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Abstract 

Religious believes play an important role in choosing accommodation, travel 
and food. In this study, the effect of religious beliefs on export 
representatives, who frequently go abroad for various reasons was 
examined. In this context, semi-structured interviews were conducted with 
exporters operating in Manisa to determine halal food and halal application 
preferences of the employees on their business trips. Information obtained 
through interviews was categorized by content analysis. Findings show that 
the participants give importance to halal practices especially for food in 
abroad, halal certificate in choosing accommodation isn’t ranked in priority. 
Participants reveal that halal practices in many countries give relief while 
traveling. It was determined that the development of halal practices in the 
world will affect Turkey’s export positively and that this effect would be 
echoed in sectors about food and beverage. It is also obtained that the 
existence of halal practices has no effect on target market selection. 
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Özet 

Dini inanışlar bireylerin konaklama, seyahat ve gıda tercihlerinde önemli bir 
rol oynamaktadır. Bu çalışmada, fuar ve müşteri ziyaretleri gibi çeşitli 
sebeplerle sıklıkla yurtdışına çıkan ihracatçı firma temsilcilerinin konaklama 
işletmelerini, seyahat işletmelerini, market ve restoranları tercih etmede dini 
inanışlarının etkisi araştırılmaktadır. Bu bağlamda, Manisa’da faaliyet 
gösteren ihracatçı işletmeler ile yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi 
kullanılarak görüşmeler yapılmış ve söz konusu çalışanların yurt dışı 
seyahatlerinde helal gıda ve helal uygulama tercihleri belirlenmeye 
çalışılmıştır. Mülakatlar ile elde edilen bilgiler içerik analiziyle kategorize 
edilmiştir. Bulgular, katılımcıların yurtdışında özellikle gıda konusunda helal 
uygulamalara dikkat etmeye çalıştıklarını, ancak konaklama için tesis 
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seçiminde helal sertifikasına sahip olmanın öncelikli olmadığını 
göstermektedir. Katılımcılara göre helal uygulamalar dünyanın birçok 
ülkesinde kendilerine güven vermekte ve kişiye rahatlık sağlamaktadır. 
Dünyadaki helal uygulamaların gelişmesinin, Türkiye’nin ihracatına olumlu 
etki edeceği ve bu etkinin özellikle helal gıda ile ilgili sektörlerde yankı 
bulacağı tespit edilmiştir. Helal uygulamaların varlığının hedef pazar 
seçiminde etkisinin olmadığı elde edilen bulgulardan biridir.   
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Alınan Tarih 
4 Aralık 2017 
Kabul Tarihi 

21 Aralık 2017 

1. Giriş 

Din, insan davranışlarını ve değerlerini etkileyen en kapsamlı sosyal kurumlardan 
birisidir ve ayrıca insanların seyahatlerinde güçlü bir motivasyon faktörüdür (El-
Gohary, 2016: 124; Koluman, 2009: 25). Tüketicilerin satın alma kararları 
mensubu oldukları din ve kültür tarafından etkilenebilmektedir (Mohayidin ve 
Kamarulzaman, 2014: 125). Bu bağlamda, kutsal kitaplar insanların kültürlerini, 
gelenek ve göreneklerini, iş yapma biçimlerini ve günlük yaşamın 
vazgeçilmezlerinden olan beslenme şekillerini tanzim eder (Gezer, 2007: 101).  

İlahi dinler arasında helal ve haram kılınan yiyecekler en açık şekilde Yahudilik’te 
belirtilmiş, yiyeceklerin helal sayılmasında önemli olan hazırlanma koşullarını da 
içine alan “Kaşrut/Kaşerut” denilen yasalarla gıda konusu bütüncül bir şekilde ele 
alınmıştır (Beşirli, 2010: 166). Bu doğrultuda Yahudi tüketicilere yönelik 
ürünlerde Koşer sertifikasının edinilmesi gereklidir. Sadece gıda ürünlerinde değil, 
Yahudilere yönelik turistik ürünlerin dizaynında da Koşer kurallarına özen 
gösterilmektedir (bknz: Haredi Turizmi3).  

