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Van Đlinde Faaliyet Gösteren Hazır Yemek Sanayi Đşletmelerinin Pazarlama 
Stratejileri 

 
Beşir KOÇ 1     Hacı Ali GÜLEÇ2      Tutku Gül ALTUN 3 

 
Özet 
Bu çalışmada, Van ili merkez ilçede faaliyet gösteren hazır yemek sanayi işletmelerinin pazarlama 
stratejileri incelenmiştir. Bu kapsamda, hazır yemek sanayinde faaliyet gösteren firma 
yöneticileriyle yüz yüze anketler yapılmıştır. Çalışmada incelenen firmaların analizinde kümeleme 
yöntemi kullanılmıştır. Firmalar toplam işgücü üzerinden iki kümeye ayrılmıştır. Birinci grup 
işletmelerde istihdam edilen ortalama işçi sayısı 19.20 iken, orta ve büyük işletmelerde ise 59.50 
kişi olarak bulunmuştur. Birinci grup işletmeler %40.37 kapasiteyle çalışırken bu oran orta ve 
büyük işletmelerde %80.83 olarak hesaplanmıştır. Küçük işletmelerin günlük fiilli olarak 
çıkardıkları tabldot yemek sayısı ortalama 1,760 adet iken, bu miktarın orta ve büyük işletmelerde 
5,062 adet olduğu belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler : Hazır yemek sektörü, Catering, Pazarlama, Van 
 

The Marketıng Strategıes Of Ready Meals Industry Operatıng In Van Province  
Abstract 
In this study, the marketing strategies of ready meal sector operating in the central town of Van 
province were investigated. In this concept, face to face interviews were performed with company 
managers. In this study, the cluster analysis was applied to divide into groups of firms. Firms over 
the total labor force was divided into two groups. While the average number of workers employed 
in the first group of business people was 19.20, this number were found to be 59.50 in medium and 
large enterprises. While the first group of enterprises work with a capacity of 40.37%, this ratio 
was calculated as 80.83% for medium and large enterprises.  While the mean number of fixed 
menu was produced daily was 1,760 pieces  for small enterprises while this amount was 
determined to be 5,062 units for medium and large enterprises.  
Key Words: Ready meal sector, catering, marketing, Van  
 
Giri ş 

Gıda sanayinin bir alt kolu olan hazır yemek sektöründe son yıllarda yeni 
yapılanma faaliyetleri ve gelişim çabaları gözlemlenmektedir. Hazır yemek sanayi 
kuruluşlarındaki uygulamalar toplumun beslenme politikası için bir ölçüm niteliğindedir 
(Direk ve ark., 208). Bu sektör, insanların topluca çalıştığı yerler olan, hastaneler, yatılı 
okullar, üniversiteler, kışlalar ve diğer özel kuruluşlar (fabrikalar v.b.) gibi toplu tüketim 
yapılan kurum ve kuruluşlar için hazır ürün sunulmasını amaçlayan bir sektördür.  

Hazır yemek sektörü, 1980’lerde fabrikalar, okullar, hastaneler, özel şirketler ve 
kamu sektöründe hizmetlere başlamıştır (Boyacıoğlu, 2003). 

Günümüzde kentleşme ve hane halkı nüfusunun küçülmesi, kent nüfusunun 
%44’den %65’e kadar artış göstermesi, son 20 yılda çalışan kadın sayısının %15’den 
%28’e çıkması, okul, hastane ve sanayileşmenin artmasıyla işletme sayısının artışı toplu 
beslenme talebini arttırmıştır (Boyacıoğlu, 2003). Bu durum hazır yemek sanayinin 
gelişmesini tetiklemiştir.  

Yemek sanayii, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince "dışarıya 
servis yaparak günde 500 adet/kişi ve üzerinde yemek üretimi yapan yerler" olarak Đkinci 
Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler sınıfında yer almaktadır.  
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Hazır yemek sektöründe faaliyet gösteren 5,000 adet firma bulunmaktadır. 
Sektör, 6 milyon kişiye hizmet sunulmakla birlikte bu rakamın önümüzdeki yıllarda 
artacağı tahmin edilmektedir.  

Sektör mevcut durumuyla 300,000 kişiye istihdam yaratmıştır. Toplam cirosu 
yıllık 6.8 milyar Amerikan dolarıdır. Kurumsal gıda hizmetlerinin (tabldot) aldığı pay 2 
milyar Amerikan dolarıdır. (Boyacıoğlu, 003). 

