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Abstract 

During the COVID-19 pandemic that started in December 2019 and spread 
rapidly around the world, many countries had to take serious measures to 
prevent the spread. Among the measures taken, as in other countries, Turkey 
is also included in the granting of permission to come-only restaurants and 
cafes to buy or takeaway. Especially businesses that continue their services 
in the form of direct service and have limited package service have had to 
face important problems in this process. Developments have enabled food 
orders to be made on online platforms at a high rate. However, during the 
restrictions process, it can be stated that there has been an increase in the 
demand for cleaning, hygiene and food products.In this context, determining 
the purchasing intentions of consumers in online food orders during the 
pandemic process constitutes the main purpose of the study. For this 
purpose, an online questionnaire was conducted with 522 volunteer 
participants, who have ordered food online. In this context, in the process of 
consumers' orientation to online food orders by avoiding possible risks, 
which products are preferred and which stimulants are effective were 
examined by structural equation modeling. As a result of the study, the visual 
appeal of a menu and the information provided about the menu content 
positively affect the purchasing decision of consumers, the perception of 
Covid-19 risk is positively associated with consumers' food orders and the 
convenience they perceive about online ordering, It has been determined 
that it has a positive effect on the purchase intention, while the convenience 
of consumers in ordering food online positively affects the purchase 
intention.The results obtained will provide important clues to business 
managers in terms of perceiving the factors affecting the online food 
ordering process of consumers and gaining new customers not only after the 
pandemic period, but also during the pandemic period. 
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Özet 

2019 yılı Aralık ayında başlayan ve dünyada hızla yayılan COVID-19 pandemi 
sürecinde, pek çok ülke yayılmayı önlemek için ciddi önlemler almak 
durumunda kalmıştır. Alınan önlemler arasında diğer ülkelerde olduğu gibi, 
Türkiye’de de restoran ve kafelere yalnızca gel-al ya da paket servisi yapma 
izni verilmesi yer almaktadır. Özellikle doğrudan servis şeklinde hizmetlerini 
sürdüren ve paket servis olanağı kısıtlı olan işletmeler, bu süreçte önemli 
problemlerle yüzleşmek durumunda kalmıştır. Yaşanan gelişmeler, yemek 
siparişlerinin yüksek oranda online platformlarda gerçekleşmesini 
sağlamıştır. Bununla birlikte kısıtlamalar sürecinde, temizlik, hijyen ve gıda 
ürünlerine yönelik talepte artış yaşandığı ifade edilebilmektedir. 
Araştırmanın temel amacını; pandemi sürecinde online yemek siparişlerinde 
tüketicilerin satın alma niyetlerinin belirlenmesi oluşturmaktadır. Bu amaç 
doğrultusunda online yemek siparişi vermiş kişilerden oluşan 522 gönüllü 
katılımcı ile çevrimiçi anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda 
tüketicilerin olası risklerden kaçınarak online yemek siparişlerine yönelmesi 
sürecinde, hangi ürünlerin tercih edildiği ve hangi uyarıcıların etkili olduğu 
yapısal eşitlik modellemesiyle incelenmiştir. Yapılan çalışmanın sonucunda; 
bir menünün görsel çekiciliğinin ve menü içeriği hakkında yapılan 
bilgilendirmelerin, tüketicilerin satın alma kararını olumlu yönde etkilediği, 
Covid-19 riski algısının; tüketicilerin yemek siparişleriyle ve tüketicilerin 
online sipariş verme konusundaki algıladıkları rahatlıkla olumlu bir şekilde 
ilişkili olduğu, tüketicilerin yiyecek arzusunun online satın alma niyetini 
olumlu yönde etkilediği, bununla birlikte tüketicilerin online yemek siparişi 
verme konusundaki rahatlığının satın alma niyetini olumlu yönde etkilediği 
tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, sadece pandemi sürecinde değil, 
pandemi dönemi sonrasında da tüketicilerin online yemek sipariş sürecini 
etkileyen faktörlerin algılanması ve yeni müşteriler kazanılması bağlamında 
işletme yöneticilerine önemli ipuçları sağlayabilecektir. 

Makale Geçmişi 
Alınan Tarih 
27 Mart 2021 
Kabul Tarihi 

18 Mayıs 2021 

1. Giriş 

2019 yılı Aralık ayında Çin’in iç bölgesinde yer alan Hubei eyaletinin başkenti 
Wuhan kentinde tespit edilen ve bu bölgeden başlayarak dünyaya hızla yayılan, 
kesin bir sebep olmaksızın gelişim gösteren, herhangi bir ilaç ya da aşı ile tedavi 
edilemeyen bir zatürre olarak görülmesi sebebiyle SARS-CoV-2 (Covid 19) olarak 
adlandırılan hastalığa, yeni bir koronavirüsün neden olduğu tespit edilmiştir.  
Akabinde bu hastalık DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından salgın, bir başka 
deyişle pandemi olarak ilan edilmiş, salgınla mücadelede en önemli kurallar ise 
sosyal mesafe, maske ve hijyen olarak belirlenmiştir.  

