marka ile meydana gelen imajın güçlü olması üzerinde önemli düzeyde etkili 
olduğunu belirtilmektedir. 

Iliachenko (2003); turizm destinasyonlarının sahip oldukları tarihî, arkeolojik, 
kültürel ve doğal-coğrafî diğer destinasyonlardan ayırt edilebileceğini, eşsiz bir 
marka imajı meydana getirebileceğini ve destinasyonun ancak bu şekilde bir imaja 
sahip olan marka ile etkili bir biçimde sunulabileceğine vurgu yapmaktadır. Bu 
tanımlamaya ek olarak gastronominin ve imajının önemli olduğunu böylelikle 
destinasyon değerleri arasında temel unsurlardan biri olarak değerlendirilmesi 
gerektiği bu tez çalışmasında ön görülmektedir. 

Morgan, Pritchard ve Piggott (2003); Yeni Zelanda’da yaptıkları araştırmada, 
destinasyonmarkalaşmasında paydaşların rollerinden söz etmektedir. 
Araştırmada, destinasyon seçiminin günümüz turistleri için yaşam stillerini temsil 
eden önemli bir etken olduğu ve bu destinasyonların turistlerin zor kazandıkları 
gelirleriyle; sınırlandırılmış tatil günlerini geçirmek için zarif, çekici ve anlamlı 
olması gerektiği üzerinde durulmuştur. Gastronominin bünyesinde bulunan eşsiz 
lezzetleri tatma ve uygulama, farklı festivaller vb. faaliyetler, ziyaretçilerin uygun 
fiyatlarla satın alabilecekleri faaliyetlerdir. Destinasyonların sahip oldukları zengin 
gastronomik değerlerle daha fazla ziyaretçiyi cezbederek turizm gelirlerine katkı 
sağlanabilir. Ancak mevcut değerlerin ortaya çıkarılarak bir imaj kazandırmak 
gastronomi turizmi ve destinasyonlar için öncelikli konular arasında yer 
almaktadır. 



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2017, 7 (2), 209-226.  213 

 

Caldwell ve Freire (2004);destinasyonmarkalaşmasının oldukça yeni bir gelişme 
olduğunu ve bu konu üzerine yapılan araştırmaların yeni yeni ortaya çıktığını 
belirtmektedir. Bu sebeple Türkiye’nin de içerinde yer aldığı Avrupa ülkeleri ve 
Amerika ülkelerinde yapılan bir araştırma; destinasyonların farklı 
tiplerini,markalaşmada herhangi bir farklılık olup olmadığını, bir ülkeyi, bir 
bölgeyi ve bir şehri markalaştırmak arasındaki ayırt edici özelliklerin neler 
olduğunu göstermektedir. Araştırmada Marka Kutu Modeli (Brand Box Model) 
kullanılmıştır. Bu modelde; fiziksel ve hizmet ürünleri geliştirilmiş ve markanın 
ülkelere, bölgelere ve şehirlere işlevsel ve fiziksel fonksiyonlarının uygulanması 
araştırmaya yön vermiştir. Araştırmada amaç, turistlerin ülkeleri ve aynı ülke 
içindeki şehirleri ve bölgeleri değerlendirmesi arasındaki farklılıklar olup 
olmadığını belirlemektir. Bu doğrultuda çalışmada araştırmacılara yardımcı 
olabilecek bir takım faydalarda bulunmaktadır. Bu faydalar, destinasyonların 
işlevsel (güneş, gökyüzü, kültür, doğa vb.) olarak çok kapsamlı olduğu için bunları 
markalaşmanın duygusal ya da fiziksel fonksiyonları üzerinde ağırlık vermeleri 
gerektiğinin sonucudur. Bölgelerin ve şehirlerin ise doğada daha özel olan ve daha 
küçük ölçekli olmalarından ötürü marka yaratma çabalarını daha çok işlevsel 
yönler üzerinde yoğunlaştırmaları gerektiğidir. Gastronomi bir bölgenin ve şehrin 
özgün değerli arasında yer almasından dolayı destinasyonmarkalaşmasında 
işlevsel açıdan üzerinde durulması gereken bir konudur. Gastronomik değerlerin 
nasıl gün yüzüne çıkarılması, ne şekilde özgün bir yapıya dönüştürülmesi ve 
turistik bir ürün haline getirilmesi gibi faaliyetler markalaşmanın temel işlev alanı 
olmalıdır. 

Foley ve Fahy (2004);markalaşmanın turizm tutundurması için birleştirici 
faaliyetlerde bir rolü olduğunu dile getirmiştir. Bir turizm destinasyonu marka 
konumlandırmasında imajın yardımcı rolünü İrlanda örneği ile anlatmaya 
çalışmışlardır. İrlanda’nın turizm markası için ilk olarak konumlandırma 
stratejisinin yerel halkın misafirperverliği ve eşsiz doğal güzellikleri olduğunu 
vurgulanmaktadır. Yerel nüfusun davranışları kadar turistlerin arzu ettikleri ve 
algıların da incelendiği araştırma, destinasyonlar için stratejik pazarlama çabaları 
açısından önemli bir rehber olacağını göstermektedir. Gastronomi turizminde 
kullanılan yiyecek ve içeceklerin çoğunlukla yerli halk tarafından üretilmesi ve 
sunulması yerel nüfusa destek sağlayacaktır.  

