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Bu çalışma kapsamında, 2000’li yılların ortalarında gastronomi alanında öne çıkmış bir
akım olan yaşayan mutfak konusu ele alınmıştır. Kapadokya’yı ziyaret eden turistlerin
yaşayan mutfak deneyimlerinin demografik özelliklerine göre farklılıklarının ortaya
konulması amacıyla yaşayan mutfak uygulamalarını deneyimleyen turistler üzerinde bir
araştırma yapılmıştır. Araştırmada tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda
örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Çalışmada uygulanan veri toplama tekniği ise sosyal
bilimlerde sıkça başvurulan anket tekniğidir. Araştırma verileri 356 adet anketten elde
edilen verilere dayanmaktadır. Yapılan analizler ve elde edilen bulgular sonucunda;
turistlerin yaşayan mutfak uygulaması ile ilgili deneyimlerinde özellikle eğitim ve estetik
deneyim algısının baskın olarak öne çıktığı ve turistlerin demografik özelliklerine göre
deneyim boyutları ortalamaları arasında anlamlı farklar olduğu belirlenmiştir. Yaşayan
mutfak deneyimi konusunda literatürde sınırlı sayıda araştırma olması yönüyle bu
çalışmanın alan yazına bir ölçüde katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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Within the scope of this study, the subject of living cuisine, which has come to the fore in
the field of gastronomy in recent years, has been discussed. In order to reveal the differences
according to the demographic characteristics of the living culinary experiences of the
tourists visiting Cappadocia, a research was conducted on the tourists who experienced the
living culinary practices in an accommodation business in Nevşehir, which made the first
studies on the living cuisine. Non-random sampling method was preferred in the study. The
data collection technique applied in the study is the survey technique that is frequently used
in social sciences. Research data is based on data obtained from 356 questionnaires. As a
result of the analyzes and findings; It has been determined that the perception of education
and aesthetic experience is dominant in the experiences of the tourists regarding the living
culinary practices, and there are significant differences between the averages of experience
dimensions according to the demographic characteristics of the tourists. It is thought that
this study will contribute to the literature to some extent, since there is a limited number of
studies in the literature on living culinary experience.
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