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Alternatif turizm türlerinden biri olan gastronomi yerel ekonominin desteklenmesinde ve
yılın on iki ayı gerçekleştirilebilmesi nedeniyle destinasyon pazarlamasında önemli bir yere
sahiptir. Gastronomi turizmi yerel yiyecek ve içeceklerin bulunduğu yerlere yönelik iç ve
dış turizm seyahatlerini içermektedir. Yerel yiyeceklerin tescillenmesi, tanıtılması ve turizm
ürününe dönüştürülmesinde ise coğrafi işaretleme önemli bir araçtır. Türkiye zengin mutfak
kültürüyle gastronomi turizmi ve coğrafi işaretleme açısından önemli bir potansiyele
sahiptir. Ancak bu potansiyelin yeterince kullanılmadığı ve farkındalığın düşük düzeyde
olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda bu araştırma Samsun ilinin gastronomi turizmi
potansiyelini ortaya koyma amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman
incelemesi metoduyla yapılan araştırmada Samsun mutfağı, coğrafi işaretli ürünleri ve
coğrafi işaret almaya aday ürünlerinin tanıtımı yapılmıştır. Araştırma sonucunda Samsun
ilinin gastronomi turizmi alanında kullanabileceği önemli değerlerinin (8 coğrafi işaretli
ürün, 3 başvuru aşamasında ürün ve 6 coğrafi işaret almaya aday ürün) olduğu ancak bu
ürünlerin turizm unsuru olarak yeterince kullanılamadığı tespit edilmiş ve çeşitli öneriler
sunulmuştur.

Kabul Tarihi:04.06.2020
Anahtar Kelimeler
Samsun mutfağı
Gastronomi turizmi
Coğrafi işaretleme
Yerel mutfak kültürü

Keywords

Abstract

Samsun cuisine

Gastronomy, which is one of the alternative tourism types, is an important place in
supporting the local economy and destination marketing due to the fact that twelve months
of the year can be realized. Gastronomy tourism includes domestic and foreign tourism
travels to places where local food and beverages are located. Geographical indication is an
important tool in the registration, promotion and conversion of local foods into tourism
products. Turkey has a great potential in terms of gastronomy tourism and geographical
indication thanks to the rich culinary culture. However, it is known that this potential is not
used enough and awareness is low. In this context, this research was carried out to reveal
the gastronomic tourism potential of Samsun province. In the research carried out with the
method of document analysis, which is one of the qualitative research methods, Samsun
cuisine, geomarked products and candidates for geographical indication were introduced.
As a result of the research, Samsun has important values that it can use in the field of
gastronomic tourism (8 geomarked products, 3 application stages and 6 candidates to
receive geographical indication) but it has been determined that these products can’t be
used adequately as tourism elements and various suggestions are presented.
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