Bu çalışmanın amacı, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de ve tabiî ki Van 
ilinde hızlı büyüme sürecindeki bu sektöre dikkat çekmek, sağlıklı büyümesini sağlamak, 
sektörün içinde bulunduğu durumu ortaya koyarak varsa sorunlarına ortak çözüm 
bulmayı amaçlamaktadır. 
Materyal ve Metod 

Hazır yemek sektörü denilince bu kavramın içine oteller, restoranlar, ayaküstü 
gıda satış yerleri ve kurumsal gıda hizmetleri (tabldot-sabit mönü) girmektedir. 
Çalışmada tabldot sistemi ile çalışan, kurumsal gıda hizmetleri üzerinde durulmaktadır. 
Çalışmada, kurumsal gıda hizmetlerinden, hazır yemek sanayi olarak söz edilmiştir. 

Çalışmada kullanılan ana materyal Van ili merkez ilçede faaliyet gösteren toplam 
9 adet hazır yemek işletmelerinin yöneticileriyle yüz yüze yapılan anketlerden elde edilen 
veriler oluşturmuştur. Anketler 2010 yılının ocak-nisan döneminde yapılmıştır. 
Đşletmelerin kümelendirilmesinde Cluster Analizi kullanılmıştır (Koç, 2006). 
Kümelendirmede toplam çalışan işçi sayısı kıstas alınmıştır. Analiz sonucunda, ortalama 
olarak 19.20 adet işçi çalıştıran işletmeler küçük işletmeler, 59.50 adet işçi çalıştıran 
işletmeler ise orta ve büyük işletmeler olarak adlandırılmıştır. Küçük işletmelerden 
toplam 5 adet, orta ve büyük işletmelerden ise toplam 4 işletme bulunmaktadır. 
 
Van Đlinde Hazır Yemek Sektöründe Faaliyet Gösteren Đşletmelerin Kimli ği 

Đlde faaliyet gösteren hazır yemek firmalarının bütünü limited şirket şeklinde 
faaliyet göstermektedir. Firmaların kuruluşları 9–10 seneye dayanmaktadır. Buna göre 
küçük işletmelerde işletme yaşı 9.00 yıl iken, orta ve büyük işletmelerde 9.75 yıl olarak 
bulunmuştur. Dolayısıyla hazır yemek sektörü yeni ancak hızla gelişen bir sektördür. 
Đşletmelerin tamamı Van Ticaret ve Sanayi Odasına üyeliği bulunmaktadır. TOBB’a üye 
olan işletmelerin oranı ise %44.44 oranındadır.  

Đşletmelerin ortalama günlük tabldot çıkarma kapasiteleri 5,122 adettir. Ancak bu 
kapasitelerinin ancak %58.35’ini kullanabilmektedirler. Potansiyel kapasite küçük 
işletmelerde 4,500 adet tabldot iken, orta ve büyük işletmelerde 5,900 adet tabldota 
çıkmaktadır. Küçük işletmelerde kapasite kullanım oranı %40.37 iken, bu oran orta ve 
büyük işletmelerde %80.83 olarak bulunmuştur. 

Genel ortalamaya göre işletme başına istihdam edilen işçi sayısı 37.11 kişidir. 
Küçük işletmelerde istihdam edilen işçi sayısı ortalama olarak 19.20 kişi iken bu rakam 
orta ve büyük işletmelerde 59.50 kişi olarak hesaplanmıştır. Đşletmelerde istihdam edilen 
işçilerin ortalama olarak 5.44 kişisi geçici işçi statüsündedir.  

Hazır yemek sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin başında bulunan 
yöneticilerin eğitim durumuna bakıldığında, %44.40’ı lise mezunu, %55.60’nın ise 
üniversite mezunu oldukları belirlenmiştir. Küçük işletmelerde yöneticilerin %80.00’i lise 
mezunu iken, orta ve büyük işletmelerde ise yöneticilerin tamamının üniversite mezunu 
oldukları görülmüştür. Yine hazır yemek işletmeleri yöneticilerinin sektör deneyimlerine 
bakıldığında genel ortalamaya göre, 12.00 yıllık bir deneyime sahip oldukları, ancak 
küçük işletme yöneticilerinin (13.60 yıllık) orta ve büyük işletme yöneticilerine göre 
(10.00 yıl) daha deneyimli oldukları söylenebilir. 