Tosun ve Bilim (2004) araştırmalarında; turizm pazarlama stratejilerindeki 
değişime dikkat çekerek dünya turizm pazarlamasında ülkesel bir yaklaşımın 
kaybettiğini bunun yerine bölgesel yaklaşımlara eğilmek gerektiğini 
savunmaktadır. Bu doğrultuda yapılan bir araştırmada Hatay ilini seçilmiştir. 
Araştırma, şehir pazarlaması konusu kapsamında ön plana çıkan turistik şehir 
pazarlama çabalarını yöresel bir uygulama ile açıklamaya çalışmıştır. Aynı 
zamanda şehirlerin turizm açısından pazarlanmasında markalaşmanın önemli bir 
etken olduğunu vurgulanmıştır. Gastronominin yöresel boyutta meydana geldiği 
düşünüldüğünde bölgelerin pazarlanmasında ve markalaşmasında gastronomi 
faaliyetleri etkili bir rol oynamaktadır. 

Konecnik (2004); hazırladığı araştırmada, bir destinasyon imajının 
değerlendirmenin önemini belirtmiştir. Aynı zamanda markalaşmada kimlik 
rolünün önemi üzerinde durulmuş, güçlü bir destinasyon markası yaratılmasında 
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kendi başına önderlik eden bir süreç olarak imaj değerlendirme sürecinden söz 
etmektedir. Gastronomi bir bölgenin yiyecek ve içecek boyutlarının bütününden 
meydana gelmektedir. Bu anlamda bu ürünlerin kimliği, gastronominin kimliğini 
oluşturmaktadır. Kimlik kazanmış bir gastronomi ile birlikte destinasyon 
pazarlaması daha kolay ve daha verimli olacaktır. 

Hankinson (2005); stratejik bir pazarlama çabaları olarak mekân markalaşmasının 
son on beş yılda önemli düzeyde artış gösterdiğini belirtmektedir. Mekân 
markalaşmasının küçük yerlere, alışveriş merkezlerine ve etkinlik alanlarına da 
uygulanabileceğini ifade etmiştir. Mekân pazarlamasının destinasyon 
pazarlamasının içeresinde yer aldığını ve turizm pazarlamasında etkili olduğunu 
açıklamıştır. Gastronomi sadece yiyecek-içeceklerden oluşmamaktadır. Bu ürünleri 
sunan tarihî mekânlar, işletmeler gastronominin unsurlarındandır. Bir yemeği ya 
da içeceği üreten ve servisini yapan mekânlar, ziyaretçiler açısından bazı 
durumlarda farklılık gösterebilir. İşletmenin geçmişten günümüze varlığını 
sürdürmesi ya da dünyaca ünlü bir aşçıyla çalışması, misafirlerin ilgisini 
çekmektedir. Bahsedilen mekânların markalaşmasıyla önem kazanması bölgenin 
gastronomi turizminde etkili olmaktadır. 

Kavaratzis ve Ashworth (2005);destinasyon markalaşmasının ürün pazarlamasına 
uyarlanarak yapıldığını belirtmektedir. Bu doğrultuda yöneticilerin destinasyonu 
bir ürün olarak görüp markalaşma faaliyetlerini bu şekilde gerçekleştirmesi 
gerektiğini ifade etmiştir. Gastronomi, bir destinasyonun parçası olduğu 
düşünüldüğünde yapılan markalaşma faaliyetlerinde gastronominin de pazarlanan 
bu ürünü olarak ele alınması ön görülmektedir. Diğer bir deyişle gastronomi, bir 
üründür ve destinasyon pazarlanmasında, markalaşmasında kullanılan temel 
unsurlardan biridir. 

3. Metodoloji 

3.1. Araştırmanın Konusu 

Araştırmanın konusunu, İstanbul’da faaliyet gösteren 1. sınıf restoran-
lokantalarında şarabın marka farkındalığı, bilinirliği ve marka imajı ile olan ilişkisi 
oluşturmaktadır. Araştırmada, restoranların şarap bazında farkındalığı, bilinirliği 
ve marka imajı ile ilişkisini açıklayabilmek için çeşitli boyutlarla ilgili faktörlerin 
önem sıraları, bu faktörlerin bağımsız değişkenlere göre değerlendirilip 
değerlendirilmediği açıklanmıştır. 

3.2. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı, 1. sınıf restoranlarda şarap üzerine marka farkındalığı, 
bilinirliği doğrultusunda marka imajının rolünü ortaya çıkarmaktır. Sayısız içki-
içeceklerin içerisinde geleneksel ürünlerimizin kendi seslerini duyurabilmeleri ve 
kendilerini fark ettirebilmeleri her geçen gün zorlaşmaktadır. Hem modern 
ürünlerin sayısındaki artış hem de popülarite etkisinin yoğun olduğu böyle bir 
ortamda, işletmelerin menülerini planlarken ya da geliştirirken verdikleri kararları 
etkileyen unsurların neler olduğunu bilmek gastronomi açısından hayati önem 
vardır. Bu durumda başarılı bir marka imajı ile yaratılan ürünler işletmelerin 
menülerinde yerlerini almaktadır. Sonuç olarak menülerdeki içecekler misafirler 
tarafından beğenilerek tercih edilmektedir. Sürecin devamı ürünleri dünya 
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genelinde duyurmaya, imaj sahibi olmaya yardım etmektedir. Marka imajı olan 
içecekler bulunduğu ülkelerin gastronomisine dolayısıyla gastronomi turizmine 
katkı sağlamaktadır. Türkiye gastronomisinin önemli değerlerinden geleneksel 
içeceklerinden şarabın sahip olduğu imaj belirlenerek işletmeler açısından 
incelenmek istenmektedir. Bu doğrultuda geleneksel şaraplarımız için stratejiler 
geliştirilerek, Türkiye gastronomi turizmine katkı sağlamaya yönelik ve 
gastronomik değerlerimizin marka imajı oluşturabilmesi adına yapılması 
gerekenler belirlenecektir. 

