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ÖZET 
 

 Şarap turizmi hem şarap hem de turizm endüstrisinde giderek daha önemli bir sektör 
olarak ortaya çıkmaktadır. Turistler daha otantik deneyimler ararken, şarap üreten ülkelere 
seyahat etmek ve şarap bölgelerini ziyaret etmek daha yaygın hale gelmektedir. Ek olarak, şarap 
turizmi kültürel, miras ve gastronomi turizmi gibi diğer turizm çeşitlerini içerebildiği için, şarap 
meraklıları veya şarap uzmanlarından çok daha fazlasını ve çok sayıda ziyaretçiyi çekmektedir. 
Dolayısıyla araştırmanın amacı, şarap turizmine katılan yerli ve yabancı şarap turistlerinin 
genel memnuniyet düzeylerini belirlemektir. Mevcut çalışmada anketler, araştırmacı tarafından 
Kasım 2016- Mayıs 2017 tarihinde Portekiz’de, Temmuz 2017 tarihinde Türkiye’de uygulanmış 
olup, toplamda elde edilen 322 anketin tamamı değerlendirmeye alınmıştır. Anket yoluyla elde 
edilen veriler, kodlanarak istatistik paket programına (SPSS) aktarılmış ve analiz edilmiştir. 
Verilerin analizinde aritmetik ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistiklerden 
faydalanılmıştır. Bunların yanı sıra, t-testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi tekniklerinden de 
yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; şarap turistlerinin genel olarak orta yaş ve üzeri, 
eğitim seviyesi ve geliri yüksek bireyler, aynı zamanda şarap turistlerinin başka şarap rotaları 
için istekli ve meraklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Şarap Turizmi, Şarap Turisti, Şarap Rotası, Portekiz, Türkiye. 
 
Danışman: Doç. Dr. Gürkan AKDAĞ, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı, Mersin 
Üniversitesi, Mersin. 
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ABSTRACT 
 
 

 Wine tourism is emerging as an increasingly important sector in both the wine and 
tourism industry. While tourists are looking for more authentic experiences, it is becoming 
more common to travel to wine producing countries and visit wine regions. In addition, since 
wine tourism can include other types of tourism, such as cultural, heritage and gastronomic 
tourism, it attracts many visitors and many more than wine enthusiasts or wine experts. 
Therefore, the aim of the study is to determine the general satisfaction levels of domestic and 
foreign wine tourists participating in wine tourism. In the present study, the questionnaires 
were applied by the researcher between November 2016- May 2017 in Portugal, is applied in 
Turkey in July 2017, all of which has been obtained in a total of 322 questionnaires evaluation. 
The data obtained through the survey were coded and transferred to the statistical package 
program (SPSS) and analyzed. Descriptive statistics such as arithmetic mean and standard 
deviation were used in the analysis of the data. In addition, t-test and One-Way ANOVA 
techniques were used. According to the findings; it is concluded that wine tourists are generally 
middle age and older, individuals with high educational level and income, and wine tourists are 
eager and curious for other wine routes. 
 
Keywords: Wine Tourism, Wine Tourist, Wine Route, Portugal, Turkey 
 
Advisor: Assoc. Prof. Dr. Gürkan AKDAĞ, Department of Gastronomy and Culinary Arts, The 
University of Mersin, Mersin. 
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1. GİRİŞ 

 

Turizmin kırsal bölgeler için önemli bir potansiyeli vardır. Özellikle yöresel yemeklere 

dayalı gastronomi turizmi, sosyoekonomik dengesizlikleri azaltmaya ve kırsal kesimlerde 

yaşayanların hayat kalitesini yükseltmeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca tarihi alanların restore 

edilmesini ve alanın korunmaya alınmasını teşvik ederek geleneksel kültürü desteklemektedir 

(Carra, Mariani, Radic ve Peri, 2016: 706). 

Görsel sanatlar, gastronomi, müzik vb. turizm etkinlikleri özel ilgi turizmi olarak 

sınıflandırılabilir. Bu turizm türü, gezginlerin motivasyonlarının yanı sıra kararlarının da bir dizi 

faaliyet veya destinasyona olan güçlü ilgisinden kaynaklandığı zaman ortaya çıkar. Özel ilgi 

turizmi son yıllarda artmakta ve özel ilgi turistinin daha fazla harcadığı, daha sık seyahat ettiği 

ve diğer turist türlerinden daha fazla etkinliğe katıldığı görülmektedir. Özel ilgi turizmi genel 

kategorisinde, şarap turizmi, büyüyen ve uzun ömürlü turizm üretme kapasitesine sahip, kârlı 

bir sektör olarak ortaya çıkmaktadır. Bu tür turizm, geleneksel olarak kırsal ve ekonomik açıdan 

popüler olmayan bölgelerde canlanmaya ve iş yaratmaya yardımcı olmaktadır. Şarap, üretim 

alanlarına turist akışını arttırdığı, kaliteli bir turizm destinasyonunun görüntüsünü yarattığı ve 

üretim alanının geliştirilmesine hizmet ettiği için turizm için cazip bir unsur haline gelmektedir. 