COVID-19 pandemisinin dünya çapında yayılım göstermesi hemen hemen tüm 
ülkeleri tedirgin etmiş ve bu salgının ilerlemesini durdurmak için yöneticiler çok 
sert tedbirleri devreye sokmak, ekonomik ve sosyal hayat başta olmak üzere her 
alanda hayatı yavaşlatmak durumunda kalmıştır. Pandeminin başlaması ile dünya 
genelinde eğitim, sosyal faaliyetler, çalışma hayatı, ulaşım, ticaret gibi alanların 
yanı sıra özellikle hizmet sektörü de derinden etkilenmiştir. Kısmi kapanma 
sürecinden en çok etkilenen hizmet işletmelerinin başında restoran ve kafeler 
gelmektedir. Sadece gel-al ve paket servisine izin verildiği için, online kanallardan 
satış yapma altyapısı ve olanağı olmayan işletmeler, finansal kayıplarını azaltmak 
için çalışanlarını azaltma ve küçülme yoluna gitmeyi tercih etmiştir. Türkiye’de ilk 
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vakanın açıklandığı 2020 Mart ayı itibari ile faaliyetlerini sürdürebilen sektörlerin; 
belirli hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymak kaydı ile gıda gibi temel 
gereksinimlerin temini ile ilgili üretim, nakliye ve satış hizmetleri benzeri işlerle 
birlikte iletişim, elektrik, su, doğal gaz ve kısıtlı şartlarda ulaşım vb. gibi öncül 
hizmetler olduğu ifade edilebilmektedir. Bunların yanı sıra, dijital teknolojiler 
sayesinde uzaktan verilen e-eğitim, e-ticaret, evlere yiyecek servisi benzeri 
hizmetler de bu süreçte faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiş, üstelik bu 
hizmetlerin ekonomik aktiviteleri de artış gösterme eğilimine girmiştir. Bununla 
birlikte çalışma sistemlerinde dijitalleşmenin olmaması/yetersiz olması Türkiye’de 
ve dünyada ekonomi ve çalışma hayatında durgunluğa sebep en önemli kısıt 
olmuştur (Balcı ve Çetin, 2020:41). 

ABD'de Ulusal Restoran Derneği’nin raporuna göre (2020), diğer sektörlere 
kıyasla, restoran ve kafeler gibi hizmet işletmelerinin önemli satış ve iş kayıpları 
yaşadığı görülmektedir. Bu rapora göre; sadece restoranların Mart ve Temmuz 
ayları arasında 165 milyar dolarlık satış kaybı yaşadığı görülmektedir. Pandemi 
sürecinin (Mart 2020’den itibaren) altı ay daha sürmesi durumunda restoranların 
hayatta kalma şansının sadece %15 olması beklenmektedir (Bartik ve diğ. 2020).  

Pandemi sürecinin hemen başında, restoranların faaliyetlerinin kısıtlanmasının 
öncesinde de Covid-19 riski nedeniyle müşterilerin restoranlara gelip yemek 
siparişi vermesinin önemli ölçüde azaldığı ifade edilebilmektedir. Covid-19 
riskinden kaçınan müşteriler, bu konuda deneyimleri olmasa bile kapıdan paket 
teslim alma, paket servisinden yararlanma ve online sipariş vermeye yönelmiştir 
(Hall ve diğ. 2020:1759). Böylelikle dijital yaşamın getirdiği olanaklardan kısmen 
zorunluluk gereği olsa da yararlanan müşteriler, pandemi sürecinin olumsuz 
etkilerinden kaçınmayı, kendilerini ve ailelerini korumayı, bu sayede sağlamayı 
amaçlamıştır (Watanabe ve Omori, 2020:210). Halen süren kısıtlamalar (Mart 
2020) nedeniyle, müşterilerin online yemek siparişine yöneldikleri ve yemek 
sipariş platformlarının da söz konusu talebe duyarlılığının artarak çeşit, hız ve 
hijyen faktörlerini ön plana çıkardıkları görülmektedir (Lock, 2020). 

Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler sonucunda iş yaşamının neredeyse tüm 
unsurlarında olduğu gibi restoran hizmetlerinde de dijitalleşme, gerek tüketicinin 
erişim kolaylığı yönlü (mobil cihazlar) gerekse işletmelerin kendilerinin ya da 
aracıların kurdukları yemek sipariş platformları sayesinde önemli ölçüde artmıştır. 
Bununla birlikte, restoranlarda tüketicilerin satın alma sürecini etkileyen en 
önemli unsurlardan biri olan atmosfer (dekor, çalınan müzikler, ortam kokusu, 
menü içeriği, çalışanların davranışları, konfor vb.) ve müşteri deneyimi; pandemi 
sürecinde restoran web sitesi ya da online yemek sipariş platformlarının 
işlevselliği, çekiciliği (yemeksepeti, getir vb.) ve online müşteri deneyimine 
evrilmiştir. Kurumsallaşmış ve belirli bir marka bilinirliğine sahip büyük 
restoranların online hizmetlerinin zaten belirli bir kalite seviyesini yakalamış 
olması, pandemi sürecini etkin bir biçimde yönetebilmeleri için fırsat sağlamıştır. 
Bununla birlikte görece küçük restoranlar kendi web sitelerini kurmak ve dijital 
platformu yönetmek yerine, yemek sipariş sitelerine üye olarak aracı kullanmak 
durumunda kalmıştır. Bu bağlamda bu çalışmanın temel amacı; pandemi sürecinde 
tüketicilerin online yemek sipariş verme sürecinde etkili olan uyarıcıların 
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(stimulus), sipariş verme ve satın alma niyetlerine etkisinin belirlenmesi şeklinde 
ifade edilebilmektedir. 