Genel ortalamaya göre, işletme yöneticilerinin %44.40’ı aile mesleği, mesleki 
deneyim, sektörel karlılık, müşteri potansiyelinin varlığı gibi nedenlerle bu piyasaya giriş 
yaptıklarını belirtmişlerdir. Orta ve büyük işletme yöneticilerinin %50.00’si mesleki 
deneyimlerinden dolayı bu sektörü tercih ettiklerini belirtirken, küçük işletme 
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yöneticilerinin %60.00’ı yukarıda sayılan nedenlerle bu sektörde faaliyette bulunduklarını 
belirmişlerdir (Çizelge 1). 
 
Çizelge 1. Đşletme Yöneticilerinin Hazır Yemek Sektöründe Faaliyette Bulunma Nedenleri 

 Küçük Đşletmeler 
% 

Orta ve Büyük 
Đşletmeler % 

Genel Ortalama % 

Aile Mesleği   0.00   0.00   0.00 
Mesleki Deneyim 20.00 50.00 33.30 
Karlılık 20.00 25.00 22.20 
Müşteri Potansiyelinin Varlığı   0.00   0.00   0.00 
Hepsi 60.00 25.00 44.40 
Toplam          100.00            100.00           100.00 
N 5 4 9 

 
Sektörde Faaliyet Gösteren Đşletmelerin Rekabet ve Müşteri Memnuniyeti 
Anlayışları 

Gıda sektöründe müşteriye güven ve piyasada diğer rakip firmalarla rekabet 
edebilmenin önemli bir koşuluda kuşkusuz işletmenin sahip olduğu kalite yönetim ve 
gıda güvenliği sertifikasyonlarıdır. Hazır yemek sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin 
%75.00’i HCCP ISO 22000 belgesine sahip olduğu belirlenmiştir. Bu oran küçük 
işletmelerde daha yüksek çıkmıştır. Orta ve büyük işletmelerde ise söz konusu oran 
%66.67 olarak bulunmuştur. GMP (iyi üretim uygulamaları) belgesi orta ve büyük 
işletmelerin çok azında bulunurken, OHSAS–1800 (işçi sağlığı ve iş güvenliği) belgesi 
ise küçük işletmelerin %14.29’unda, orta ve büyük işletmelerin ise %22.22’sinde 
bulunmaktadır (Çizelge 2). 
Çizelge 2. Đşletmelerin Sahip Olduğu Kalite Yönetim ve Gıda Güvenliği Sertifikasyonu 

 Küçük Đşletmeler 
% 

Orta ve Büyük 
Đşletmeler % 

Genel Ortalama 
% 

HCCP ISO 22000 85.71 66.67 75.00 
GMP  0.00 11.11  6.25 
OHSAS–1800 14.29 22.22 18.75 
Toplam            100.00            100.00             100.00 
N (Tercih Sayısı) 7 9 16 

Not: N sayısının yüksek çıkması işletmelerin birden fazla tercih yapmasından kaynaklanmıştır.  

Hazır yemek işletmelerinde yemek menülerinin belirlenmesi genellikle, gıda 
mühendisleri ve baş aşçıların mevsime göre oluşturdukları menü listesinin müşterilerin 
beğenisine sunulması ile gerçekleşir. Ancak bazı durumlarda müşteri beğenmediği bazı 
yemekleri değiştirtebilir veya kendi yemek menüsünün işleme konulmasını isteyebilir.  

Van ilinde küçük hazır yemek işletmelerinin tamamı, orta ve büyük işletmelerin 
ise %75.00’i tamamen müşterinin isteğine göre menülerini hazırlamaktadır. Gıda 
mühendisi ve baş aşçının öncülüğünde gerçekleşen yemek menüsünü ise orta ve büyük 
işletmelerin sadece %25.00’inde gerçekleşmektedir (Çizelge 3). 
Çizelge 3. Hazır Yemek Đşletmelerinde Yemek Menülerinin Belirlenmesi 

 Küçük Đşletmeler 
% 

Orta ve Büyük 
Đşletmeler % 

Genel Ortalama 
% 

Müşteri Đsteğine Göre 100.00   75.00   88.89 
Gıda Müh. Ve Baş Aşçı     0.00   25.00   11.11 
Toplam 100.00 100.00 100,00 
N  5 4 9 

Küçük işletmelerin %40.00’ında ve orta-büyük işletmelerin ise %25.00’inde 
yemek fabrikasına bağlı fakat aynı isim altında faaliyet gösteren şubeler bulunmaktadır 
(Çizelge 6). Yine aynı şekilde Van merkez ilçenin dışında faaliyet gösteren küçük 
işletmeler grubunda yer alan bir firmanın 1 adet şubesi bulunmaktadır. 
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Çizelge 4. Yemek Fabrikasına Bağlı Şubelerin Varlığı 
 Küçük Đşletmeler 

