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Yerel ürünler, turistlerin yerel kültür hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı
olmaktadır. Yiyecek ve kültür birleştiğinde “yemek manzarası” olarak adlandırılabilecek
benzersiz bir resim çizmektedir. Yiyecek turizminin gelişmesi için sadece satılması
gereken gıdalar değil, tüm “yemek manzarası”nın kullanılması gereklidir. Bu bağlamda
sokak lezzetleri oldukça önemli bir yemek manzarası sunmakta, sahip olduğu potansiyel
ile ön plana çıkmakta ve bahsedilen yemek manzarasını deneyimleyebilmek açısından
oldukça geniş imkanlar sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı tüketicilerin Gaziantep sokak
lezzetlerine yönelik tercihlerinin tespit edilerek, yaş, cinsiyet, eğitim, gelir düzeyi,
harcama ortalaması ve tüketim sıklığı gibi çeşitli değişkenler açısından farklılıkların
ortaya konulmasıdır. Bu amaçla Gaziantep ilinde sokak lezzetlerini tüketen 424
katılımcıdan elde edilen veriler incelenmiş ve çeşitli bulgulara ulaşılmıştır. Bu bağlamda
tüketicilerin sokak lezzetlerine ilişkin tercihlerinin genelde olumlu olduğu, cinsiyet
açısından tercihlerinde bir farklılık olmasa da eğitim, gelir ve meslek durumlarına göre
farklılıkların bulunduğu ortaya konulmuştur.
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Local products help tourists learn about local culture. When food and culture combine, it
draws a unique picture that can be called "the scenery of food". For the development of
food tourism, it is not only the food to be sold, but the whole "food scene". In this context,
the street tastes offer a very important food scene, with the potential to be in the forefront
and provide a wide range of possibilities to experience the mentioned food scene. The aim
of this study is to determine the preferences of consumers for Gaziantep street tastes and
to determine their consumption preferences for street tastes and the effects of various
variables such as age, sex, education, income level, average expenditure and consumption
frequency. For this purpose, the data obtained from 424 participants who consumed street
tastes in Gaziantep province were examined and various findings were obtained. In this
context, consumers' preferences for street tastes are generally positive, although there is
no difference in gender preferences, there are differences according to education, income
and occupation status.
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