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Öz
Turizmin bütün bir yıla yaygınlaştırılması ve halkın turizm hususunda bilinçlendirilmesi hususunda
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile turizm sektörü tarafından her yıl turizm haftası etkinlikleri kapsamında
birtakım çalışmalar ve etkinlikler düzenlenmektedir. Düzenlenen etkinliklerden bir tanesi de yöresel
yemek yarışmalarıdır. Yöresel yemek yarışmaları yöre insanının kendi mutfak kültürü hakkında
yeterince bilgi sahibi olması ve bölgeye gelen turistlere mutfak kültürünün tanıtılması açısından önem
arz etmektedir. Yemek yarışmaları diğer taraftan uzun yıllardır tüketilen ya da unutulmaya yüz tutmuş
yemekleri derlemek, yazılı ve görsel olarak arşivlemek, bu yemekler çevresinde oluşan kültürel
değerleri saptamak, derlenen yemeklerin yapılışlarını ve adlarını standartlaştırmak, sağlık ve kültür
açısından geliştirmek amacıyla organize edilmektedir. Bunun yanında yöresel yemek yarışmaları,
ödül olarak sembolik bir takım hediyeler de verdiğinden; yarattığı rekabet ortamı sayesinde
katılımcıların kendilerini geliştirmesine de imkân tanımaktadır. Bu bakış açılarından hareketle
Aksaray ilinde de 2015 yılından bugüne kadar dört adet yöresel yemek yarışması düzenlenmiştir. Bu
çalışma ile 2015-2018 yılları arasında Aksaray’da düzenlenen yöresel yemek yarışmaları incelenmiş
ve yarışmalardan elde edilen veriler karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Toplam 161 kişinin
katılım gösterdiği yarışmalarda 2015 yılından bugüne dek 136 yöresel yemek ile 101 tatlı çeşidi jüriye
takdim edilmiştir. Yarışmalar her yıl turizm haftası etkinlikleri kapsamında düzenli olarak Aksaray
Kültür Evi’nde yapılmıştır. Çalışmanın, konunun muhataplarına yol gösterici olması ve literatüre katkı
sağlaması amaçlanmaktadır.
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The Ministry of Culture and Tourism and the tourism sector organize a number of activities every
year within the scope of tourism week activities in order to spread tourism to the whole year and raise
public awareness on tourism. One of the activities organized is regional culinary competitions.
Regional culinary competitions are important for local people to have enough knowledge about their
own culinary culture and to introduce the culinary culture to the tourists who come to the region.
Regional culinary competitions, on the other hand, are organized in order to compile food consumed
for many years or forgotten food, to archive it in writing and visually, to standardize the productions
and names of the compiled dishes, to improve health and culture and to reveal culinary culture.
Moreover thanks to the symbolic prizes, the regional culinary competitions enable participants to
improve themselves by creating a competitive environment. Based on this point of view, four regional
culinary competitions were organized in the province of Aksaray since 2015. In this study, the
regional culinary competitions organized between the years 2015-2018 in the Aksaray province have
been examined and the data obtained were analyzed comparatively. Of the 161 people that
participated in competitions from 2015 until now 136 local dishes and desserts 101 was presented to
the jury. The competitions were held regularly at Aksaray Culture House every year within the scope
of tourism week activities. The study aims to be a guide for the ones who are concerned with the
subject and contribute to the existing literature.
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