Araştırmanın evrenini İstanbul ilindeki turizm işletme belgesi almış; barlar, 
eğlence yerleri, kafeteryalar, 1. sınıf lokantalar olarak toplamda 172 işletme 
oluşturmaktadır. Bu işletmelere T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı internet 
sayfasında yer alan bilgileri doğrultusunda ulaşılmıştır. Araştırmada evrenin 
tamamına uygulama yapılmıştır. Turizm işletme belgeli işletmeleri kullanmanın 
sebepleri arasında, işletmelerin içki-içecek menülerinin olması ve faaliyetlerini 
kurumsal bir çerçevede gerçekleştiriyor olmaları gösterilebilir. İstanbul’daki 
belediye belgeli yiyecek-içecek işletmelerinin sayısının bilinemiyor olması, her ilçe 
belediyesinin yiyecek-içecek sınıflandırmalarının farklı olması nedenleriyle bu 
işletmeler araştırma kapsamına dâhil edilememiştir. Bu sınırlama nedeniyle 
araştırmanın İstanbul’daki tüm yiyecek-içecek hizmeti veren işletmelerle 
genellenme yapılamıyor olmasıyla birlikte, elde edilen sonuçların, gerek 
uygulamacılar gerek akademisyenler için yararlı olacağı düşünülmektedir. 

3.3. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırmanın evrenini İstanbul ilindeki turizm işletme belgesi almış; barlar, 
eğlence yerleri, kafeteryalar, 1. sınıf lokantalar olarak toplamda 172 işletme 
oluşturmaktadır. Bu işletmelere T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı internet 
sayfasında yer alan bilgileri doğrultusunda ulaşılmıştır. Araştırmada evrenin 
tamamına uygulama yapılmıştır. Turizm işletme belgeli işletmeleri kullanmanın 
sebepleri arasında, işletmelerin içki-içecek menülerinin olması ve faaliyetlerini 
kurumsal bir çerçevede gerçekleştiriyor olmaları gösterilebilir. İstanbul’daki 
belediye belgeli yiyecek-içecek işletmelerinin sayısının bilinemiyor olması, her ilçe 
belediyesinin yiyecek-içecek sınıflandırmalarının farklı olması nedenleriyle bu 
işletmeler araştırma kapsamına dâhil edilememiştir. Bu sınırlama nedeniyle 
araştırmanın İstanbul’daki tüm yiyecek-içecek hizmeti veren işletmelerle 
genelleme yapılamıyor olmasıyla birlikte, elde edilen sonuçların, gerek 
uygulamacılar gerek akademisyenler için yararlı olacağı düşünülmektedir. 

3.4. Araştırmanın Modeli 

Belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılan araştırma, İstanbul’daki turizm işletme 
belgeli yiyecek-içecek işletmelerinin yöneticileri üzerinde uygulanmıştır. 
Araştırmada işletme yöneticilerinin şarap hakkında marka imajının algılarını 
belirlemeye ve şarapların farkındalık, bilinirlik ve imaj ilişkisinin işletmeler 
üzerinde etkisinin olup olmadığı ölçülmeye çalışılmıştır. Aşağıda görüldüğü üzere 
araştırmanın modeli, marka farkındalığı, marka bilinirliği ve marka imajı olmak 
üzere üç değişken grubunu kapsamaktadır. 
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Şekil 1: Araştırma Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Araştırmanın Değişkenleri 

Araştırma modelinde yer alan değişkenler aşağıda üç başlık altında sıralanmıştır. 

Şarapların Marka Farkındalığı: Araştırmada ilk olarak işletme yöneticileri 
açısından şarapların marka farkındalık düzeyleri ölçülmektedir. 

Şarapların Marka Bilinirliği: Araştırmada ikinci olarak işletme yöneticileri 
açısından şarapların marka bilinirlik düzeyleri ölçülmektedir. 

Şarapların Marka Farkındalığı-Marka Bilinirliği ve Marka İmajı: Araştırmada 
şarapların marka farkındalığı ve bilinirliklerinin marka imajı ile olan ilişkisi 
ölçülmektedir. 

3.6. Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırmanın amaçlarını analiz etmek için oluşturulan hipotezler aşağıda 
sıralanmaktadır: 

Hipotez 1: Şarapların imaj unsurları ile farkındalıkları arasında anlamlı bir 
farklılık vardır.  

Hipotez 2: Şarapların imaj unsurları ile bilinirlikleri arasında anlamlı bir farklılık 
vardır. 

3.7. Bilgi Toplama Yöntemi ve Aracı 

Çok sayıda yiyecek-içecek yöneticisinden veri toplayabilmek için veri toplama 
yöntemi olarak anket kullanılmıştır. 172 anket, yüz yüze görüşme yoluyla 
doldurulmuştur. Anket soruları hazırlanırken, tezin teorik bölümlerinde açıklanan 
marka farkındalığı, marka bilinirliği ve marka imajı oluşumunu etkileyen unsurlar 
göz önünde bulundurulmuştur. Bu anlamda Prof. Dr. Targan Ünal danışmanlığında 
Eda Yılmaz (2010) hazırlamış olduğu Marka İmajının Tüketici Satın Alma 
Kararına Etkisi ve Alışveriş Merkezlerine İlişkin Bir Araştırmaadlı doktora 

Şarapların 
Farkındalığı 

Şarapların Bilinirliği 

Şarapların Marka 
İmajı 
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tezindeki marka imajı ölçeği araştırmaya uyarlanmıştır. Hazırlanan anket formu 
Ek’de sunulmuştur. 

