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Farkındalık

Otantik ürünler ve kültürel unsurlar, turizm açısından giderek artan değerler olup,
turistlerin destinasyon seçiminde ön plana çıkmaktadır. Kültürel bir unsur olan mutfaklar,
kültür turizmi açısından önemli bir kaynak olup, turistlerin destinasyon seçiminde son
derece etkili hale gelmiştir. Otantik özelliklerini koruyan ve geçmişten bugüne toplumların
medeniyetine ışık tutan yerel mutfaklar turizm açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle,
yerel mutfaklar, turist çekmek isteyen ülkeler için önemli bir pazarlama unsurudur. Ulusal
mutfakların, turistik ürün olarak değerlendirilebilmesi için, öncelikle halkların kendi
mutfaklarının turistik değeri hakkında belirli bir bilince sahip olması ve yerel mutfakların
turizm amaçlı pazarlanması konusunda farkındalık oluşturması gerekmektedir. Kendi
turistik kaynaklarını bilmeyen halkların, bunu turizm amaçlı kullanması beklenmemelidir.
Çalışmada öğrencilerin Kırgız mutfağı farkındalık düzeyini yüksek olduğu, Kırgız mutfak
ürünlerinin tadılma ve beğenilme oranlarının çok yüksek olduğu görülmektedir.
Öğrenciler, Gastronomi turizminde Beşparmak ve boorsok yiyeceklerini Kırgız mutfağını
temsil edecek sembol yiyecekler olarak görmektedirler. Ayrıca öğrencilerin, tatil amaçlı
seyahat motivasyonlarının yüksek olduğu görülmektedir.
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Authentic products and cultural elements are increasing values in terms of tourism and
they are the main targets in tourists' selection of destinations. Cuisines, a cultural element,
are an important source of cultural tourism and have become extremely effective in
selecting tourists destinations. Local cuisine, which preserves authentic features and sheds
light on the civilization of the societies from past to present, is very important for tourism.
For this reason, local cuisine is an important marketing element for countries that want to
attract tourists. In order for national kitchens to be regarded as touristic products, first it is
necessary for the public to have awareness about the touristic value of their kitchens and
to be aware of the marketing of local kitchens for touristic purposes. People who do not
know their own touristic resources, we could not expect them usşng these resources for
tourism purposes. Based on the results of present study, It is observed that the awareness
level of Kyrgyz students about Kyrgyz kitchen is high, and the tasting and enjoyment
rates of Kyrgyz kitchen products are also very high. The students approve Besparmak and
boorsok as symbolic foods to represent Kyrgyz cuisine in gastronomic tourism.
Furthermore it is seen that the motivation of students for vacation is also very high.
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