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ÖZ
Bu çalışmanın amacı, yeşil nesil restoranların Türkiye’de daha geniş çapta
yayılmasını sağlamak amacıyla Akçakoca’da uygulanabilirliğinin
ölçülmesidir. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek için nitel araştırma
yöntemlerinden örnek olay yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda
Akçakoca’da faaliyet gösteren bir yiyecek-içecek işletmesi analiz birimi
olarak belirlenmiştir. Araştırmada veri toplamak amacıyla görüşme tekniği
tercih edilmiş, veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırma
sonucunda restoranın hem maliyet konusunda zorlanacağını hem de bu
uygulamayı yapabilecekleri müşteri profiline sahip olmadıkları için
Akçakoca da uygulanabilirliğinin zor olduğu tespit edilmiştir. Buna
rağmen ilerde yapılacak tanıtım ve eğitim çalışmalarıyla uygulanabilirliği
düşünülmektedir.
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The goal of this study was to measure the applicability of Akçakoca in
order to spread the green generation restaurants are over to a wider range
in Turkey. In order to bring about purpose of study case study which one
of qualitative research methods has been used. In this context a food and
beverage establishment takes place in Akçakoca has been determined as an
analysis unit. In this study on the purpose of collecting data interwiev
method has been prefered and datas have been subjected to descriptive
analysis. In the study, an interview technique was utilized within the scope
of qualitative research and an answer was searched to see if a green
generation restaurant could Akçakoca be implemented by interviewing
with the authorized of a restaurant in Akçakoca? As a result of the
research, it is determined that the restaurant is difficult to apply because it
has difficulty in cost and also because it does not have the customer profile
to do this application. Notwithstanding with promoton and education
studies which will be made in future its practiceability has been
considered.