% 
Orta ve Büyük 
Đşletmeler % 

Genel Ortalama 
% 

Evet   40.00   25.00   33.30 
Hayır   60.00   75.00   66.70 
Toplam 100.00 100.00 100.00 
N  5 4 9 

Hazır yemek işletmeleri genellikle kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarına 
hazır yemek üretmektedirler. Sadece kamu kurumlarına yemek üreten işletmeler ise çok 
az sayıdadır. Buna göre küçük işletmelerin tamamı ve orta-büyük işletmelerin ise 
%75.00’i hem kamu kurumlarına (üniversite, karayolları, hastaneler gibi) hem de özel 
kuruluşlara   (özel hastaneler, özel fabrikalar gibi) yemek üretimi konusunda hizmet 
vermektedirler (Çizelge 5). 
Çizelge 5. Đşletmelerin Hitap Ettikleri Müşteri Grubu 

 Küçük Đşletmeler 
% 

Orta ve Büyük 
Đşletmeler % 

Genel Ortalama 
% 

Kamu Kurumları     0.00   25.00   11.10 
Özel Sektör     0.00     0.00     0.00 
Kamu+Özel Sektör 100.00   75.00   88.90 
Toplam 100.00 100.00 100.00 
N  5 4 9 

Hazır yemek işletmeleri müşterileriyle sürekli iletişim halinde olmak 
durumundadırlar. Çünkü sürekli değişen ve gelişen bir piyasada üretimde 
bulunmaktadırlar. Kamu kurumları için genellikle açılan ihalelere girmektedirler. Buna 
göre küçük işletmelerin %28.57’si ve orta-büyük işletmelerin ise %40.00’ı devlet 
kurumları tarafından açılan ihaleler yoluyla müşteri grupları ile tanışmışlardır. Özel 
kurumlarla genellikle yüz yüze görüşme yoluyla anlaşmalar yapılmaktadır. Küçük 
işletmelerin %24.29’u ve orta ve büyük işletmelerin ise %20.00’si potansiyel 
müşterileriyle yüz yüze görüşmeler yapmışlardır. Küçük işletmelerin bir kısmında ise 
müşteriler firmayı arayarak hizmet istemişlerdir. Đşletmeler hiçbiri reklâm yoluyla 
kendilerini tanıtma ve müşteri kazanma yolunu tercih etmemişlerdir (Çizelge 6). 
Çizelge 6. Đşletmelerin Potansiyel Müşterileriyle Đletişime Geçme Yöntemleri 

 Küçük Đşletmeler 
% 

Orta ve Büyük 
Đşletmeler % 

Genel Ortalama 
% 

Đhaleler Yoluyla 28.57 40.00 33.33 
Yüz yüze Görüşme 14.29 20.00 16.67 
Reklâm Yoluyla  0.00   0.00  0.00 
Müşterilerin Đletişime Geçmesi 14.29   0.00  8.33 
Hepsi 42.86 40.00 41.67 
Toplam            100.00            100.00          100.00 
N (Tercih Sayısı) 7 5 12 

Hazır yemek işletmelerinden küçük gruba giren işletmeler tanıtımlarında ve 
rekabet üstünlüklerini vurgularken en çok temizlik ve hijyen faktörlerini ön plana 
çıkarmışlardır. Orta ve büyük işletmeler ise temizlik ve hijyenle birlikte fiyat faktörüne de 
vurgu yapmışlardır (Çizelge 7). 
Çizelge 7. Müşterilere Tanıtım Yapılırken En Çok Öne Çıkartılan Đşletme Özellikleri 
 Küçük Đşletmeler 

% 
Orta ve Büyük 
Đşletmeler % 

Genel Ortalama 
% 

Temizlik ve Hijyen 66.67 33.33 50.00 
Yemek Mönüsü  0.00  0.00  0.00 
Firmanın Deneyimi  0.00 16.67  8.33 
Firmanın Çalıştırdığı Ekip 16.67  0.00  8.33 
Fiyat 16.67 33.33 25.00 
Hepsi  0.00 16.67  8.33 
Toplam        100.00        100.00      100.00 
N (Tercih Sayısı) 6 6 12 

Küçük işletmeler grubunda yer alan firmaların büyük bir çoğunluğu kendilerini 
diğer yemek fabrikalarından ayıran en önemli özelliklerinin sundukları hizmetlerin 
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yüksek kalitede olması ve standartlara uygun şekilde yemek üretimlerini göstermişlerdir. 
Orta ve büyük işletmeler ise sundukları hizmetlerdeki yüksek kalite, profesyonel ekibe 
sahip olma, zengin yemek menüsü ve hijyene azami dikkatin gösterildiğine vurgu 
yapmışlardır (Çizelge 8).  
 