Kahneman ve Tversky’a (1979:411) göre, tüketicinin seçimi, ihtiyaçlara yönelik 
sorunların nasıl sunulduğundan etkilenmektedir. Bu bağlamda problemin ifade 
ediliş biçimi ile içerik aynı olsa bile, tüketici tercihlerinin değişebildiği 
görülmektedir. İlgili yazında, tüketicilerin satın alma sürecini etkileyen çok sayıda 
araştırma yer almasına rağmen, pandemi gibi sıklıkla karşılaşılmayan bir risk 
ortamında tüketicilerin online satın alma sürecini etkileyen uyarıcılarla ilgili 
çalışmalar sınırlıdır. Bu alandaki araştırma nişini yerine getirmek amacıyla 
yürütülen bu çalışmadan elde edilen sonuçlardan hareketle, restoranlardaki menü 
içeriğinden müşterilerle olan online iletişim sürecini geliştirerek müşteri 
memnuniyetini artırmaya kadar bir dizi öneriler geliştirilmiştir. 

2. Online Yemek Siparişi 

Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve dijitalleşmenin işletmelere sağladığı 
fırsatlar bağlamında online yemek siparişi; zaman, lokasyon, erişim ve teslimat hızı 
gibi nedenlerle pandemi öncesinde ve sürecinde tüketiciler arasında popülerlik 
kazanmıştır (Dixon ve diğ. 2009:8). Özellikle mobil cihazlar kullanılarak Internet 
erişiminin kolaylığı ve ekonomikliği sayesinde çevrim içi-çevrim dışı (online-to-
offline, O2O) yemek teslimi önemli ölçüde yaygınlaşmıştır (Cho ve diğ. 2018:108; 
He ve diğ. 2018:273). 

Restoran sektöründe online yemek siparişi hizmetleri; yoğun bir yaşam 
temposuna sahip olan müşterilere farklı mutfak ürünü türlerinin sunulması, uygun 
fiyatlandırma ve hızlı teslimat gibi önemli avantajlara sahip olduğu için giderek 
popülaritesini artırmaktadır (Ganapathi ve Abu-Shanab, 2020:58). Ofis ya da 
evlerinde paket yemek siparişi veren müşteriler üzerinde yapılan bir araştırmada, 
yemek görselleri ve içerikleri hakkında ayrıntılı bilgiler sunan platformların tercih 
edildiği görülmüştür (Bagla ve Khan, 2017:33). 

Online yemek platformlarının en önemli özelliklerinden birisi, tüketicilerin menü 
görsel ve içeriklerini ayrıntılı bir biçimde inceleyerek, karar vermelerine hızlı bir 
teslimat sistemiyle yanıt vermektir (Xu, 2020:210). Pandemi süreci, bu durumu 
hijyen ve virüs kapma riski etkisiyle kritik hale getirmiştir. ABD'deki Uber, Çin'deki 
Didi ve Hindistan’daki Ola gibi online yemek siparişi platformları, menü görsel ve 
içeriklerinin çekiciliği/yeterliliğine odaklanmış ve bu sayede tüketicilerin karar 
verme sürecini olumlu yönde etkilemiştir (Tong ve diğ. 2020:376). 

Küresel online yemek siparişi sektörünün pazar büyüklüğü 2019'da 107,44 milyar 
ABD doları iken 2020'de pandeminin de etkisiyle 111,32 milyar ABD dolarına 
çıktığı görülmektedir (statista.com).  

Pandemi sürecinde, online yemek siparişi, birçok restoran için birincil gelir 
kaynağı haline gelmiştir. Bu bağlamda, işletmelerin online siparişte başarılı 
olabilmesi için, online müşteri davranışlarındaki değişimi, online yemek menü 
görselliği/içeriği, yemek arzusu ve satın alma niyetinin belirlenmesi kritik bir rol 
üstlenmektedir. 

ABD’de farklı coğrafi bölgelerde (şehir, kasaba, banliyö gibi) online siparişin 
benzer oranlarda arttığı görülmüştür. 2020'de 2019'a kıyasla satışlarda en çok 
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artış gösteren ilk üç ürün; sandviçler ve dürümler (+%21), burgerler (+%10) ve 
pizza (+%9) olmuştur (upserve.com). Yapılan bir araştırmaya göre, pandeminin ilk 
üç ayında (kısmi kısıtlama süreci) online sipariş sistemini aktif olarak kullanan 
restoranların sayısında %169'luk bir artış olmuştur. Restoranlar hızlı bir şekilde 
yenilenip paket servis ve teslimat yeterliliği sağlama yoluna gittiklerinden dolayı 
online sipariş yoluyla haftalık satışlarda %840 artış sağlanmıştır (statista.com; 
upserve.com). 

Pandeminin etkilediği ilk ülkelerden biri olan Çin’de online yemek sipariş 
platformları (DoorDash ve Uber Eats gibi); güzergah optimizasyonu teknolojilerini 
de kullanarak, hızlı paket servisi olanağı sayesinde performanslarını ciddi şekilde 
artırmıştır. Uber Eats, Deliveroo ve DoorDash’ın Şubat ve Mart ayları arasında 
kısmi ve tam kapanma dönemlerinde şimdiden 2022 hedeflerini yakaladıkları 
görülmüştür (businessofapps.com). 

Pandemi sürecinde dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de online yemek 
platformlarının kullanım oranları dramatik bir biçimde artmıştır. Statista 
verilerine göre; Türkiye’de online yemek siparişi gelirinin 2021'de 970 milyon 
ABD dolarına ulaşması beklenmektedir. Bununla birlikte gelirin yıllık %8,68 
büyüme oranı göstermesi ve bunun da 2024 yılına kadar 1,245 milyon ABD $ 'lık 
bir öngörülen piyasa hacmine ulaşması tahmin edilmektedir. Türkiye online yemek 
siparişi pazarının en büyük segmenti, 2021'de 790 milyon ABD $ 'lık tahmini pazar 
hacmi ile restorandan tüketiciye teslimat olarak öngörülmektedir (statista.com).  

