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ÖZET
Yiyecek içecek işletmelerinde teknolojik yenilikler ve uygulamalar yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu yeniliklerin ve
uygulamaların yiyecek içecek işletmelerine rekabet üstünlüğü, farklılık ve özgünlük kazandırdığı görülmektedir. Yiyecek
içecek işletmelerine farklı bir boyut sağlayabilecek teknolojik yeniliklerden biri de blokzincir teknolojisidir. Bu doğrultuda
araştırma, blokzincir teknolojisinin yiyecek içecek işletmelerinin tedarik zinciri sürecinde kullanılması durumunda işletmelere
sağlayacağı olası avantajlarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma kavramsal bir çalışma olup, blokzincir teknolojisi
ile ilgili detaylı bir literatür taraması yapılmış ve yiyecek içecek işletmelerinde tedarik zinciriyle ilişkilendirilerek
değerlendirilmiştir. Literatür taraması sonucunda blokzincir teknolojisinin yiyecek içecek işletmelerinde kullanımının ortaya
çıkarabileceği avantajlar, “izlenebilirlik ve şeffaflık”, “güvenilirlik” ve “verimlilik” olmak üzere üç başlık altında toplanmıştır.
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ABSTRACT
Technological innovations and applications are used extensively in food and beverage businesses. It is seen that these
innovations and applications give the food and beverage businesses competitive advantage, difference and originality. One of
the technological innovations that can provide a different dimension to food and beverage businesses is blockchain technology.
In this direction, this research aims to evaluate the possible advantages of blockchain technology to businesses if used in the
supply chain process of food and beverage businesses. The research is a conceptual study, a detailed literature review on
blockchain technology has been done and has been combined and evaluated within the framework of food and beverage
businesses. As a result of the literature review, the advantages that may arise from the use of blockchain technology in food
and beverage businesses are grouped under three headings: "traceability and transparency", "reliability" and "efficiency".
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