İslamiyet’te gıda konusunda uyulması gereken kurallara Kur’an-ı Kerim ayetleri ve 
hadisler kaynaklık etmekte ve Müslümanlar da İslamiyet’in uygun bulduğu, helal 
şekilde hazırlanmış gıdaları tüketmektedirler. Farklı dinlerin hakim olduğu 
ülkelere seyahatte de “Helal” sertifikasına sahip ürünler ve tesisler tercih sebebi 
olabilmektedir.  

İlahi dinler arasında gıda konusunda en geniş serbestiye sahip din Hıristiyanlıktır 
ve diğer dinlerdeki gibi katı kurallar bulunmamaktadır, ancak yılın belirli 
zamanlarında kimi gıdaların tüketilmemesi söz konusudur (Kılıç, 2011: 143).  

İlahi dinler dışındaki dinlerden Hinduizm’e göre fiziksel ve ruhsal ilerlemeye zarar 
veren bütün gıdaların tüketimi yasaklanırken, ruhsal gelişimi destekleyen süt, 
yoğurt ve tereyağı gibi süt ürünleri tüketimi tavsiye edilmektedir. Budizm’de gıda 
uygulamaları farklılık göstermekle birlikte çoğunluk lakto-ovo-vejeteryandır ve 
balık dışındaki etleri tüketmemektedirler, ancak bazı Budistler ise kendileri 
öldürmedikleri sürece kırmızı et tüketebilmektedirler (Koluman, 2009: 26-28).  

2010 yılı itibariyle dünya nüfusunun %23,2’sine karşılık gelen Müslüman nüfusun 
(1,6 milyar kişi) halihazırda oluşturduğu helal seyahat ekonomisinin yükselen bir 

                                                        

3 Musevi nüfus içerisinde sınırlı bir paya sahip “Harediler” dinlerinin emir ve yasaklarına sıkı sıkıya 
bağlı olup, katı bir şekilde uygulamaktadırlar. Ülkemizde Harediler’i Antalya bölgesine çekmeye 
yönelik, 2010 yılında bir “Koşer Tatil Paketi” hazırlanmış ve paket dahilinde turistlerin ağırlanacağı 
otel çalışanlarına Şabat ve diğer dini tatil kurallarına ilişkin eğitim verileceği, yemekler için 
İsrail’den koşer et ithali yapılacağı, kadın ve erkekler misafirlerin havuz ve saunaları kullanım 
saatlerinin ayrı şekilde düzenleneceği ifade edilmiştir (Sabah, 2010, s.1). 
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ivme büyümeye devam etmesi beklenmektedir. Thomson Reuters 2015 raporuna 
göre, 2018 yılında sadece helal yiyecek ve içecek pazarı 1,6 trilyon ABD Dolarını 
aşacak ve dünya gıda pazarının yaklaşık %20’sini oluşturacaktır. Ayrıca Ab Talib 
ve arkadaşlarına (2016: 988) göre, helal uygulamalar bir Müslüman’ın hayatının 
her alanında yer almakta ve helal gıda pazarı dünyanın en büyük tüketici 
pazarlarından biri olarak görülmektedir. Helal, tüketicilerin satın alma ve tüketim 
davranışını etkileyen önemli bir elemandır ve çalışmalar helal gıda pazarının 
Avrupa, Güney Amerika ve Asya-Pasifik ülkeleri gibi Müslüman olmayan ülkelerde 
de kayda değer bir şekilde arttığını göstermektedir. Bu nedenle çalışmada 
Müslüman tüketicileri ilgilendiren helal gıda uygulamaları incelenmiştir.  

Bu doğrultuda, zaman kısıtı ve kolay erişilebilirlik nedeniyle, fuarlara katılım ve 
müşteri ziyaretleri nedeniyle sıklıkla yurtdışına çıkan ve farklı coğrafyalara 
seyahat eden ihracatçı firma çalışanlarının seyahatleri sırasında helal 
uygulamalara dair beklentileri, helal gıdaya yönelik bakış açıları, tercih ve 
davranışları konusunda tespitlerde bulunmak üzere araştırma gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmada literatür taramasının ardından izlenilen yöntem anlatılmakta, 
sonrasında yarı yapılandırılmış mülakat tekniğiyle çalışanlardan elde edilen 
verilere dair bulgulara ve sonuç ve önerilere yer verilmektedir. 