Anket formunda farklı ölçekler kullanılmıştır. Anketin birinci bölümde marka 
imajını ölçmek için 5’li Likert ölçeğinde 19 ifadeye yer verilmiştir. Anketin ikinci ve 
üçüncü bölümlerinde ise marka bilinirliğini ve marka farkındalığını ölçmek için 6 
soru bulunmaktadır. 

Araştırmada güvenilirlik analizi yapılmıştır. Güvenilirlik, güvenilir değil, düşük 
güvenilir, oldukça güvenilir ve yüksek derecede güvenilir olarak belirtilmektedir. 
Buna göre şarap üzerine yapılan güvenilirlik analiz sonucu aşağıda 
gösterilmektedir; 

Tablo 1. Uygulama Sonuçlarına Göre Şaraba İlişkin Güvenirlilik Analizi Sonuçları 
Ürün Cronbach’s Alpha Değeri Birim Sayısı İfade sayısı 
Şarap 0,857 172 19 

Araştırmada yapılan uygulama sonucunda şarabın marka imajını belirlemek 
amacıyla oluşturulan değişkenlerin güvenilirlik katsayıları yukarıda belirtilmiştir. 
Alfa katsayısının bulunabileceği aralıklar ve buna bağlı ölçeğin güvenilirlik 
durumu: Katsayı 0,00≤α≤0,40 ise ölçek güvenilir değil, katsayı 0,40≤α≤0,60 ise 
düşük güvenilirlikte, katsayı 0,60≤α≤0,80 ise oldukça güvenilir, katsayı 
0,80≤α≤1,00 ise ölçek yüksek güvenilirlikte olarak değerlendirilir (Akgül ve Çevik, 
2003: 435). Elde edilen sonuçlar dikkate alındığında ölçeklerin şarap ürününde 
yüksek güvenilirlikte olduğu görülmektedir. 

3.8. Veri ve Bilgilerin Analizi 

Araştırmaya katılan yiyecek-içecek işletmelerinin yöneticilerinin vermiş oldukları 
cevaplar doğrultusunda elde edilen veriler, sosyal bilimler için geliştirilmiş olan 
SPSS 19 (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 
tarafından lisanslı satın alınan) istatistik paket programına aktarılmış ve bu 
yazılım vasıtasıyla analiz edilmiştir. Araştırmada yüzde ve frekans analizi, Anova, 
korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır.  

3.9. Araştırmanın Bulguları 

Araştırmada incelenen şaraplara ait imaj ve alt boyutlarına ilişkin yüzde ve frekans 
dağılımları aşağıdaki tablolarda detaylı olarak yer verilmiştir. 
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Tablo 2. Şarabın İmajı, Alt Boyutlarının Yüzde ve Frekans Analiz Sonuçları 
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s.s. f % f % f % f % f % f % 

Şarap yüksek kârlılığı 
olan bir üründür 

- - 2 1,2 6 3,5 80 46,5 84 48,8 172 100 4,43 0,62 

Şarap modern ve 
yenilikçi bir üründür 1 0,6 6 3,5 2 1,2 98 57,0 65 37,8 172 100 4,27 0,71 

Şarap sektörde lider bir 
üründür - - 2 1,2 19 11,0 79 45,9 72 41,9 172 100 4,28 0,70 

Şarap saygın bir 
üründür 

- - 1 0,6 1 0,6 91 52,9 79 45,9 172 100 4,44 0,54 

Şarap iş uygulamaları 
ve faaliyetleri açısından 
örnek bir üründür 

- - 26 15,1 39 22,7 66 38,4 41 23,8 172 100 3,70 0,99 

Şarap ödenen paraya 
değer bir üründür 

- - 1 0,6 6 3,5 88 51,2 77 44,8 172 100 4,40 0,58 

Menümdeki bir şarap 
beni hayal kırıklığına 
uğratmaz 

1 0,6 - - 6 3,5 86 50,0 79 45,9 172 100 4,40 0,61 

Yaratılan İmaj 4,27 0,35 

Şarap güçlü bir 
üründür 

- - - - 4 2,3 87 50,6 81 47,1 172 100 4,44 054 

Şarap topluma ve 
ihtiyaçlara karşı 
duyarlıdır 

- - 10 5,8 55 32,0 63 36,6 44 25,6 172 100 3,81 0,88 

Şarap köklü geçmişe 
sahip bir üründür 

1 06 - - 5 2,9 88 51,2 78 45,3 172 100 4,40 0,60 

Şarap kaliteli bir 
üründür 

- - - - 1 0,6 88 51,2 83 48,3 172 100 4,47 0,51 

Şarap her kesimden 
gelen misafirlere hitap 
eden bir üründür 

1 0,6 63 36,6 4 2,3 59 34,3 45 26,2 172 100 3,48 1,24 

Organik İmaj 4,12 0,43 
Şarap güvenilir bir 
üründür - - - - 7 4,1 84 48,8 81 47,1 172 100 4,43 0,57 

Şarap iyi bilinen bir 
üründür 1 0,6 2 1,2 3 1,7 84 48,8 82 47,7 172 100 4,41 0,64 