Türkiye’de yaygın bir biçimde kullanılan yemek sipariş platformları sayesinde 
(Yemek Sepeti, Getir Yemek, Sodexo Plus, Tıkla Gelsin, Ne Yiyelim, Yettim, 
Yemeksiparişi, Acıkınca, Oburiks vb.) özellikle küçük ve orta ölçekli restoranların 
sipariş alabilmeleri ve daha geniş müşteri kitlelerine ulaşabilmeleri mümkün hale 
gelmiştir. Online yemek siparişi vermenin restoranların gelirini ve kapasitesini 
artırdığı, marka bilinirliği, pazarlama ve müşteri ilişkileri alanlarında performansı 
olumlu yönde etkilediği görülmektedir (Kimes ve Laque, 2011:13). Bununla 
birlikte, müşterilerin Covid-19 riski nedeniyle sipariş vermekte tereddüt 
etmelerinin önlenebilmesi için, temassız teslimat sağlamak, ürünlerin hijyen 
kurallarına uygun bir biçimde üretilip paketlenmesi ve tüm sürecin şeffaf bir 
biçimde müşterilere aktarılması önem kazanmıştır (Nguyen ve Vu, 2020:2). 
Özellikle teslimat yapan çalışanların, yeni Covid-19 bulaşmış ve semptom 
göstermeyen müşterilerle temas halinde olabileceği, Singapur’da yapılan bir 
araştırmada ortaya konmuştur (Wei ve Chiew, 2020:413). Pandemi sonrasında da 
edinilmiş bu deneyimin devam edeceği, bununla birlikte geleneksel olarak 
restoran atmosferinde yemek deneyimi yaşamak isteyenlerin de daha temkinli 
olacağı öngörülmektedir (Poor ve diğ. 2013:125). 

3. Online Restoran Menüleri 

Geleneksel bir restoran deneyiminde, marka, vitrin, konum, ortam atmosferi, 
çalışanlar, yemeklerin çeşitliliği ve kalitesi gibi unsurların yanında yemeklere 
ilişkin spesifik ve somut bilgilerin sunulduğu menülerin, tüketicilerin algıladıkları 
hizmet kalitesi üzerinde olumlu bir etkisi bulunmaktadır (Manrai ve diğ. 
1997:513). Restoran menüleri; sunulan ürünlerin kalitesi ve tüketiciye sağlayacağı 
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yararlar konusunda önemli ipuçları içerdiğinden kritik öneme sahiptir (Fotouhinia 
-Yepes, 2013:282). 

Bir restoranın yöneticisi, müşterilerinin tercihlerini anlama sürecinde 
deneyim/sıklık/popülerlik gibi unsurları dikkate alarak menü planlaması 
yapmaktadır. Bununla birlikte restoran yöneticisi, müşterilerin menü öğesi 
seçimini etkileyen özelliklerin bilinmesi ve bir menü öğesinin genel çekiciliğini 
şekillendiren belirli niteliklere verilen göreceli önemi de araştırmak 
durumundadır. Müşterilerin menüde yer alan yemek seçimlerini yapma 
konusundaki aşinalığına rağmen, önemli bir menü-öğe seçimini etkileyen 
özelliklerin göreceli önemini araştıran akademik araştırmaların ilgili yazında 
sınırlı olduğu görülmektedir (Kimberley ve Remaud, 2020:223; McCall ve Lynn, 
2008:440; Bowen ve Morris, 1995:5). 

Johns ve Merricks’e (1995:17) göre restoranlardaki menü oluşturulması ve 
yönetimi, “menü mühendisliği” olarak adlandırılan ve bir menünün maliyet veya 
satış verilerinin sistematik olarak değerlendirilmesi faaliyetlerinden oluşmaktadır. 
Menülerin oluşturulmasında, yemek yapımında kullanılan malzemeler, hazırlanma 
biçimi, kalori bilgileri, fiyatları ve görselleri kullanılmaktadır. Tüm bu unsurlar, 
restoranların menüler aracılığıyla çekiciliğini ve tercih edilmelerini 
olumlu/olumsuz yönde etkilemektedir (Johns ve Pine, 2002:122). Online yemek 
platformlarında, restoran atmosferi fiziki olarak deneyimlenemediği için 
menülerin söz konusu etkisinin kritik öneme sahip olduğu ifade edilebilmektedir. 

McCall ve Lynn’a (2008:441) göre ayrıntılı bir menü tasarımı, tüketicilerin 
yemeklerin kalitesi konusundaki algısını olumlu yönde etkilemekte ve fiyat/seçim 
olasılığını güçlendirmektedir. 

4. Kavramsal Çerçeve 

Buraya kadar anlatılanların ışığında çalışmanın temel hedeflerini şu şekilde 
sıralamak mümkündür: 

 Online yemek siparişinin müşteriler üzerindeki etkisini analiz etmek, 

 Pandemi öncesinde ve sürecinde müşterilerin yemek siparişlerinde 
meydana gelen değişimi anlamak, 

 Online yemek sipariş verme ortamının (atmosfer)müşterileri etkileme 
düzeyini belirlemek, 

 Pandemi sırasında online yemek siparişi verirken müşterilerin tercihlerini 
belirlemek, 

 Online yemek siparişi sürecinde müşterileri etkileyen uyarıcıları algılamak 
ve buna karşı verilen tepkiyi anlamak (Manganari ve diğ. 2009: 1142; 
Mummalaneni, 2005: 526). 