2. Literatür Taraması 

Helal uygulamalar, dini hassasiyeti yüksek olan tüketicileri hedef almakta olup, 
uygulamada yaygın olarak gıda ve finans sektöründe kendini göstermektedir. 
Bunların yanı sıra helal turizm kapsamında helal ulaşım, helal konaklama gibi 
uygulamalar da mevcuttur. Helal turizm denince akla ilk olarak inanç turizmi 
kapsamında yapılan hac ve umre ziyaretleri gelse de insanlar boş zamanlarını dini 
hassasiyetlerine göre de değerlendirebilmektedirler. Boğan, Batman ve Sarıışık 
(2016), helal turizmin kavramsal çerçevesini ele almış ve helal turizmi turizm 
türlerinden biri olarak görmek yerine, turizmin bütün çeşitlerinin helal anlayışla 
yapılması olarak anlaşılması gerektiğini öne sürmüştür. Öte yandan El-Gohary 
(2016, 128) Helal Turizm ile ilgili yaptığı çalışmada, bazı uygulamalarda İslami 
emir ve yasakların tamamına uyulmadığı ile karşılaşıldığından helal turizm ve 
İslami turizm yerine Müslüman dostu uygulamaların kullanılması gerektiği 
üzerinde durmuştur. 

Dünyada Helal turizmin de içinde yer aldığı Helal uygulamalara öncülük eden 
ülkeler Malezya, Endonezya, S. Arabistan, Türkiye ve Pakistan olup, bu ülkelerin 
yanında İslam İşbirliği Örgütü, Dünya Helal Forumu, Avrupa Fetva ve Araştırma 
Konseyi gibi organizasyonlarla helal uygulamalara yön vermektedir (Izberk-Bilgin 
ve Nakata, 2016: 288). Akademik olarak helal gıda / helal turizm kavramı dünyada 
199o’lı yıllardan beri çalışılmakta olup (Rinschede, 1992) Türkiye’de de konu ile 
ilgili literatürde çalışmalara rastlanmaktadır (Hacıoğlu vd., 2015; Yeşiltaş vd., 
2012; Tekin ve Yılmaz, 2016; Pamukçu vd., 2015; Met vd., 2013; Pamukçu ve 
Arpacı, 2015; Arpacı, Uğurlu ve Batman).  

Tieman ve Ghazali (2013) çalışmalarında Helal gerekliliklerin satın alma sürecinde 
etkili olduğunu tespit etmişlerdir. İzberk-Bilgin ve Nakata 2016’da Amerika’da 
Helal pazarlama uygulamalarına önem veren firmalar üzerine araştırma yapmış ve 
bunlar arasında en önde gelenlerin Nestle ve Wal-Mart olduğunu ifade etmiştir. 
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Borzooei ve Asgari (2016) İran’daki Malay öğrenciler üzerinde yaptığı araştırmada 
Arap harflerle yazılan “Helal” (Halal) sözcüğünün görsel ve duygusal açıdan çok 
güçlü olduğunu ve güvenilirliği ifade ettiğini ortaya koymuştur. Mohayidin ve 
Kamarulzaman’ın 2014 yılında yaptıkları araştırmada ise Helal sertifikalı gıda 
ürünlerinin tüketiciler tarafından daha çok tercih edildiği belirtilmiştir. 

Helal turizmle ilgili Türkiye’de Pamukçu ve Arpacı (2015) tarafından yapılan bir 
araştırmada, Türkiye’deki 148 helal konseptli otelin yaklaşık %70’inin şehir oteli 
olduğu ve en fazla İstanbul’da bulunduğu, %22’sinin kıyı oteli olduğu ve Antalya’da 
yer aldığı ve son olarak da kalan %8’inin termal otel olduğu ve Afyon ilinde 
bulunduğu ortaya konulmuştur. Fakat bu otellerin hizmet kalitelerinin uluslararası 
standartlardan uzak olduğu ve otellerin ürün özelliklerinin aşağı yukarı aynı 
olduğu başka bir araştırmada tespit edilmiştir (Met vd., 2013). Arpacı, Uğurlu ve 
Batman tarafından (2015) yapılan araştırmada helal konseptli otel işletmelerine 
yönelik en fazla şikayet edilen konuların başında fiyat-reklam-kampanyalar, 
niteliksiz çalışanlar ve çağrı merkezleri olduğu belirlenmiştir. Arpacı ve Batman 
(2016) tarafından yapılan bir başka çalışmada ise, helal otel müşterilerinin hizmet 
kalite boyutlarını algılamada değişiklik gösteren en önemli faktörlerin cinsiyet, yaş, 
medeni durum, gelir ve eğitim düzeyi olduğu saptanmıştır. Yeşiltaş ve 
arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada (2012) ise dini emirlerin tüketicilerin 
turistik ürün seçme davranışlarında etkili olduğu öne sürülmüştür.  