Çizelge 8. Yöneticilere Göre, Firmalarını Diğer Yemek Firmalarından Farklı Kılan Faktörler 

 Küçük 
Đşletmeler % 

Orta ve Büyük 
Đşletmeler % 

Genel 
Ortalama % 

Hizmetlerde Yüksek Kalite 60.00 25.00 44.40 
Uygun Fiyat Politikası   0.00   0.00   0.00 
Profesyonel Ekibe Sahip Olma   0.00 25.00 11.10 
Azami Hijyen   0.00   0.00   0.00 
Kaliteli Servis+ Zengin Yemek Menüsü+ Hij.   0.00 25.00 11.10 
Standartlara Uygun Yemek Üretimi 20.00   0.00 11.10 
Farklılık Yok 20.00 25.00 22.20 
Toplam        100.00        100.00     100.00 
N  5 4 9 

 
Đşletme Yöneticilerinin Gelecekte Öngördükleri Rekabet ve Müşteri Memnuniyeti 
Vizyonu 

Küçük işletme grubunda yer alan firmalar pazarlama, tutundurma ve tanıtım 
faaliyetlerinin yeterli olmadığını (%60) belirtirken, orta ve büyük işletmelerin yöneticileri 
ise söz konusu faaliyetlerin yeterli olduğunu ifade etmişlerdir (Çizelge 9). 
Çizelge 9. Mevcut Pazarlama ve Tanıtım Faaliyetlerinin Yeterliliği  

 Küçük Đşletmeler 
% 

Orta ve Büyük 
Đşletmeler % 

Genel Ortalama 
% 

Evet, yeterli 40.00 50.00 44.50 
Hayır, yeterli değil 60.00 25.00 44.40 
Kısmen yeterli   0.00 25.00 11.10 
Toplam            100.00            100.00             100.00 
N  5 4 9 

 
Hazır yemek işletmeleri mevcut satışlarını daha yukarı bir seviyeye çıkartmak 

için değişik çabalar içine girmişlerdir. Genel ortalamaya göre işletmelerin %40,00’ı 
müşterilerini yüze yüze konuşmak için beli aralıklarla ziyaretler düzenlemekte, %30,00’u 
ise piyasada tutunmak ve güvenilir bir işletme haline gelmek için kaliteden asla ödün 
vermediklerini belirtmişlerdir. Küçük işletmeler eşit ağırlıktaki oranlarla, kalite ve 
müşteri ziyaretlerine en yüksek derecede önem verirken,  Orta ve büyük işletmeler ise 
ağırlıklı olarak müşteri ziyaretlerine önem verdikleri görülmektedir (Çizelge 10). 
Çizelge 10. Yemek Đşletmeleri Satışlarını Artırmak Đçin Mevcut Durumda Yaptıkları Faaliyetler 

 Küçük Đşletmeler 
% 

Orta ve Büyük 
Đşletmeler % 

Genel Ortalama 
% 

Kaliteden ödün verilmemektedir 33.33 25.00 30.00 
Reklâmlara ağırlık verilmektedir 16.67    0.00 10.00 
Bir plan program yok 16.67 25.00 20.00 
Müşteri ziyaretleri yapılmaktadır 33.33 50.00 40.00 
Toplam 100.00 100.00 100.00 
N (Tercih Sayısı) 6 4 10 

Gelecekle ilgili küçük işletmelerin daha planlı ve programlı oldukları 
görülmektedir. Küçük işletmelerin %42.86’sı reklâma daha fazla önem vereceklerini ve 
kendilerini bu şekilde tanıtacaklarını, %28.57’si kaliteye daha öncelikli olarak önem 
vereceklerini belirtmişlerdir. Oysa orta ve büyük işletmelerin %66.67’si ise gelecekle 
ilgili bir plan ve programlarının olmadığını ifade etmeleri, Van ilindeki hazır yemek 
sektörü için olumsuz bir durum oluşturmaktadır (Çizelge 11). 
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Çizelge 11. Đşletme Yöneticilerinin Büyümek Đçin Gelecekte Yapmayı Düşündükleri Faaliyetler 
 Küçük Đşletmeler 