İlgili yazında, tüketicilerin stres altında olduklarında kendilerini duygusal olarak 
daha iyi hissetmelerini sağlama amacıyla daha fazla yiyecek tüketme eğiliminde 
olduğuna ilişkin çeşitli araştırmalar yapılmıştır (Fedorikhin ve Patrick, 2010: 698; 
Zellner ve diğ. 2006: 789). Bu çalışmada ise, tüketicilerin bulaşma hızının yüksek 
olduğu salgından kaçınmak için online yemek siparişine yönelmelerini ve satın 
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alma kararlarını etkileyen unsurların belirlenmesine odaklanılmıştır. Bununla 
birlikte araştırmada online restoran menü içeriklerinin müşterilerin davranışsal 
niyetleri üzerindeki etkileri (Fakih ve diğ. 2016; McCall ve Lynn, 2008), 
müşterilerin algılarına yönelik menü tasarımı (Magnini ve Kim, 2016), hijyen ve 
sağlıklı (organik) yemeklerden oluşan menü içeriklerinin satışlara etkileri 
(Wansink ve diğ. 2001) ve online içeriklerde yer alan görsel ve yemek isimlerinin 
müşterilerin değerlendirmelerine etkileri de incelenmiştir (Hou ve diğ. 2017). 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda çalışma kapsamında geliştirilen hipotezleri şu 
şekilde sıralamak mümkündür: Restoranlarda, menü içeriği (görseller, yemek 
isimleri, fiyatlar vb.) müşterilerin karar verme sürecini etkileyen temel 
unsurlardan biridir. Ayaz ve Sünbül (2018) tarafından yapılan bir nitel 
araştırmada, hizmet beklentisi kapsamında yemeğin görünümüyle ilgili 
beklentilerin ön plana çıktığı ifade edilmiştir. Pandemi sürecinde de menü 
içeriğinde odaklanılan unsurlar açısından farklılıkların olup olmadığının 
belirlenmesi ve bu süreçte menülerin görsel çekiciliğin ne ölçüde satın alma 
kararını etkilediği önemlidir. Bu sebeple H1: Bir menünün görsel çekiciliği, 
tüketicilerin satın alma kararını olumlu yönde etkiler, şeklinde belirlenmiştir. Mills 
ve Thomas’ın (2008) yaptıkları araştırmada, menü içeriklerinde beslenme ve 
yemeklerin hazırlanma yöntemlerine ilişkin bilgiler, yemek seçimlerini olumlu 
yönde etkilemektedir. Bu bağlamda geliştirilen ikinci hipotez; H2: Menü içerikleri 
hakkında bilgilendirme, tüketicilerin satın alma kararını olumlu yönde etkiler, 
şeklindedir. Mojica (2020) tarafından yapılan bir araştırmada, Covid-19 riski 
nedeniyle kronik stres altında olan tüketicilerin yemek yeme alışkanlıklarının ve 
tercihlerinin değiştiği saptanmıştır. Chang ve Meyerhoefer (2020) tarafından 
yapılan bir araştırmada da Covid-19 riskinden ve başkalarıyla temastan kaçınmak 
için online yemek sipariş kolaylığının satın alma niyetini olumlu yönde etkilediği 
görülmektedir. Bununla birlikte, online siparişlerde hızlı teslim, hijyen ve güvenilir 
olma gibi unsurlar da Covid-19 riskinden kaçınmada belirleyici olmuştur. Buna 
bağlı olarak geliştirilen üçüncü hipotez, H3: Covid-19 riski algısı, tüketicilerin 
yemek siparişleriyle olumlu bir şekilde ilişkilidir, olarak belirlenmiştir. 
Tüketicilerin online yemek verme sürecine uyumu ve algıladıkları rahatlık, yemek 
siparişlerini olumlu yönde etkilemektedir. Limon (2021) tarafından yapılan bir 
araştırmada Covid-10 riski algısı nedeniyle online yemek siparişlerinin tercih 
edilmesinde güvenlik ve rahatlığın etkili olduğu ifade edilmiştir. Bu bağlamda H4: 
Covid-19 riski algısı, tüketicilerin online yemek siparişi verme konusunda 
algıladıkları rahatlıkla olumlu bir şekilde ilişkilidir, şeklinde geliştirilmiştir. 
Pandemi sürecinde, stresten uzaklaşmak ve sağlıklı beslenme amacıyla online 
yemek siparişlerinin arttığı görülmektedir. Tomaş (2014) tarafından yapılan bir 
araştırmada ise katılımcıların farklı tatları deneme isteklerinin, online sipariş 
sistemine yönelmelerinde etkili olduğu ifade edilmiştir. Bu sebeple H5: 
Tüketicilerin yiyecek arzusu, online satın alma niyetlerini olumlu yönde etkiler, 
olarak belirlenmiştir. Chang ve Meyerhoefer (2020) tarafından yapılan bir 
araştırmada da Covid 19 riskinden ve başkalarıyla temastan kaçınmak için online 
yemek sipariş kolaylığının satın alma niyetini olumlu yönde etkilediği 
görülmektedir. Yeo ve diğ. (2017) tarafından yapılan bir araştırma, online yemek 
sipariş sürecinin sağladığı konfor algısı ve müşterilerin kolay erişimi gelecekte 
yeniden satın alma niyetini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda geliştirilen son 
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hipotez; H6: Tüketicilerin online yemek siparişi verme konusundaki rahatlığı, satın 
alma niyetlerini olumlu yönde etkiler, olarak ifade edilebilmektedir.  

