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Geçmişteki turizm faaliyetlerini sadece deniz, kum, güneş anlayışı içerisinde yer alan
kitle turizm faaliyetleri oluşturmaktadır. Daha sonraki dönemde alternatif turizm (sağlık,
kültür, spor, inanç turizmi) adı altında yeni turistik ürün çeşitlerinin önem kazandığı
görülmektedir. Özellikle son zamanlarda alternatif turizm çeşitleri içerisinde gastronomi
turizminin de yer almaya başladığı dikkat çekmektedir. Dünyada turizm gelirlerinin
önemli bir kısmının gastronomi turizmi ile sağlandığı bilinmektedir. Bu kapsamda Türk
Mutfağının da dünyadaki sayılı mutfaklar arasında yer aldığı düşünüldüğü zaman
Türkiye’nin gastronomi turizmi için yeterli çekicilik unsurlarına sahip olduğu
görülmektedir. Yapılan bu çalışma ile gastronomi ve gastronomi turizmi kavramları
incelenmiş, bu çerçevede destinasyon çekicilik unsuru olarak sahip olunan değerler
açısından Türk Mutfağı irdelenmiştir.
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Previous tourism activities included mass tourism activities considering sea, beach and
sun. In later periods, it has been observed that alternative tourism activities (health,
cultural, sports, religious belief tourism) started to gain importance as new tourism
products. During recent years, gastronomy tourism started to attract attention as an
alternative tourism. It is widely known that an important part of world's tourism revenue
comes from gastronomy tourism. Within this context, keeping in mind that Turkish
cuisine is an important one amongst world's known cuisines, it is observed that Turkey
possesses an attractive position in gastronomy tourism. With this study, the concepts of
gastronomy and gastronomy tourism were examined, and Turkish cuisine was investigated
against its possessed attractive values.
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