Şarap müşterileri 
memnun edebilen bir 
üründür 

- - 1 0,6 5 2,9 83 48,3 83 48,3 172 100 4,44 0,58 

Şarap tercih edilen bir 
üründür 

- - - - 6 3,5 87 50,6 79 45,9 172 100 4,42 0,56 

Şarap yüksek 
memnuniyete sahip bir 
üründür 

- - 2 1,2 6 3,5 96 55,8 68 39,5 172 100 4,33 0,60 

Şarap ilgi duyduğum 
bir üründür 1 06 2 1,2 5 2,9 92 53,5 72 41,9 172 100 4,34 0,65 

Şarap tüketmek 
istediğim bir üründür 1 0,6 3 1,7 5 2,9 102 59,3 61 35,5 172 100 4,27 0,65 

Bütünsel İmaj 4,38 0,32 
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‘Şarap yüksek kârlılığı olan bir üründür’ ifadesine katılımcıların %48,8’nin 
kesinlikle katıldığını, 46,5’nin katıldığını, %3,5’nin kararsız kaldığını ve %1,2’sinin 
katılmadığı görülmektedir. Bu durum bize şarabın yiyecek içecek işletmeleri için 
gelir sağlayan kârlı bir ürün olduğunu göstermektedir. Menülerde şarabın 
bulunması işletmelerin kazancını arttırdığı düşünülmektedir. Gıda ve tarım ilgili 
dünya çapında resmi istatistiklere ulaşabileceğiniz FAOSTAT’ın 2013 yılı verilerine 
bakıldığında; yılda ortalama 50 milyar litre şarap üretiliyor olması ve bu 
şaraplardan ortalama 150 milyar dolarlık gelir sağlanması bu sonuca paralellik 
göstermektedir. 

‘Şarap modern ve yenilikçi bir üründür’ ifadesine katılımcıların %37,8’nin kesinlikle 
katıldığı, %57,0’nın katıldığı, %1,2’sinin kararsız kaldığı, %3,5’nin katılmadığı ve 
%0,6’sının kesinlikle katılmadığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda şarap ürünün 
devamlı kendini yenilediği, günümüz içecek tüketim popülerliğine ayak uydurduğu 
ve her dönemde tercih edilen bir ürün olduğunu, ilerleyen zamanlarda tercih 
edilebilir olacağının sinyallerini vermektedir. 2007 yılında gerçekleşen WineExpo 
fuarının ana temasının şarap ve şarapçılık üzerine yeni buluşlar olması, çeşitli 
üzümlerle yapılan kupajlara öncelik verilmesi ve yeni üretim tekniklerinin varlığı, 
bu sonucu desteklemektedir. 

3.9.1. Şaraba Ait Farkındalık ve Bilinirlik Düzeyleri 

Bu bölümde araştırma kapsamında incelenen şarapların farkındalık ve bilinirlikleri 
tespit edilmeye çalışılmıştır. Aşağıdaki tablolarda katılımcıların verdiği cevaplar 
doğrultusunda çıkan sonuçlar ve yorumlar yer almaktadır. 

Tablo 3. Şarabın Farkındalık Düzeyleri  
Şarap denildiğinde akla 

gelen ilk üç şarap 
1. Sıra 2. Sıra 3. Sıra Genel Farkındalık Düzeyi 

f X f X f X f X 
Merlot 20 11,6 66 38,4 33 19,2 119 23,0 

Cabernet 85 49,4 20 11,6 11 6,4 116 22,4 
Öküzgözü 19 11,0 25 14,5 26 15,1 70 13,5 
Boğazkere 16 9,3 16 9,3 28 16,3 60 11,6 

Chardonnay 2 1,2 11 6,4 24 14,0 37 7,17 
Kalecik 10 5,8 10 5,8 16 9,3 36 7,0 

Sauvignon 9 5,2 7 4,1 13 7,6 29 5,62 
Pinot 1 0,6 9 5,2 6 3,5 16 3,10 

Semillon 1 0,6 2 1,2 8 4,7 11 2,13 
Kavaklıdere - - 2 1,2 2 1,2 4 0,77 

Corvus 1 0,6 - - 2 1,2 3 0,58 
Vasilaki 1 0,6 1 0,6 1 0,6 3 0,58 

Yakut 1 0,6 2 1,2 - - 3 0,58 
Şili 1 0,6 - - - - 1 0,19 

Bordoux 1 0,6 - - - - 1 0,19 
Şiraz 1 0,6 - - - - 1 0,19 

Kuntra 1 0,6 - - - - 1 0,19 
Narince 1 0,6 - - - - 1 0,19 

Urla 1 0,6 - - - - 1 0,19 
Blush - - - - 1 0,6 1 0,19 

Dikmen - - - - 1 0,6 1 0,19 
Doluca - - 1 0,6 - - 1 0,19 
Toplam       516 100 
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Tablo 3.3’de görüldüğü üzere araştırmada incelenen şarap ürünü hakkında işletme 
yöneticilerinden akıllarına gelen ilk üç şarabı belirtmelerini istedik. Bu doğrultuda 
oluşturulan analiz sonucunda katılımcıların %49,4’ünün aklına gelen ilk şarabın 
Cabernet olduğu görülmektedir. Öte yandan genel farkındalık düzeyine 
bakıldığında ise %23,0 oranla Merlot şarabının ilk sırada olduğu tespit edilmiştir. 
Bu iki şarabın farkındalıklarına en yakın yerli şarap ise %13,5 ile Öküzgözü şarabı 
olmuştur. Tablo 3. 3 incelendiğinde ilk dört sırada iki yabancı ve iki yerli üzümden 
elde edilen şarapların yer aldığını görmekteyiz. Fakat yerli üzümlerden yapılan 
şarapların farkındalığı neredeyse yabancı üzümlerden yapılan şarapların 
farkındalığının yarısı kadardır. Diğer bir deyişle yabancı şarapların farkındalığı 
yerli şaraplara göre daha yüksektir. 