5. Araştırmanın Yöntemi 

Çalışma kapsamında; pandemi sürecinde online yemek siparişinde tüketicileri 
etkileyen faktörleri ölçmek amacıyla, Konya’da faaliyet gösteren online yemek 
sipariş platformlarını kullananlar üzerinde bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. 
Anket; araştırmaya katılanlar hakkında bilgilerin elde edildiği demografik sorular, 
online yemek sipariş sitesi ve menülerine ilişkin sorular ve Covid-19 risk algısıyla 
yemek arzusu sorularından oluşmaktadır. Online menülerin görsel çekiciliği ile 
ilgili 4 madde, yemek arzusu ile ilgili 7 madde, Covid 19 risk algısıyla ilgili 7 madde 
Brewer (2021) tarafından yapılmış araştırmadan, menü bilgilendirmesi ile ilgili 5 
madde Feldman ve diğ. (2006) uyarlanmıştır. Online yemek siparişinin algılanan 
rahatlığı ile ilgili 7 madde Brewer (2021) ve satın alma niyeti ile ilgili 3 maddeden 
oluşan ölçek Ahorsu’nun (2020) yaptığı araştırmadan uyarlanmıştır. Tüm 
değişkenler beşli Likert ölçeği kullanılarak (1: kesinlikle katılmıyorum, 5: 
kesinlikle katılıyorum) ölçülmüştür. 

Araştırma; pandemi sürecinde yapıldığı için pilot ve ana anket uygulaması 
çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir (docs.google.com). 1 Ekim-30 Kasım 2020 
tarihleri arasında ankete daha önce online yemek siparişi vermiş olan kişilerden 
çevrimiçi olarak 563 kişi katılmış, bunlardan 41 tanesi cevaplandırmadaki 
tutarsızlıklar nedeniyle elenmiş ve analize uygun 522 anket elde edilmiştir. Tablo 
1’de araştırmaya katılanların demografik bilgileri yer almaktadır. 

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Bilgileri 
Cinsiyet Sayı Yüzde Yaş Sayı Yüzde 

Erkek 288 55,2 30-39 164 31,4 
Kadın 234 44,8 40-49 149 28,5 

Toplam 522 100 20-29 103 19,7 
   50 ve üstü 73 14 
   20 altı 33 6,4 
   Toplam 522 100 

Gelir Sayı Yüzde Medeni Sayı  Yüzde 
6001 ve üstü 167 32 Evli 298 57,1 
3000-4500 153 29,3 Bekar 224 42,9 
4501-6000 147 28,2 Toplam 522 100 

3000 altı 55 10,5    
Toplam 522 100    

Pandemi öncesi 
sipariş 

Sayı Yüzde 
Pandemi sürecinde 

sipariş 
Sayı Yüzde 

Ayda birkaç kez 197 37,7 Haftada birkaç kez 258 49,5 
Haftada birkaç kez 174 33,3 Ayda birkaç kez 218 41,7 

Nadiren 83 15,9 Her gün 36 6,9 
Her gün 68 13,1 Nadiren 10 1,9 
Toplam 522 100 Toplam 522 100 

Tablo 1’de de görüldüğü gibi, herhangi bir zaman diliminde online yemek siparişi 
verenler araştırmaya dahil edilmiştir. Pandemi öncesinde %37,7 oranında ayda 
birkaç kez sipariş vermeyi haftada birkaç kez sipariş verme (%33,3) takip ederken, 
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pandemi sürecinde haftada birkaç kez sipariş verenlerin oranı %50’ye 
yaklaşmıştır. Bu durum; araştırmaya katılanların online yemek sipariş verme 
deneyimi konusunda tecrübe sahibi ve sipariş süreci konusunda belirli bir yargıya 
sahip olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Tablo 2’de Doğrulayıcı Faktör 
Analizi yer almaktadır. 

Tablo 2. Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Faktörler α  CR AVE 
Faktör 
Yükleri 

Menü görsel çekiciliği 0.79 0.94 0.72  
Online menü erişim kolaylığı    0.92 
Online menü görünümünün estetiği    0.88 
Online menünün düzeni    0.94 
Online menü grafiklerinin çekiciliği    0.88 
Menü içeriklerinin yeterliliği 0.73 0.82 0.55  
Online menüler hakkında bilgilendirme    0.82 
Menünün online görülme biçimi    0.78 
Menünün kullanılan malzeme ve hazırlama yöntemleri 
konusunda bilgiler içermesi 

   0.56 

Menünün sunulan yemek görsellerine sahip olması    0.48 
Menünün tüketicinin beklentilerine uygun olması    0.76 
Covid-19 Riski Algısı 0.84 0.90 0.68  
Covid-19’a yakalanmaktan korkuyorum    0.92 
Covid-19 hakkında düşünmek beni rahatsız ediyor    0.84 
Covid-19 nedeniyle hayatımı kaybetmekten korkuyorum    0.82 
Sosyal medyada Covid-19 haberlerini görünce 
endişeleniyorum 

   0.78 

Covid-19 korkusu nedeniyle uyumakta güçlük çekiyorum    0.82 
Covid-19 korkusu nedeniyle dışarıya çıkarken tedirginim    0.74 
Covid-19 korkusu nedeniyle başkalarıyla buluşmaktan 
kaçınıyorum 

   0.76 

Yemek arzusu 0.92 0.88 0.72  
Restoranın menüsüne bakınca acıktığımı hissettim    0.90 
Online menü içeriği ağzımı sulandırdı    0.82 
Menü yemek yeme isteği uyandırdı    0.96 
Menüyü görünce iştahım kabardı    0.88 
Menüyü görünce yemeği bir an önce sipariş etme gereğini 
hissettim 