% 
Orta ve Büyük 
Đşletmeler % 

Genel Ortalama 
% 

Türkiye geneline yayılmak   14.29     0.00   10.00 
Kaliteye daha çok önem verilecek   28.57   33.33   30.00 
Reklâmlarla kendimizi tanıtacağız   42.86     0.00   30.00 
Gelecekle ilgili planımız yok   14.29   66.67   30.00 
Toplam 100.00 100.00 100.00 
N (Tercih Sayısı) 7 3 10 

Küçük işletmeler grubunda yer alan firmaların %50.00’si geçen yıldan bu yana 
müşteri beklentilerine uygun olarak yemeklerin zamanında teslim edilmesine dikkat 
edildiğini, eşit ağırlıktaki oranlarda (%16.67), yemek servisi kaplarının değişimi, 
menünün zenginleştirilmesi, yemek içeriğinin iyileştirilmesi gibi faaliyetlerin yapıldığı 
belirtilmiştir. Orta ve büyük işletmelerde ise, geçen seneden bu yana yapılan faaliyetler; 
işletmelerin %42.86’sı yemek menülerini çeşit yönünden zenginleştirdiklerini, %28.57’si 
ise yemekleri içerik olarak iyileştirerek zamanında teslimatına önem verdiklerini ifade 
etmişlerdir (Çizelge 12). 
Çizelge 12. Geçen Yıldan Bu Yana, Müşteri Beklentilerine Uygun Olarak Yemek Menülerinde 

Yapılan Değişiklikler 
 Küçük 

Đşletmeler % 
Orta ve Büyük 
Đşletmeler % 

Genel 
Ortalama % 

Yemek servisi kaplarını değiştirdik   16.67     0.00     7.69 
Yemekleri çeşit olarak zenginleştirdik   16.67   42.86   30.77 
Yemek içerikleri iyileştirildi   16.67   28.57   23.08 
Yemeklerin zamanında teslimatına önem 
verildi   50.00   28.57   38.46 
Toplam 100.00 100.00 100.00 
N (Tercih Sayısı) 6 7 13 

 
Van ilinde hazır yemek sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin genel 

ortalamasına göre, işletmelerin %44.40’ının web sitesinin bulunduğu ifade edilmiştir. Bu 
oran küçük işletmelerde %40.00 ve orta-büyük işletmelerde ise %50.00 olarak 
bulunmuştur. Küçük işletmelerde, orta ve büyük işletmelere göre Đnterneti 
kullanmayanların oranı daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Đnterneti kullanmayan 
işletmeler, gelecekte de kullanmayı düşünmedikleri görülmektedir (Çizelge 13). 
Çizelge 13. Gelecekte Piyasada Tutunmak, Güvenilen Bir Firma Olmak Đçin Đnternetin Kullanımı 

 Küçük Đşletmeler 
% 

Orta ve Büyük 
Đşletmeler % 

Genel Ortalama 
% 

Web sitemiz var   40.00   50.00   44.40 
Hayır, interneti kullanmıyoruz   40.00   25.00   33.30 
Kısmen interneti kullanıyoruz   20.00   25.00   22.20 
Gelecekte kullanmayı düşünüyoruz     0.00     0.00     0.00 
Toplam 100.00 100.00 100.00 
N  5 4 9 

 
Đşletme Yöneticileriyle Çalışanlar Arasındaki Đlişkiler 

Hazır yemek sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin %77.80’ni işletmede bir 
yeniliğe karar verildiğinde çalışanlarında görüşlerine başvurulduğu, düşüncelerinin 
alındığı belirtilmiştir. Çalışanların düşüncelerine daha fazla başvurma, onları karar verme 
süreçlerine dâhil etme olayı, küçük işletmelerde daha fazla olduğu görülmektedir (Çizelge 
14). Ayrıca işletmelerin tamamı müşterilerden gelen bir geri bildirimin yani şikâyetin, 
çalışanları cezalandırma nedeni saymadıkları ancak bu sorunun üstesinden gelmek için 
çalışanlarla birlikte çalıştıkları ifade edilmiştir. 
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Çizelge 14. Đşletmede Bir Yeniliğe Karar Verildiğinde Çalışanların Görüşlerinin Alınma Durumu 
 Küçük Đşletmeler 

% 
Orta ve Büyük 
Đşletmeler % 

Genel Ortalama 
% 

Evet, alınıyor   80.00   75.00   77.80 
Hayır. alınmıyor     0.00     0.00     0.00 
Kısmen görüşleri alınıyor   20.00   25.00   22.20 
Toplam 100.00 100.00 100.00 
N  5 4 9 

Küçük işletmeler genellikle şikâyetlerin büyük bir çoğunluğunu doğrudan 
müşterilerinden alırken, orta ve büyük işletmeler ise daha çok müşterilerle sürekli iletişim 
halinde olan işletme çalışanlarından haberdar olmaktadır (Çizelge 16). 