Yeni turistik yerler olmaya çalışan birçok şarap üreten bölge vardır. Turizm endüstrisi 

için şarap, belirli bir varış yerinin çekiciliğinin önemli bir bileşenidir ve ziyaretçiler için en 

büyük motivasyon özelliğine sahiptir. 

Diaz ‘a (2008) göre, şarap turizmi için tek bir tanım yoktur, ancak üç yaklaşım 

bulunmaktadır: Müşteriye sunulan hizmetleri tanımlayan ürün, bir ziyaretçinin ilgisini çeken 

deneyimleri temsil etmeye çalışan deneyim ve stratejik şekilde turistlerin arzularına uyacak 

deneyimler yaratmaya çalışan uzun vadeli bir vizyon. Bununla birlikte, şarap endüstrisi ve 

turizm endüstrisinin birbirlerine nasıl olumlu katkı sağlayabileceklerini anlama ihtiyacı olduğu 

için, şarap turizmi kavramı geliştirilmeye çalışılmıştır. Böylelikle, şarap turizmi kırsal alanlarda 

zenginlik yaratmak için tamamlayıcı bir unsur olarak yapılandırılmıştır. Bu tür turizm 

geleneksel büyükşehir alanlarının dışında yoğunlaşmıştır. Şarap turizminin istihdam yaratımını, 

işletmenin büyümesini ve kurumsal yatırımları olumlu yönde etkilediği düşünüldüğünde, şarap 

üreticisi olan kırsal bölgelerin ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle 

şarap turizmi, şarap bölgelerine rekabet avantajı sağlama ve şarap imalathaneleri, şarapla ilgili 

diğer ürünler ve çeşitli hizmetler için karlı bir işletme oluşturma potansiyeline sahiptir. Bu 

faydaların uzun vadede sürdürülmesinin avantajlı olduğu göz önüne alındığında, şarap turizmi 

Getz (2000) tarafından belirtildiği gibi stratejik bir bakış açısıyla geliştirilmelidir. Şarap 

turizminin, şarap şirketlerinin, kurumların ve diğer kültürel kurumların ve sosyal varlıkların 

yanı sıra doğrudan veya dolaylı olarak bir hayat yaşayan sakinleri de dahil olmak üzere, 



Seda Oyan, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019  

2 

piyasalara yönelik ticari bir strateji geliştirmesi gerekmektedir. Turistlerin belirli bir bölgeyi 

ziyaret etme niyetlerini anlamak için öncelikle bu deneyimin temel özelliklerini belirlemek 

gerekir. Şarap turizmi söz konusu olduğunda, araştırmalar peyzaj, manzara ve açık alanlar, 

şarabın üretildiği ve depolandığı bağ ve şarap imalathanelerinin varlığı, şarap satın alma imkânı, 

sosyal etkileşim olanakları ve fiziksel, kültürel ve doğal çevrenin birleşimi, hepsi bir şarap 

bölgesini ziyaret etmek için teşvik oluşturur. 

Şarap ürünü, ziyaretçilerin şarap imalathanelerinde sunulan hizmet ve şarapla ilgili 

etkinliklerle ilgili algılarını kapsar. Şarap imalathaneleri kilit bir unsurdur ve bu nedenle tüm 

yönler önemlidir. Festivaller, tadımlar ve ziyafetler gibi şarapla ilgili etkinlikler, şarap üreten 

bölgeler ve şarap imalatçılarının çekiciliğini ve ürünlerini tanıtmak için fırsatlar sunmaktadır. 

Ancak şarap turizmi, şarap imalathanelerini ziyaret etmekten, festivallere gitmekten ve şarap 

satın almaktan daha fazlasını içerir; kırsal manzara şarap turizmi deneyiminin ayrılmaz bir 

parçasıdır. Hedef çekiciliği, etkileyici manzara, hoş bir iklim vb. içerir. Kırsal manzara yüzeysel 

bir ortamdan daha anlamlıdır. Kırsal yaşam tarzının kültürel anlamı, turist imajlarına katkıda 

bulunur. Bu nedenle, kültürel ürün, bölgesel bir atmosfere sahip konaklama, gurme restoranları, 

geleneksel şarap köyleri gibi özellikleri kapsar (Marzo-Navarro ve Pedraja-Iglesias, 2009: 817-

823). 