   0.76 

Online yemek siparişinin algılanan rahatlığı 0.74 0.92 0.54  
Evden çıkmadan yemek sipariş etmeyi seviyorum    0.92 
Online sipariş işlemlerini seviyorum    0.72 
Evime yemek getirilmesi hoşuma gidiyor    0.68 
Yemeklerin hazır ve eksiksiz gelmesi hoşuma gidiyor    0.76 
Online yemek sipariş imkanının olması, evde yemek yapmayı 
erteliyor 

   0.58 

Online yemek siparişi, kabalıktan kaçınmamı sağlıyor    0.64 
Salgın sırasında online yemek siparişi yaşam tarzımı 
kolaylaştırıyor 

   0.72 

Satın alma Niyeti 0.92 0.94 0.88  
Online menü içeriğini görünce sipariş etmek istiyorum    0.96 
Menü görsellerini görünce sipariş etmek istiyorum    0.92 
Menüdeki yemeklerin içeriğini görünce sipariş etmek 
istiyorum 

   0.94 
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Doğrulayıcı faktör analizi, gizil değişkenlerin yapısını ve doğasını incelemekte 
kullanılan bir istatistiki analiz olarak ölçeklerin uyumluluğuna odaklanan hipotez 
testi olarak ifade edilebilmektedir. Doğrulayıcı faktör analizinde modelde 
kullanılan ölçekler ile ölçek maddeleri arasındaki ilişki değerlendirilerek bir bütün 
olarak analiz edilmektedir, bir başka deyişle doğrulayıcı faktör analizinde 
değişkenler arasındaki ilişkiyle ilgili önceden saptanan bir modelin ya da hipotezin 
test edilmesi söz konusudur (Lacobucci, 2009; Büyüköztürk, 2004). 

Geçerlik analizi için öncelikle açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizi 
için verinin faktör analizine uygunluğu, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) olarak 
isimlendirilen örneklem uygunluk ölçüsü ve Bartlett’in Spherecity testi olarak adı 
verilen Bartlett küresellik testi gerçekleştirilmiştir. Verilerin faktör analizine 
uygunluğu için KMO değerinin 0,60’dan büyük olması ve Bartlett küresellik 
testinin ise istatistiksel olarak anlamlı bulunması (p<0,05) gerekmektedir 
(Tabachnick ve Fidel, 2007:614; Küçük ve İspir, 2017:277). Bu çalışmada KMO 
değerleri 0.93 ve Barlett küresellik testi ise anlamlı bulunmuştur (x2:3271,84; 
sd:342; p<0,001). 

Tablo 2'de de görüldüğü gibi, uyum geçerliği testi için Kompozit Güvenirlik 
(composite reliability, CR) ve Ayıklanmış Ortalama Varyans (Average Variance 
Extracted, AVE) hesaplanmıştır.Bu bağlamda çalışmada; 0,94 ile 0,88 arasında 
değişen kabul edilebilir bileşik güvenilirlik (CR) değerlerine ulaşılmıştır. Fornell ve 
Larcker (1981) iyi bir uyum geçerliği için CR (composite reliability) 0,8’in üzerinde 
olmasını AVE değerinin 0,5’in üzerinde olmasını önermektedir.Bununla birlikte 
ölçekteki maddelere ilişkin Cronbach alfa katsayıları0,76 ile 0,94 arasında 
değişerek iç tutarlılığı destekler nitelikte ve güvenilirliği yüksek bulunmuştur. 
Faktör analizinde oblique (Promax) rotasyon tekniği kullanılmıştır. Çalışmada 31 
madde altı faktöre yüklenmiştir. Faktör yükleri incelendiğinde, tüm faktör 
yüklerinin 0,40’ın üzerinde olduğu görülmektedir. 

Tablo 3. Ölçüm Modeli Değerlendirmesi 
 MGÇ MİY CVA YA SAR SN 
Menü Görsel Çekiciliği (MGÇ) 0.79 0.20 0.12 0.62 0.40 0.46 
Menü İçeriklerinin Yeterliliği (MİY)  0.73 0.06 0.28 0.54 0.42 
Covid-19 Risk Algısı (CRA)   0.84 0.44 0.30 0.34 
Yemek Arzusu (YA)    0.92 0.28 0.46 
Online Siparişin Algılanan Rahatlığı (SAR)     0.74 0.38 
Satınalma Niyeti (SN)      0.92 

Ölçüm modelinin doğru bir şekilde tanımlanması, yapısal model için oldukça 
önemlidir. Ölçüm modeli yapısal modelden önce analiz edilir, çünkü modelde yer 
alan faktörlere ilişkin belirlenen gözlenen değerler analiz edilmeden, yapılar 
arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi doğru bulunmamaktadır (Aksay ve Ay, 
2016:2). Tablo 4’te araştırmadaki hipotezlerin testi yer almaktadır. 
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Tablo 4. Hipotez Testi 

Hipotezler  
Std. 
Est. 

C.R. Test sonucu 

Bir menünün görsel çekiciliği, tüketicilerin 
satın alma kararını olumlu yönde etkiler 

Yemek 
Arzusu 

0.28** 4.39 Kabul Edildi 

Menü içerikleri hakkında bilgilendirme, 
tüketicilerin satın alma kararını olumlu yönde 
etkiler. 

Online 
sipariş 

kolaylığı 
0.08** 1.24 Kabul Edildi 

COVID-19 riski algısı, tüketicilerin yemek 
siparişleriyle olumlu bir şekilde ilişkilidir. 