Tablo 3.4. Şarabın Bilinirlik Düzeyleri  

Yerli ve yabancı şaraplardan 
hangilerini duydunuz 

1. Sıra 2. Sıra 3. Sıra 
Genel Bilinirlik 

Düzeyi 
f X f X f X f X 

Merlot 20 11,6 66 38,4 32 18,6 118 22,8 
Cabernet 84 48,8 20 11,6 12 7,0 116 22,4 
Öküzgözü 20 11,6 24 14,0 25 14,5 69 13,3 
Boğazkere 14 8,1 16 9,3 28 16,3 58 11,2 

Kalecik 10 5,8 10 5,8 16 9,3 36 6,9 
Chardonnay 1 0,6 11 6,4 24 14,0 36 7,0 
Sauvignon 9 5,2 7 4,1 13 7,6 29 5,60 

Pinot 1 0,6 10 5,8 7 4,1 18 3,48 
Semillon 2 1,2 1 0,6 8 4,7 11 2,12 

Kavaklıdere - - 3 1,7 2 1,2 5 0,96 
Şili 3 1,7 1 0,6 - - 4 0,77 

Yakut 1 0,6 1 0,6 1 0,6 3 0,58 
Bordoux 3 1,7 - - - - 3 0,58 
Corvus - - - - 2 1,2 2 0,38 
Vasilaki - - 1 0,6 1 0,6 2 0,38 
Kuntra 1 0,6 - - - - 1 0,19 
Narince 1 0,6 - - - - 1 0,19 
Solaris - - - - 1 0,6 1 0,19 
Doluca - - 1 0,6 - - 1 0,19 

Los Palmas 1 0,6 - - - - 1 0,19 
Maravli - - 1 0,6 - - 1 0,19 

Şiraz 1 0,6 - - - - 1 0,19 
Toplam       517 100 

Araştırmada şarapların bilinilirlik düzeylerine bakıldığında birinci sırada en 
yüksek değeri alan şarabın %48,8 ile Cabernet, ikinci sırada %38,4 ve üçüncü 
sırada %18,6 ile Merlot olduğu tespit edilmiştir. Toplamda ise genel bilinirlik 
düzeyi en yüksek çıkan şarabın da Merlot olduğu görülmektedir. Bu sonuç da 
farkındalık düzeylerinde olduğu gibi bir benzerlik söz konusudur. Burada da genel 
bilinirlik düzeyinin en yüksek olanın Merlot olduğu fakat katılımcılar tarafından en 
bilinen şarabın Cabernet olduğu anlaşılmaktadır.  
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3.9.2. Marka İmajının, Marka Farkındalığı ve Marka Bilinirliğine Göre 
Karşılaştırmasına İlişkin Bulgular 

Aşağıdaki tablolarda marka imajının ve alt boyutlarının marka farkındalığı ve 
marka bilinirliğine göre karşılaştırılmasına ilişkin Anova sonuçları yer almaktadır. 
Şarapların imajı ve alt boyutlarının farkındalığı ve bilinirliğine göre 
karşılaştırılmasına ilişkin analiz sonuçlarına değinilecektir. 

Tablo 3. 5’e göre şarapların genel (p=0,000˂0,001), yaratılan (p=0,013<0,05), 
organik (p=0,001<0,01) ve bütünsel imajları (p=0,002<0,01) farkındalığın 
boyutuna göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. Elde edilen veriler 
doğrultusunda H1 kabul edilmiştir. Diğer bir ifade ile şarap imaj unsurlarının 
farkındalık boyutu ile arasında anlamlı bir farklılık görülmüştür. 

Tablo 3.5. Şarap İmajının Farkındalığına Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular 

Boyutlar Meslek n  s.s. F p 
Çoklu 

Karşılaştırma 
(Scheffe) 

Genel: 
Şarap İmaj 

Merlot 20 4,35 0,25 

5,184 0,000*** 

1-6 
2-6 
3-6 
5-6 

Kalecik 10 4,39 0,36 
Boğazkere 16 4,41 0,19 
Cabarnet 85 4,26 0,22 
Öküzgözü 19 4,34 0,27 

Diğer 22 4,05 0,38 
Toplam 172 4,27 0,27 

Yaratılan 
İmaj 

Merlot 20 4,34 0,86 

2,973 0,013* - 

Kalecik 10 4,42 0,11 
Boğazkere 16 4,33 0,07 
Cabarnet 85 4,28 0,03 
Öküzgözü 19 4,34 0,07 

Diğer 22 4,04 0,09 
Toplam 172 4,27 0,02 

Organik 
İmaj 

Merlot 20 4,28 0,08 

4,481 0,001** - 

Kalecik 10 4,24 0,16 
Boğazkere 16 4,37 0,08 
Cabarnet 85 4,03 0,04 
Öküzgözü 19 4,33 0,08 

Diğer 22 3,95 0,10 
Toplam 172 4,12 0,03 

Bütünsel 
İmaj 

Merlot 20 4,41 0,06 

4,020 0,002** 3-6 

Kalecik 10 4,47 0,09 
Boğazkere 16 4,52 0,05 
Cabarnet 85 4,40 0,02 
Öküzgözü 19 4,36 0,05 

Diğer 22 4,12 0,11 
Toplam 172 4,38 0,02 

***:p<0,001   **:p<0,01    *:p<0,05 

İkili grup arasındaki farklılığın hangisinden kaynaklandığı belirten Çoklu 
Karşılaştırma Testi (Scheffe) sonuçlarına göre, şarabın genel imaj algılama 
düzeylerinin farkındalık boyutuna göre farklılıklar diğer grubunda yer alan 
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şaraplar ile merlot, kalecik, boğazkere, öküzgözü şaraplarından 
kaynaklanmaktadır. 

