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Dünya genelinde yiyecek içecek konusuna verilen önem artmaktadır. Köklü bir geçmişe
sahip olan ülkelerin yemek kültürlerinin zengin ve çeşitli oluşu, kültür turizmi kapsamında
ülkeye sosyal ve ekonomik açıdan büyük katkılar sağlamaktadır. Türkiye turizminin
önemli turistik ve kültürel değerlerinden biri de tarihi süreçte kendini zenginleştirilmiş ve
özgün bir hale gelmiş olan Türk mutfağıdır. Türk mutfağının dünyanın en zengin
mutfakları arasında bulunması, çeşitliliği ve benzersiz bir kültür bütünlüğünü içinde
bulundurması, turizm endüstrisinde geliştirilip pazarlanabilecek bir turizm potansiyeli
taşıdığının göstergesidir. Türk mutfağının ve yöresel mutfakların pazarlanmasında
restoranlar ve bu restoranlarda sunulan yiyecek-içecekler, bunların kalitesi, çeşitliliği,
mevsimsel özelliği, kültürel yapısı, sunumu gibi faktörler müşterilerin yöresel mutfaklar
hakkında bilgi sahibi olması ve beğenisi yönünden son derece önemlidir. Bu çalışma,
Konya ilinde faaliyet gösteren yerel restoranların yöresel mutfakların tanıtımındaki
etkisini ölçmek amacıyla yürütülmüştür.
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Importance given to the eating and drinking subject is increasing in the world wide. Being
varied and rich of food culture of Countries which have deep rooted past, have big
contribution in terms of social and economical to country in the concept of cultural
tourism. One of the important cultural and tourism value of the Turkish tourism is Turkish
cousine which is enriched and originalized by itself in historical period. Turkish cousine
placing among the most richest cuisines in the world and being in the unique cultural
integrity shows that it is carrying a tourism potential that can be developed and tradable in
tourism industry. In marketing Turkish and regional cuisines, restautants and factories
like foods and beverages served in these restautants, their quality, variety, seasonal
feature, cultural structure and presentatition have vital importance from the point of
customers' informed about local cuisines and like. This study carried out for evaluate the
effect of local restautants on regional cuisine presentatition in Konya.
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