Şarap turizmi hem şarap hem de turizm endüstrisinin önemli bir bileşenidir ve 

aralarında eski yıllara dayanan bir ilişkinin olduğunu söylemek mümkündür. Turizm endüstrisi 

için şarap, bir destinasyonun çekiciliğinde önemli bir rol oynar ve ziyaretçiler için büyük bir 

motivasyon aracıdır. Şarap endüstrisi için ise turizm, ürünlerin tanıtımını yaparak ziyaretçilere 

doğrudan satış ve daha büyük pazarlara açılma konusunda oldukça önemlidir. 

Şarap turizmi gün geçtikçe daha önemli hale gelmiştir. Eskiden şarap tüccarları bile 

seyahat etmezken, günümüzde insanlar bir şarap bölgesini keşfetmek için turlar 

düzenlemektedir. Bu durum gezginlerin hem şaraba hem de farklı bölgelere olan ilgisinin 

artmasından kaynaklanmaktadır. Ancak aynı zamanda çoğu şarap bölgesinin ve üreticilere ait 

mülklerinin çekiciliği de önemli rol oynamaktadır. Üzüm bağlarının estetik açıdan avantajı 

vardır ve şarap üretiminin olduğu dönem ayrı bir iklim gözüyle bakılmaktadır. Böylelikle 

insanların doğayla iletişim kurma gereksinimlerini ayrıcalıklı ve hayranlık duyulan bir aktivite 

haline getirir. Bu etkinliklerin sonucunda turistler şarabın kaynağından tatma ve satın alma 

şansına erişirler. 

Üzüm bağlarına yapılan ziyaretler, Grand Tur'dan bu yana eski Yunanistan ve Roma 

zamanlarından organize seyahatin bir parçası olmuştur. Ancak, on dokuzuncu yüzyılın 

ortalarına kadar, sebep şarap değildi. Demiryollarının gelişmesiyle ulaşımın kolaylaşması ve 

aristokratların kaliteli şarap arayışları şarap turizminin gelişmesine katkı sağlamıştır. Yıllar 

geçtikçe gelişen dünyada şarap turizmi de önemli hale gelmiştir. Kaliforniya'nın Napa Vadisi 
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turistler için büyük bir çekici unsurken, New York ve Ontario'daki Kanada Bağları da hızla çekici 

hale gelmiştir. Avustralya'da hükümet şarap turizmi stratejileri geliştirirken, Yeni Zelanda, 

Kuzey Amerika ve Avrupa yüksek profilli uluslararası zengin olan turistleri şarap turizmi için 

pazarlama aracı olarak kullanmıştır (Hall, Johnson, Cambourne, Macionis, Mitchell ve Sharples, 

2002:1-3). 

Bu çalışma, Türkiye ve Portekiz üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bilimsel bir 

nitelik kazanması ve hedeflenen amaçlarına ulaşabilmesi için izlenen yolda öncelikle konu ile 

ilgili kapsamlı bir literatür taraması yapılmıştır. Sonrasında şarap turizmi katılımcılarının, şarap 

turizmi destinasyonlarını ziyaretlerinde önem atfettikleri faktörleri ve bireylerin şarap 

turizmine yönelik algılarının tespit edilebilmesi amacıyla veri toplama aracı olarak anketten 

faydalanılmıştır. Araştırma evreni içinde yer alan yerli ve yabancı şarap turistlerine 

uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistik paket programına aktarılarak analiz edilmiş ve 

bulgular yorumlanmıştır.  

Tez çalışması, beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öncelikli olarak araştırma 

problemi tanımlanmakta ve araştırmanın amacı ve kapsamı anlatılmaktadır. Daha sonra 

sırasıyla araştırmanın önemi, araştırma soruları, sınırlılıkları ve tanımlamalarına yer verilerek 

bölüm sonlandırılmaktadır. Tezin ikinci bölümünde, yapılan literatür taraması baz alınarak, 

kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Bu kapsamda; şarap ve şarap turizmi, şarap turisti, şarap 

rotası, Türkiye’de ve Portekiz’de şarap turizmi kavramlarına değinilmekte ve konularla ilgili 

alan yazın taramasına yer verilmektedir. Tez çalışmasının üçüncü bölümünde araştırmanın 

yöntemine dair bilgiler derlenmiştir. Dördüncü bölümde araştırma bulgularına dair bilgiler yer 

almaktadır. Son olarak beşinci bölümde ise araştırmaya bağlı olarak elde edilen bulgular 

doğrultusunda sonuç kısmı yer almaktadır. 

 

1.1. Araştırmanın Problem İfadesi 

 

Şarap turizmi 90'ların ortalarından itibaren, şarapla ilgilenen, görece olarak yüksek alım 

gücüne sahip turistlerin sayısında istikrarlı bir artış gözlemlendiğinden bu yana önem 

kazanmıştır. Gıda ve şarap turizmi artık bir uygulama değil yaygın bir trend haline gelmiştir. 