Ayrıca, iki grup arasındaki farklılığa hangisinin sebep olduğunu belirten Çoklu 
Karşılaştırmalı Testi (Scheffe) sonuçlarına göre, şarabın bütünsel imaj algılama 
düzeylerinin farkındalığın boyutuna göre farklılıklar diğer grubunda yer alan 
şaraplar ile boğazkere şaraplarından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bu sonuca 
göre; farkındalığın boyutuna göre merlot, kalecik, boğazkere ve öküzgözü 
şaraplarını tercih eden katılımcılar, diğer grubunda yer alan şarapları tercih 
edenlere göre şaraba yönelik genel ve bütünsel imajları algılamaları daha yüksek 
olmaktadır. 

Tablo 3.6. Şarap İmajının Bilinirlik Boyutuna Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular 

Boyutlar Meslek n  s.s. F p 
Çoklu 

Karşılaştırma 
(Scheffe) 

Genel: 
Şarap İmaj 

Merlot 20 4,35 0,25 

3,889 0,002** 3-6 

Kalecik 10 4,39 0,36 
Boğazkere 14 4,39 0,17 
Cabarnet 84 4,26 0,22 
Öküzgözü 20 4,34 0,26 

Diğer 24 4,09 0,39 
Toplam 172 4,27 0,27 

Yaratılan 
İmaj 

Merlot 20 4,34 0,38 

2,656 0,024* - 

Kalecik 10 4,42 0,37 
Boğazkere 14 4,32 0,27 
Cabarnet 84 4,28 0,28 
Öküzgözü 20 4,35 0,32 

Diğer 24 4,07 0,43 
Toplam 172 4,27 0,34 

Organik 
İmaj 

Merlot 20 0,40 0,08 

3,351 0,007** - 

Kalecik 10 0,51 0,16 
Boğazkere 14 0,32 0,08 
Cabarnet 84 0,40 0,04 
Öküzgözü 20 0,38 0,08 

Diğer 24 0,53 0,10 
Toplam 172 0,43 0,03 

Bütünsel 
İmaj 

Merlot 20 0,30 0,30 

3,257 0,008** 
3-6 
4-6 

Kalecik 10 0,29 0,29 
Boğazkere 14 0,21 0,21 
Cabarnet 84 0,25 0,25 
Öküzgözü 20 0,25 0,25 

Diğer 24 0,52 0,52 
Toplam 172 0,32 0,32 

***:p<0,001   **:p<0,01    *:p<0,05 

Tablo 3. 6’ya göre şarapların genel (p=0,002˂0,01), yaratılan (p=0,024<0,05), 
organik (p=0,007<0,01) ve bütünsel imajlarını (p=0,008<0,01) bilinirlik boyutuna 
göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. Bu bulgular doğrultusunda H2 kabul 
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edilmiştir. Şarap imaj unsurlarının bilinirlik boyutu ile arasında anlamlı bir 
farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

İkili grup arasındaki farklılığın hangisinden kaynaklandığı belirten Çoklu 
Karşılaştırma Testi (Scheffe) sonuçlarına göre, şarabın genel imaj algılama 
düzeylerinin bilinirlik boyutunda belirten şaraplara göre farklılıklar diğer 
grubunda yer alan şaraplar ile boğazkere şaraplarından kaynaklanmaktadır. 

Aynı zamanda, iki grup arasındaki farklılığa hangisinin sebep olduğunu belirten 
Çoklu Karşılaştırmalı Testi (Scheffe) sonuçlarına göre, şarapların bütünsel imaj 
algılama düzeylerinin bilinirlik boyutunda belirten şaraplara göre farklılıklar diğer 
grubunda yer alan şaraplar ile boğazkere, cabernet şaraplarından 
kaynaklanmaktadır. 

Bu sonuca göre, bilinirlik boyutunda boğazkere şarabını tercih eden katılımcılar 
diğer grubunda yer alan şaraplara göre genel imajı daha fazla algılamaktadır. Aynı 
durumu bütünsel imaj açısından boğazkere, cabernet şaraplarını tercih edenler 
diğer grubunda yer alan şaraplara göre bütünsel imajı daha yüksek algılamaktadır. 

4. Sonuç 

Yukarıda şarap ürününün farkındalık ve bilinirlik düzeyleri tablolarla anlatılmaya 
çalışılmıştır. Bu bulgulara bakıldığında şaraplarda farkındalık ve bilinirlik 
düzeyleri en yüksek olan şaraplar Cabernet ve Merlot üzümlerinden yapılan 
şaraplar olmuştur. Bu şarapları Öküzgözü ve Boğazkere üzümlerinden yapılan 
şaraplar takip etmektedir. Yabancı şaraplar olarak bilinen Cabernet ve Merlot 
şarapları nerdeyse yerli şarapların farkındalık ve bilinirlik düzeylerinin iki katına 
çıkmıştır. Tablolar incelendiğinde ürün bazında hiçbir yerli şarap ilk 2’ye 
gelememiştir. Sonuç olarak yabancı şaraplar yerli şaraplara göre işletme 
yöneticileri açısından daha fazla farkındalık yaratmış ve daha çok bilinmektedir.  