Yemek 
Arzusu 

0.06** 1.38 Kabul Edildi 

COVID-19 riski algısı, tüketicilerin online 
yemek siparişi verme konusunda algıladıkları 
rahatlıkla olumlu bir şekilde ilişkilidir. 

Online 
sipariş 

kolaylığı 
0.58** 5.40 Kabul Edildi 

Tüketicilerin yiyecek arzusu, online satın alma 
niyetlerini olumlu yönde etkiler. 

Satın alma 
niyeti 

0.26** 6.20 Kabul Edildi 

Tüketicilerin online yemek siparişi verme 
konusundaki rahatlığı, satın alma niyetlerini 
olumlu yönde etkiler. 

Satın alma 
niyeti 

0.48** 8.18 Kabul Edildi 

Tablo 4’te görüldüğü gibi, modeldeki değişkenler arasındaki ilişki, maksimum 
olasılık yöntemi ile incelenmiştir. Modelin uyum indeksleri χ2 = 11.17, χ2 / DF = 
3.72, p <0.011, CFI = 0.99, GFI = 0.99, NFI = 0.99 ve RMSEA = 0.08. Önerilen 
modelin verilerle büyük bir uyuma sahip olduğu görülmektedir. 
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Şekil 1. Yapısal Model 

Çalışmada, COVID-19 riski algısının satın alma niyeti üzerinde olumlu etkilediği ve 
bu ilişkiye tüketicilerin yemek arzusu ve çevrimiçi yiyeceklerin siparişinin 
algılanan rahatlığına aracılık ettiği görülmüştür. Ancak, çalışmanın kapsamı sadece 
online yemek platformlarından sipariş eden tüketiciler ile sınırlı olmasından dolayı 
tüketicilerin bu konudaki karar alma süreçlerinin pandemi öncesi ve sonrası ile 
doğrudan yemek deneyimi ile karşılaştırıldığı araştırmalara da ihtiyaç 
bulunmaktadır. 

6. Sonuç ve Öneriler 

Dünya çapında bir sağlık krizinden kaynaklanan Covid-19 salgını; toplumsal 
yaşama verdiği zararlar kadar ekonomik olarak da birçok sektöre (restoran, 
kafeler gibi hizmet sektörü başta olmak üzere) önemli zararlar vermiştir. Bu 
çalışmanın yapılma sürecinde bile Covid-19’un ne kadar süreceği ve etkilerinin 
neler olacağını tahmin etmek için henüz çok erken görülmektedir. Bununla birlikte, 
pandemi sonrasında da yaşanılan deneyimlerin sonucunda müşterilerin istek ve 
beklentilerindeki değişimin devam edeceği öngörülmektedir. 

Bu çalışma, pandemi sürecinde online yemek sipariş menülerinin tüketicilerin 
satın alma niyeti üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamıştır. Yapılan araştırma 

Menünün 
Görsel 

Çekiciliği 

Menünün 
İçeriklerinin 

Yeterliliği 

Covid-19 
Risk Algısı 

Yemek 
Arzusu 

Satın alma 
Niyeti 

Online Siparişin 
Algılanan 
Rahatlığı 

0,28** 

0,08** 

0,06** 

0,58** 

0,26** 

0,48** 

0,09* (p:0,19) 

0,04* (p:0,08) 

0,06* (p:0,06) 
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sonucunda, Covid-19 riski algısının satın alma niyeti üzerinde olumlu etkisi olduğu, 
tüketicilerin online yemek menülerinin görselliği ve içeriğinden olumlu yönde 
etkilendikleri ve online yemek siparişinin algılanan rahatlığının satın alma niyetini 
olumlu yönde etkilediğine ilişkin altı hipotezin tamamının kabul edildiği 
görülmüştür. Her ne kadar bu çalışma, tüketicilerin satın alma niyetini etkileyen 
faktörler hakkında fikir verse de geleneksel olarak restoranda yemek ile online 
yemek siparişi deneyimlerini satın alma niyeti açısından karşılaştıran çalışmaların 
da yapılması gerekliliği doğmuştur. 

Bu çalışmada elde edilen bulgular ışığında; online yemek siparişi platformları 
üzerinden hizmet veren restoranların, menü görsel ve içeriklerine odaklanmaları, 
tüketicilerin pandemi sürecinde duyarlılıklarını, istek ve beklentilerini etkin bir 
biçimde karşılayabilecek özeni göstermeleri, Covid-19 risk algısını giderebilecek 
hijyen, temizlik, temassız teslimat ve güven unsurlarını standardize etmeleri 
gerektiği önerilebilmektedir. 

Pandemi süreci sonrasında da online yemek siparişi deneyiminin ve sektörel 
büyümenin devam edeceği öngörülmektedir. Bu bağlamda, online yemek sipariş 
platformlarında menü görselliğinin ve içeriklerinin (yemek çeşitleri, yemek 
fotoğrafları, kullanılan malzemeler, yemek içerikleri) müşterilerin satın alma 
niyetine etkileri dikkate alınarak sağlık açısından tanımlanmış ve standardize 
edilmiş kurallara dayalı bir biçimde hazırlanması ve yine hijyene duyarlı bir 
biçimde hızlı teslimat performansının artırılması gerekmektedir.  

Mevcut çalışma, müşterilerin online restoran menü görsel ve içeriklerine ilişkin 
algılarına odaklandığı için müşterilerin restoran markası, önceki deneyimleri ve 
genel algılarının bundan sonraki çalışmalar için önemli bir araştırma nişi olduğu 
düşünülmektedir. 
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