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Öz
Yeme-içme alışkanlıkları kültür içerisinde yer almaktadır. Tarihsel süreç içerisinde
günümüze kadar gelişen Türk mutfak kültürü dünyada sayılı mutfaklar arasında
gösterilmektedir. Bu çalışmanın amacı yazılı medya araçlarının başında gelen gazetelerde
Türk mutfağının ne şekilde betimlendiğinin ortaya konulmasıdır. Çalışma evreni 2017 yılı
içerisinde yayım yapan tüm ulusal gazeteler ve ulusal gazete ekleri olarak belirlenmiştir.
Medya takip şirketi olan PRNet aracılığıyla 2017 yılında yayımlanmış 1215 haber kupürüne
ulaşılmıştır. Toplanan veriler oluşturulan içerik analizi cetveline göre SPSS paket
programına kodlanmıştır. İçerik analizi sonuçlarına göre beş farklı ana tema elde edilmiştir.
Bu temalar: haberlerin içeriği, haberlerin yayım tarihi, haberlerin sunumu, haberlerin
kaynağı ve haberde geçen yemekler şeklindedir.
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Food and drinking habits are take place in the culture. In the historical process, the culture
of Turkish cuisine, which has developed to this day, was shown as one of the few in the
world. The purpose of this study is to show how Turkish cuisine is depicted in newspapers,
which are the main media tools. The study population was identified as all national
newspapers and supplements to national newspapers published in 2017. 1215 news clips
were published in 2017 through PRNet, a media monitoring company. The collected data
is encoded in the SPSS package program in accordance with the content analysis table.
According to the results of the content analysis, five main topics were received. These
topics are: news content, date of publication of news, presentation of news, source of news
and dishes in the news.
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