Uluslararası Bağlıcık ve Şarapçılık Örgütü 2013 verilerine göre en fazla şarap 
tüketen ülke Fransa kişi başına ortalama yılda 44,2 litre ile ilk sırada yer alıyor 
sırasıyla Slovenya 43,27 litre, Hırvatistan 42,59 litre, Makedonya 41,54 litre ve 
Portekiz 40,93 litre ilk 5 sıralanmaktadır. Şarap üretimine bakıldığında ise 
sıralama İtalya 44,9 hektolitre ile ilk sıradayken İspanya 42,7 hl ikinci sırada ve 
Fransa da 42,0 hl ile üçüncü sırada yer almaktadır. 171 ülkede yapılan bu 
araştırmada Türkiye üretimde 6. sırada, tüketimde ise 116. Sırada yer almaktadır. 
Sonuç olarak bu veriler tez çalışmamızdaki farkındalık ve bilinirlik düzeylerinin 
oranlarını anlamamıza yardımcı olmaktadır. 

Vio ve Passeboi-Ducros (2005)  190 tüketici üzerine yapmış olduğu La Marque De 
Vın: Defınıtıon Et Impact Sur Le Consommateuradlı çalışma sonucunda şarapların 
müşteriler tarafından tercih edilmesi ve ticaretinin yapılması için etkili bir 
bilinirliğe ve iyi bir imaja sahip olması gerektiğini belirtmiştir. 

PhilippeRodhain (2012) yayınlamış olduğu Marque De Vın Et AOC: 
ConcurrentesOuPartenaires? Çalışmasında AOC olarak gösterilen şarap bölgeleri 
olan Bordeaux, Champagne, Burgonya, Saint-Emilion şaraplarının dünya şarap 
piyasasında diğer şaraplarla rekabet edebilmesi için önceliklerinin bilinirlik-
farkındalık olması gerektiğini savunmaktadır.Bu sonuç araştırmanın bulgularıyla 
paralellik göstermektedir. 



224        Taşpınar, O. (2017). An Investigation into the Relationship of Products’  Brand Awareness, 
Recognition and Brand Image Valued within the Scope of Gastronomic Tourism: A 
Research on Wine 

 

Şaraplar üzerinde yapılan analizler sonucunda farkındalığı, bilinirliği ve imajı en 
yüksek olan Cabernet ve Merlot üzümlerinden yapılan şaraplar olduğu 
görülmektedir. Bilindiği üzere bu şaraplar Fransız mutfağına ait ürünlerdir. Türk 
mutfağına ait şaraplara bakıldığında Öküzgözü ve Boğazkere öne çıkmaktadır. 
Fakat bu durum diğer şaraplarla kıyaslandığında yerli üzümlerden yapılan 
şarapların bilinirlik, farkındalık ve imaj düzeylerin toplamı Cabernet şarabına 
yetişememektedir. Başka bir bulgu ise tez çalışmasında 104 alkol servis yapan, 68 
alkol servis yapmayan işletme incelemeye alınmıştır. Bu anlamda alkol servisi 
yapmayan işletmelerin bakış açısı ile de Cabernet ve Merlot ilk sırada yerini 
korumaktadır. Sonuç olarak Türkiye’deki turizm işletme belgeli restoranlarda 
Fransız şaraplarının imajı oldukça yüksektir. Bu durum menülerde Fransız 
şaraplarının vazgeçilmez olmasının göstergesidir. 

Türkiye’de yetişen üzümlerden elde edilen şarapların kalitesi her geçen gün 
artmaktadır. Birçok şarap markası ürettikleri şaraplarla uluslararası ödüllere layık 
görülmüştür.  Fakat bu anlayışı ulusal boyutta ele almak gerekmektedir. Sahip 
olduğumuz üzümlerin özelliklerini tanıtarak üretilen şarapları ülke açısından 
bilinirliği, farkındalığı ve imajı sağlanmalıdır. 

Şarap yapımında kullanılan üzümlerin taraması yapılarak belli bir şaraplık üzüm 
skalası oluşturulmalıdır. Böylelikle hangi üzümden, ne tür şarapların üretildiği ve 
bu üzümlerin yetiştirildiği bölgeler belirlenebilir. Şarap servisi yapılırken de 
gerçekleşen anlatım sayesinde bu bölgelerin tanıtımı yapılmış olacaktır. 

Yurt dışında gerçekleşen şarap festivallerine yerli şaraplarımızın tanıtımı ve tadımı 
sağlanmalıdır. Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği bu festivaller şarapların 
bilinirliğini açısında oldukça önemlidir. Ayrıca dünyaca ünlü restoranların 
menülerinde yerli üzümlerimizden üretilen şarapların yer alması için çalışmalar 
yapılmalıdır. Her üç ayda şarap menülerini yenileyen bu işletmeler yerli 
şaraplarımızın imajını arttırmak için büyük bir fırsattır. 

Sonuç itibariyle şarap ve şarap kültürü Türkiye gastronomisinde köklü bir geçmişe 
sahiptir. Kaliteli üzümlerin varlığı şarap konusunda gelişmemize olanak 
sağlamaktadır. Dünyada ortalama 22 milyon litre şarap tüketildiği 
düşünüldüğünde ve şarabın seyahat etme sebepleri arasında yer alması 
Türkiye’nin bu anlamda daha çok imaj çalışması yaparak dünya gastronomisinde 
kendini göstermesi gerekli kılmaktadır. 
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