 
Çizelge 16. Müşteriden Gelen Geri Bildirimlerden Haberdar Olma Kanalları 

 Küçük 
Đşletmeler 

% 

Orta ve 
Büyük 

Đşletmeler % 

Genel Ortalama 
% 

Müşterilerle iletişimde çalışanlardan   20.00   75.00   44.40 
Müşteriden   60.00   25.00   44.40 
Sözleşme fesihlerinden     0.00     0.00     0.00 
Diğer:    20.00     0.00   11.20 
Toplam 100.00 100.00 100.00 
N  5 4 9 

 
Sektörde Faaliyet Gösteren Đşletmelerin Mal Tedarik, Depolama, Muhafaza 
Koşulları ve Yaşadıkları Sorunlar 

Her işletmenin söz konusu gıda maddelerini depolamak için bir deposu 
bulunmaktadır. Mallar, özellikle kuru gıdalar toptancılardan satın alınmaktadır. Malların 
satın alınması ve depolanması süreçleri tamamen işletmenin istihdam ettiği gıda 
mühendisinin denetimi ve kontrollü altında yapılmaktadır. Kuru gıdaların dışındaki 
malzemelerin alımı örneğin sebze, meyve ve et ihtiyacı günlük olarak yapılmaktadır. 
Yemek menülerini yapmak için gerekli olan malzemeler ve gıdalar, işletmelerin müşterisi 
olan özel veya kamu kurumların ihtiyaçları göz önünde tutularak yapılmaktadır. 
Kurumların mutfak yapıları uygun ise aylık yemek yapımı burada yapılmakta ve yerinde 
yemek üretimi gerçekleştirilmektedir. Sıcak yemekler günlük olarak yapılıp tamamen 
tüketilmektedir. 

Genel ortalamaya göre işletmelerin %77.80’ni mal tedarik, rekabet, depolama, 
yemek yapımı konusunda herhangi bir sorunun yaşanmadığını belirtmişlerdir. Ancak 
küçük işletmelerde yöneticilerin %20.00’si ihale şartlarının gereğini yerine getirmeyen 
bazı işletmeler karşısında haksız rekabet sorunu yaşadıklarını ifade ederken, orta ve 
büyük işletmelerin yöneticileri güvenli ve sorunsuz bir mal alımı zincirini 
kuramadıklarını ve sorunlar yaşadıklarını belirtmişlerdir (Çizelge 17).  
Çizelge 17. Mal Tedarik ve Diğer Aşamalarda Yaşanan Sorunlar 

Yaşanan Sorunlar Küçük Đşletmeler 
% 

Orta ve Büyük 
Đşletmeler % 

Genel Ortalama 
% 

Haksız Rekabet   20.00    0.00    11.10 
Toptan alımlar    0.00   25.00    11.10 
Sorun Yok   80.00   75.00    77.80 
Toplam 100.00 100.00  100.00 
N 5 4 9 

Genel ortalamaya göre işletmelerin %66.70’i bilinçsiz ve eğitimsiz personel 
sorunu ile karşı karşıya oldukları görülmektedir. Bu oran küçük işletmelerde %60.00 iken 
orta ve büyük işletmelerde ise %75.00 düzeyinde olduğu belirlenmiştir (Çizelge 18). 
Đşletmeciler bu sorunu aşmak içi personellerine eğitim seminerlerini verdirdiklerini ve 
eğittiklerini belirtmişlerdir. 
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Çizelge 18. Personelden Kaynaklanan Sorunlar 
Yaşanan Sorunlar Küçük Đşletmeler 

% 
Orta ve Büyük 
Đşletmeler % 

Genel 
Ortalama % 

Bilinçsizlik-Eğitimsizlik   60.00   75.00   66.70 
Personel Deneyimli   40.00   25.00   33.30 
Toplam 100.00 100.00 100.00 
N 5 4 9 

 