3. Yöntem 

Bu çalışmada nitel (kalitatif) araştırma yöntemi kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek’e 
(2013: 45) göre, nitel araştırma sürecinde görüşme, gözlem ve belge incelemesi 
gibi veri toplama yöntemleri ile yeni bilgilere ulaşılmaktadır. Bu bilgiler 
araştırmaya katılanların konu ile ilgili geçmiş tecrübelerini ortaya koymayı 
amaçlamaktadır (Altheide ve Johnson, 2011). Elde edilen veriler özelden gelene 
varma yöntemiyle incelenerek teori geliştirmeye çalışılmıştır. 

Araştırmanın örneklem belirlenmesinde amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt 
örneklemden yararlanılmıştır. Amaçlı örneklemde, araştırmaya katılanların hem 
konu hakkında doğrudan ilgili ve bilgili, hem de bilgilerini paylaşmaya istekli 
kişiler (Özsevgeç, 2016) olup, ölçüt örnekleme yönteminde araştırmacı tarafından 
hazırlanan veya önceden hazırlanmış ölçütleri karşılayan bütün durumlar 
(Yıldırım ve Şimşek, 2006) çalışılmaktadır. Araştırmaya katılanların 
belirlenmesinde ölçüt, ihracat departmanı çalışanı olmaları, iş nedeniyle sürekli 
yurt dışına çıkmaları ve son olarak Müslüman olmalarıdır. Ölçütler belirlendikten 
sonra amaçlı örneklem kapsamında veriler, Manisa Organize Sanayi Bölgesinde 
(MOSB) faaliyet gösteren ihracatçı işletmelerin ihracat departmanı çalışanlarından 
elde edilmiştir. Araştırma kapsamındaki katılımcıların 16’sı ihracat müşteri 
temsilcisi (İMT) ve 4’ü ihracat departmanı yöneticisi olmak üzere 20 kişi ile yüz 
yüze görüşmeler yapılmış ve notlar alınmıştır. İhracat departmanı çalışanlarının 
unvanları ve sorumlu oldukları (sürekli gittikleri) bölgeler Tablo 1’de 
gösterilmiştir.        
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Tablo 1: Katılımcıların Unvanları ve Sorumlu Oldukları Bölgeler 
Kodlama Unvan  Bölge 

P1 İhracat Müşteri Temsilcisi Güney Amerika 
P2 İhracat Müşteri Temsilcisi AB Ülkeleri 
P3 İhracat Müşteri Temsilcisi Ortadoğu 
P4 İhracat Departmanı Yöneticisi Tüm Ülkeler 
P5 İhracat Müşteri Temsilcisi AB Ülkeleri ve Rusya 
P6 İhracat Departmanı Yöneticisi Tüm Ülkeler 
P7 İhracat Müşteri Temsilcisi Afrika 
P8 İhracat Departmanı Yöneticisi Tüm Ülkeler 
P9 İhracat Müşteri Temsilcisi Ortadoğu ve Afrika 

P10 İhracat Müşteri Temsilcisi AB Ülkeleri 
P11 İhracat Müşteri Temsilcisi Amerika ve Uzakdoğu 
P12 İhracat Departmanı Yöneticisi  Tüm Ülkeler 
P13 İhracat Müşteri Temsilcisi AB Ülkeleri 
P14 İhracat Müşteri Temsilcisi AB Ülkeleri 
P15 İhracat Müşteri Temsilcisi Ortadoğu 
P16 İhracat Müşteri Temsilcisi Kuzey Afrika 
P17 İhracat Müşteri Temsilcisi Tüm Ülkeler 
P18 İhracat Müşteri Temsilcisi Uzakdoğu 
P19 İhracat Müşteri Temsilcisi Ortadoğu 
P20 İhracat Müşteri Temsilcisi Uzakdoğu 

Katılımcılar ile 20 Aralık – 20 Ocak 2017 tarihleri arasında çalıştıkları işletmelerde 
yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Her bir görüşme araştırmanın amacı ile aynı 
doğrultuda olup 45-60 dakika süren mülakatlardan oluşmaktadır. Araştırmada 
yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi kullanılmıştır ve araştırmacılar tarafından 
hazırlanan açık uçlu sorularla detaylı bilgi edinmek amaçlanmıştır. Ve katılımcılara 
mülakat öncesi konu (helal uygulamalar) ile ilgili genel bilgiler verilmiştir.  

