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Yöresel mutfak; yemek çeşitliliği, sofra adabı ve düzeni ile kullanılan besinler ve pişirme
yöntemleri açısından kendine özgü bir mutfak yapısına sahip Türk mutfağında önemli bir
yere sahiptir. Yöresel mutfak, bir toplumun yemek kültürünü yansıttığı gibi turizm
endüstrisinde çekicilik unsuru olarak nitelendirilmeye başlandığından son zamanlarda
turizm endüstrisi açısından özel bir talep haline gelmiştir. Bu çalışma; yöresel mutfak
eğitiminin çalışan kadınların yöresel yemek tüketim alışkanlıklarına etkisini ölçmek
amacıyla yürütülmüştür. Çalışma kapsamında; Konya’da il merkezinde ikamet eden çalışan
kadınlar örneklem olarak seçilerek yöresel yemek tüketim alışkanlıklarını arttırmak
amacıyla teorik ve uygulamalı yöresel mutfak eğitimi verilmiş; eğitim öncesi, eğitim sonrası
ve izlemede yöresel yemek tüketim alışkanlıkları ölçülmüştür. Araştırma kapsamında elde
edilen veriler istatistik programında değerlendirilmiş, demografik bilgilerin
yorumlanmasında “Frequence”, anlamlılığın yorumlanmasında “eşleştirilmiş örneklem ttesti (Paired Sample T Test)” ve verilen eğitim modelinin kalıcılığının yorumlanmasında
“Friedman Test” analizleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; yöresel mutfak tüketim
alışkanlıklarının arttırılması amacıyla verilen yöresel mutfak eğitiminde, eğitimin kalıcılığı
teorik eğitim alan grupta sağlanamamışken, uygulamalı eğitim alan grupta sağlanmıştır.
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda; yerel yönetimler ve ilgili bakanlıklarca yöresel
lezzetlerin aslına uygun bir biçimde hazırlanması ve tanıtılabilmesi için gerekli teşviklerin
yapılması ve halka yönelik mutfak eğitimlerinin artırılması önerilmiştir.
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Local cuisine; It has an important place in Turkish cuisine which has a unique culinary structure
in terms of food variety, table manners and order, foods used and cooking methods. Local
cuisine has recently become a special demand for the tourism industry as it reflects the food
culture of a society and has been described as an attraction element in the tourism industry. In
this study; The aim was to measure the effect of regional kitchen education on the local food
consumption habits of working women. In the study; Women living and working in the city
center of Konya were selected as a sample and theoretically and practically local culinary
education was given in order to increase their local food consumption habits then local food
consumption habits were measured before, during and after education. The data and also the
interpretation of demographic data obtained within the research were evaluated in the statistical
program "Frequence" ; interpretation of significance by Paired Sample T Test and “Friedman
Test” analyzes were used to interpret the permanence of the given education model. In the study;
local kitchen education in order to increase the consumption of local cuisine, the persistence of
education could not be provided in the group receiving theoretical training, while the group
receiving practical training was provided. According to the results obtained; Local governments
and relevant ministries were encouraged to prepare and promote local delicacies in an authentic
manner and to increase local culinary trainings of the public.
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