Sektörde Haksız Rekabettin Varlığı Konusunda Yönetici Görüşleri 
Van ilinde hazır yemek sektöründe faaliyet gösteren işletmeler arasında menü 

konusunda standart bir fiyat uygulaması bulunmamaktadır. Đşletme yöneticileri özellikle 
menü fiyatları konusunda haksız bir rekabetin varlığına işaret etmektedirler. Çünkü 
standart bir fiyat uygulamasının olmamasının yanında, kalite kontrolünü yapan 
kurumların görevlerini yapmaması, merdiven altı yemek üretimi ile maliyetler aşağıya 
çekilebilmekte ve daha ucuza yemekler piyasaya sunulabilmektedir. Ortaya çıkan bu 
durum beraberinde haksız rekabeti getirdiği görülmektedir. Küçük işletme yöneticilerinin 
%60.00’ı ve orta-büyük işletme yöneticilerinin ise %75.00’inin firmalar arasında haksız 
rekabetin olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir (Çizelge 19). 
Çizelge 19. Hazır Yemek Sektöründe Firmalar Arasında Haksız Rekabetin Varlığı 

 Küçük Đşletmeler 
% 

Orta ve Büyük 
Đşletmeler % 

Genel 
Ortalama % 

Evet 60.00 75.00 66.70 
Hayır 40.00 25.00 33.30 
Kısmen   0.00   0.00   0.00 
Toplam 100.00 100.00 100.00 
N 5 4 9 

 
Sonuçlar 

Van ilinde hazır yemek sanayi hızlı bir gelişme ve büyüme içindedir. Ancak bu 
büyüme ve gelişmenin sağlıklı olabilmesi için alınması gerekli bazı önlemler bu çalışma 
ile birlikte ortaya konmuştur. Bu önlemlerin başında denetimlerin sık ve düzenli 
yapılması, tabldot başına standart bir fiyatın belirlenmesi, denetimlerin ikili sistemle 
yapılması yani tarım il müdürlükleri ile birlikte bağımsız özel sektöre de bu konuda söz 
hakkının verilmesi düşünülebilir. Bunun yanı sıra işletmelerin mutlaka kayıt altına 
alınması gerekmektedir. Bunun için işletmelerin VATSO’ya üyeliklerinin yanında 
mutlaka TOBB’de üyeliklerinin sağlanması gerekir. Bunun yanında, işletmelerin Sağlık 
Bakanlığı ile Tarım Bakanlığından üretim ve satış sertifikasyonlarının olması gerekir. 

Yukarıda sıralanan önlemlerin biraz daha açılması yararlı olacaktır;  
Hazır yemek sanayinde öncelikle işletmelerin kayıt altına alınması gerekir. Aksi 

halde denetlenemez ve kayıt dışı çalışacağı için merdiven altı üretime prim verilmiş olur. 
Merdiven altı üretim denilen ve denetlenemeyen işletmeler söz konusu piyasa da haksız 
rekabete yol açabilmektedirler. Bu nedenle Van Ticaret ve Sanayi Odası (VATSO) yanı 
sıra TOBB üyelikleri de önemlidir. Diğer önemli durum denetimlerin yetersiz olması 
veya hiç yapılmıyor olmasıdır. Denetimler il tarım müdürlüklerinin ilgili birimlerince 
yapılması gerekmektedir. Ancak ortaya çıkan sonuca göre bu denetimlerin yetersiz 
olduğu, zamanında yapılmadığı veya caydırıcı olmaktan uzak olduğudur. Bu durumda 
denetimlerin tarım il müdürlükleri yanında özel sektöre de verilebilir. Hatta tamamen özel 
sektöre devredilebilir. Đşletmeler arasında haksız rekabete yol açan nedenlerden biri de 
tabldot başına verilen fiyattır. Tabldot’un standart bir fiyatı olmadığı için işletmeler daha 
çok fiyat konusunda birbirlerine yüklenmekte ve bu durum yemek kalitesini son derece 
sağlıksız kılmaktadır. Özellikle kamu kurumları ve özel sektörün bir kısmı bu durumdan 
olumsuz etkilenmektedir. Çünkü kamu kurumlarında ihale usulü ile iş alındığından, en 
düşük fiyatı veren işletme ihaleyi kazanmaktadır. Sonradan ihale şartnamesi de dikkate 
alınmadığından dolayı, bu hizmetten yararlanan son tüketiciler mağdur olmaktadır. Kamu 
kurumların veya özel sektörün yöneticileri de ihaleyi feshetmeyi göze alamamaktadır. 
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Çünkü bir sürü insanın mağdur olacağı düşünülmektedir. Örneğin hastanelerde yatan 
hastalar gibi. Mönü başına standart bir fiyatın belirlenmesi halinde işletmeler kaliteli 
personel, kaliteli servis, hijyen, hizmet, güven ve müşteri memnuniyeti gibi daha farklı 
alanlarda rekabetlerini sürdürecektir. Bu durum hem sektörün hem de müşterilerin 
yararına olacaktır. 
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