Mülakatlar ile elde edilen bilgilere içerik analizi yapılarak kategoriler 
oluşturulmuştur. Araştırma kapsamında elde edilen kategoriler; “Helal 
uygulamalar”, “Yurtdışında konaklama tesisi seçiminde helal sertifikası”, “Dünyada 
helal uygulamaların geliştirilmesinin Türkiye’nin ihracatına etkisi”, “Helal 
uygulamaların ihracatta hedef pazar seçimine etkisi”, ve “Helal uygulamalara 
ulaşma” olmak üzere 5 ana kategori ve alt kategorilerden oluşturulmuştur. 
Araştırmada katılımcı bilgileri gizlenmiş ve katılımcı bilgileri yerine İngilizcesinin 
baş harfi olan P (P1, P2, P3…P20 şeklinde) harfi kullanılmıştır. 

4. Bulgular ve Tartışma 

Araştırmanın bulguları katılımcıların düşüncelerinden alıntılar yapılarak 6 
kategoride özetlenmiştir. “Helal Uygulamalar” kategorisinde öne çıkan 
“güvenilirlik”, “rahatlama” ve “niş pazar” kavramları alt kategori olarak 
belirlenmiştir.  

Güvenilirlik deyince alıcının satıcıya duyduğu güven ifade edilmektedir. Kendi 
ülkesinden binlerce kilometre uzakta farklı dil, din ve kültüre sahip bir yerde helal 
uygulamaların olması karşı tarafa güven duyulmasını sağlamaktadır. “Güvenilirlik” 
alt kategorisine dayalı görüşlerini ifade eden P11 “Özellikle Uzakdoğu ülkelerinde 
kaldığımız otellerde, yemek yediğimiz restoranlarda ve alışveriş yaptığımız 
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marketlerde ve ürünlerin üzerinde “helal” ibaresini gördüğümde firma tercih 
sebebim oluyor” demektedir.  P1 ise güvenilirlik konusunda görüşlerini “Seyahat 
yaptığım ülke ve şehirlerin birçoğunda maalesef helal sertifikalı oteller bulunmuyor, 
çoğu zaman helal restoranlara da rastlayamıyorum. Rast geldiğimde mutlaka tercih 
ediyorum çünkü güven duyuyorum” şeklinde ifade etmektedir.  

İkinci öne çıkan alt kategori “Rahatlama”’dır. Yurtdışındaki seyahatlerde ikram 
edilen gıdalar, restoranda yenilen yiyecek ve içecekler ve konaklanan işletmelerde 
“acaba dini açıdan uygun mu” sorusu akla gelebilmektedir. Rahatlama teması ile 
ilgili P4, “Helal uygulamalara sahip bir restoranda yemek yerken içim rahattır”, P8 
ise “helal gıdaya sahip restoranda yemek yerken dini anlamda vicdanen çok rahat 
hissediyorum” demiştir.      

Helal uygulamalar kategorisinin en son alt teması bu uygulamaların “Niş pazar” 
olmasıdır. Günümüzde kitlesel pazarlamanın yerini kişisel pazarlama almış ve 
tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına yönelik pazarlama araçları kullanılmaya 
başlanmıştır. Helal uygulamalar turizm sektöründe niş pazar olarak da görülebilir. 
Girişimcinin en büyük hedefi piyasadaki boşluğu görüp bu yönde yatırım 
yapmaktır. Bu bağlamda, dünyanın hemen hemen her yerinde herkesin gittiği 
yoldan gitmeyip kendine pazarda bir boşluk bularak helal gıda uygulamalarına 
önem veren işletmeler de mevcuttur. Bu konuda katılımcılardan P6, “Helal 
uygulamalara sahip işletmeler çoğunlukla Müslümanlar tarafından işletilmektedir ve 
Müslüman olmayanlara bile hitap etmektedir. Yabancı bir ülkede bizden biri hissi 
uyandırmaktadır” derken, P11 “Nereye gidersem gideyim bir Türk dönercisi 
arıyorum. Türk girişimciler piyasadaki fırsatları önceden görerek bir dönerci 
açıyorlar ve bu da en çok bizim işimize yarıyor” demektedir.    

Katılımcılardan elde edilen verilerin analizinde ikinci kategori olarak “Yurtdışında 
konaklama tesisi seçiminde helal sertifikası” belirlenmiştir.  Konu ile ilgili farklı 
görüşler yer almaktadır. P4, P6, P8 ve P12 yurtdışında konaklama tesisi seçerken 
helal sertifikalı işletmeleri seçtiklerini belirtmişlerdir. Ve bu seçimin arkasında en 
çok bahsedilen iki görüş “dinin etkisi” ve “ihracat yöneticiliğinin getirdiği karar 
verme yetkisi”’dir. P6’nın görüşü şu şekildedir; “Dinimizin öngördüğü şekilde 
hareket ederek haram gıdalardan uzak duruyorum. Bu yüzden otel araştırırken helal 
sertifikası olan oteller tercihlerim arasında ilk sırada yer alıyor” darken, P12 ise 
“dikkat ediyoruz çünkü dini inançlarımıza göre bu önemli. Ayrıca gıda sorununu 
düşünmek yerine işimize odaklanıyoruz” demiştir. P8 “ihracat Departmanı yöneticisi 
olarak yurtdışında konaklayacağım oteli kendim belirliyorum ve bu seçimde helal 
sertifikalı olanlar ön planda yer alıyor”. Diğer katılımcılar olumsuz düşünmektedir. 
P3, “yurtdışında konaklama tesisi seçerken ilk etapta dikkat ettiğimiz kriter, helal 
sertifikalı işletmelerden ziyade fuara veya müşterilerime yakınlıktır” şeklinde 
görüşünü belirtmiştir. P1 ise “konaklamadan ziyade gıdalara dikkat ediyoruz, 
ayrıca konaklayacağımız otelleri ve ulaşım araçlarını şirketimiz ayarlıyor. Seçim 
şansımız olmuyor” demiştir. P9 “Konaklamada önemli olan kriterler; lokasyon, 
maliyet, hijyen ve kaliteli hizmettir. Yiyecek-içecek sorununu ise gitmeden önce 
internetten araştırma yaparak inancımıza uygun yerleri tercih etmeye çalışıyoruz. 
En kötü durumda ise hemen hemen her ülkede yer alan global markaları seçiyoruz”.   
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Elde edilen bulgular ışığında üçüncü kategori olarak “Dünyada helal uygulamaların 
geliştirilmesinin Türkiye’nin ihracatına etkisi” olarak belirlenmiştir. 
Katılımcılardan 9’u dünyada helal uygulamaların geliştirilmesinin Türkiye’nin 
ihracatına pozitif etkisi olacağını, bu etkinin özellikle helal gıda ile ilgili sektörlerde 
yankı bulacağını ifade etmiştir. 

Katılımcılar helal uygulamaların ihracata etkisi ile ilgili olarak, “ortak bağlantıdan 
dolayı daha yakın ilişkiler ile ihracatın artması” ve “olumlu bir imaj” hususlarına 
vurgu yapmışlardır. P2 “helal uygulamalara sahip havayolları, konaklama 
işletmeleri, restoran ve marketler sayesinde Müslüman ülkeleri ve bu uygulamaya 
önem veren ülkeleri hedef pazar olarak seçiyoruz. Bu ülkelerin bizde olumlu bir imajı 
oluyor. Bu da ihracatımıza olumlu bir artış olarak yansımaktadır” demiştir.  

“Helal uygulamaların ihracatta hedef pazar seçimine etkisi” diğer kategorilerden 
bir tanesidir. Bu kategoride katılımcılar helal uygulamaların varlığının pazar 
seçimi üzerinde doğrudan etkili olmadığını şöyle ifade etmişlerdir. P7, “Helal 
uygulamalar ihracatımızı doğrudan etkilememektedir çünkü müşterilerimizle 
ilişkimiz farklı bir konudur” demiştir. P3 ise “yurtdışındayken yeme-içme, temizlik ve 
ibadet gibi konularda zorlandığımız oluyor. Ama bunu müşterilerimizle olan ticari 
ilişkilerimize yansıtmıyoruz” diye ifade etmiştir.  

Elde edilen veriler doğrultusunda son kategori olarak “Helal uygulamalara ulaşma” 
kategorisi belirlenmiştir. Yurtdışında helal uygulamalara önem veren konaklama 
işletmelerinin seçiminde Booking.com gibi internetten otel rezervasyonu yapan 
platformların kullanıldığı tespit edilmiştir. Havayollarında ise Türk Hava 
Yolları’nın yanında, Fly Emirates gibi firmalar ya da menülerinde “helal gıda”’ya 
önem veren havayollarının seçildiği görülmüştür. Restoranlarda ise Arapça “halal” 
ibareli tabela ve etiketlere dikkat edildiği ifade edilmiştir. “Helal uygulamalara 
ulaşma” kategorisinin alt temaları olarak ise Arapça “halal” ibaresi ve “akıllı telefon 
uygulamaları” en öne çıkanlardır. Bu konuda P1, “The Halal World ve Halal Check 
gibi akıllı telefon uygulamaları bize otel, seyahat, market ve restoran konusunda 
yardımcı olmaktadır” derken, P9 “Arapça halal yazısı restoranları ve marketlerdeki 
ürünleri tercih etmemizde önemli bir faktördür” şeklinde görüşlerini ifade 
etmişlerdir.  

5. Sonuç 

Bu çalışma, fuar ve müşteri ziyaretleri gibi çeşitli sebeplerle yurtdışına çıkan dış 
ticaret çalışanlarının konaklama işletmelerini, seyahat işletmelerini, market ve 
restoranları tercih etmede belirleyici faktör olarak dini değerleri dikkate alıp 
almadıklarını inceleyen nitel bir araştırmadır. Araştırma sonuçlarına göre ihracat 
departmanı çalışanları yurt dışında helal uygulamalara özellikle gıda noktasında 
dikkat etmeye çalışmaktadırlar. Fakat konaklama tercihinde karar vermede tesisin 
helal sertifikasına sahip olması öncelikler arasında ilk sıralarda yer almamaktadır. 
Katılımcılara göre helal uygulamalar dünyanın birçok ülkesinde kendilerine güven 
vermekte ve helal uygulamaları yürüten işletmeler kişiye rahatlık sağlamaktadır.  

Dünyada farklı alanlarda helal uygulamalarının gelişmesinin Türkiye’nin ihracatı 
için sürekli yurt dışına çıkan çalışanları olumlu açıdan etkilemekte, bu olumlu 
etkinin makro ölçekte de özellikle gıda ile ilgili sektörlerde kendini göstereceği 
öngörülmektedir. Türk girişimcilerin dünyanın dört bir yanında ulaşım, 
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konaklama, restoran ve gıda perakendeciliği alanlarında yatırımlar yaparak kendi 
din, dil, kültürümüzü koruma adına adımlar atması hem dış ticaret çalışanlarına 
hem de Müslüman turistlere kolaylık sağlayacaktır.  

İnternet ve bilgi iletişim teknolojilerinin hızla ilerlediği günümüzde firmalar bir niş 
pazarlama aktivitesi olarak, helal gıda, restoran, ulaşım, konaklama, gibi birçok 
alanda yatırım yapabilmektedir. Bu yatırımlara yönelik tutundurma faaliyetlerinde 
akıllı telefon uygulamalarından etkin bir şekilde yararlanılması tüketicileri 
kazanmada yardımcı olacak ve firmalar rekabette öne çıkabileceklerdir. 

Çalışma zaman kısıtından ötürü sadece yurtdışına iş nedeniyle çıkan, firmaların 
ihracat çalışanlarına uygulanmış ve bu firmalar erişim kolaylığından ötürü Manisa 
Organize Sanayi Bölgesi’nden seçilmiştir. Gelecekteki çalışmaların sadece iş 
nedeniyle değil, turistik amaçla seyahat eden, farklı demografik ve sosyoekonomik 
özelliklere sahip tüketicileri kapsayacak şekilde araştırma yapılmalı, turistik 
tüketicilerin yurtdışında helal gıdaya bakış açıları, algıları ve davranışları daha 
kapsamlı bir şekilde ele alınmalı ve veriler çeşitlendirilmelidir.  
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