Şarap turizmi böylelikle, orta-yüksek eğitim ve gelir seviyeli ve kırsal bir bağlamda kişiselleşmiş 

turist hizmetleri yoluyla otantik bir deneyim yaşamak isteyen turistlerin olduğu turist 

marketinde ana büyüme alanı haline gelmiştir. Şarap turizmi için motive edici unsur, hizmetler 

ve şaraba ek olarak bölgeyle ilgili ürünleri içermektedir. Sıklıkla şarap pazarlama, olaylar ve 

cazibeler ya da servis ve ürün paketleri ile ilişkilendirilmektedir ve bölgenin en temel 

parçasıdır. Bu bağlamda şarap rotaları, şarap bölgelerinin kaliteleri için bir itibar oluşturmak ya 

da sağlamlaştırmak için kurulmaktadır. Aynı zamanda bu rotalar, ürün ve bölgeleri teşvik 
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etmeyi hedefleyen ilginç bir kolektif hareketle temsil etmektedir (Carra, Mariani, Radic ve Peri, 

2016: 707). 

Şarap turizmi şu anda yenilikçi ve seçici bir turizm şeklidir. Şarap turizminin gelişimi 

kültürel ve ekonomik yönden çok önemlidir.  Bölgesel ve ekonomik temellerin yanı sıra çevresel 

boyutların da sürdürülmesine olan katkılarıyla ulusal ve bölgesel sürdürülebilir turizm gelişim 

planlarında önemli bir rol oynama kapasitesine sahiptir (Hall ve Mitchell, 2000: 449). Şarap 

turizmine ilişkin akademik yazılardaki artış, özellikle günümüz perspektifinden bu aktivitenin 

pratikte ortaya çıkışını yansıtmaktadır. Telfer (2001), bu gelişmeyi teknoloji ve değişimlere 

bağlamaktadır. Çağdaş yazılar, şarap turizmini tanımlamaya yönelik çeşitli girişimleri içerir 

(Hojman ve Hunter-Jones, 2012: 14).  

Şarap turizminin artan ekonomik ve sosyal önemine rağmen, gelişimi, yönetilme ve 

pazarlanma şekli ve şarap bölgelerini ziyaret eden ve şarap turizmi ürününü deneyimleyen 

insanlar hakkında nispeten daha az çalışma yapılmıştır (Hall vd, 2002: 23). 

Akademik açıdan bakıldığında, şarap turizmine olan ilgi de oldukça artmıştır. 

Akademide ele alınan konular şaraphane ziyaretçileri, şarap yaşam tarzı, şaraphane ziyaretçi 

demografisi ve tüketim özellikleri, şarap turizminin sosyoekonomik vb. etkisi kadar çeşitlidir. 

Ancak araştırmaların çoğu Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve ABD üzerine 

odaklanmıştır. Bu durumda araştırılan şarap üretim bölgeleri arasında var olan farklılıklar 

bölgeleri karşılaştırmayı veya bir bölgeden diğerine doğrudan elde edilen sonuçları doğrudan 

tahmin etmeyi zorlaştırmaktadır. Çünkü bölgeler arasında var olan temel farklar, şarap 

endüstrisinin yapısına, her bölgede var olan kaynaklara, sosyo-kültürel özelliklerine veya şarap 

turizminin gelişim düzeyine odaklanmaktadır (Marzo-Navarro ve Pedraja-Iglesias, 2009: 817). 

Türkiye’de ise yapılan çalışmalar sınırlı olup, Sezer (2006), Yıldız (2009), Yüncü (2010), Akdağ 

(2015), Bako Garba (2016), Türker ve Alaeddinoğlu (2016) tarafından yapılan şarap turizmi ve 

şarap turistlerine yönelik farklı çalışmalara rastlamak mümkündür. İlgili yerel alan yazında 

şarap turizminde farklı ülkelerdeki şarap turistlerinin deneyimine yönelik yeterli çalışma 

olmadığından bu çalışmanın katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

1.2. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

 

Şarap turizminin gelişmesiyle birlikte, şarap turistleri hakkında daha fazla araştırmaya 

ihtiyaç duyulmuş ve böylece özelliklerini, amaçlarını ve tercihlerini anlamaya odaklanılmıştır. 

Belirli bir bölgenin şaraplarına yönelik tercihler ve o bölgeye yapılan geziler arasındaki 

bağlantının varlığı, şarap turizmi pazarlaması için önemli sonuçlara yol açmıştır. Bu nedenle, 

belirli bir bölgeden şarap satışının artması, o bölgede turizmde bir artış anlamına geliyorsa, o 

özel ilgi turizminden yararlanmak için şarap endüstrisi ile turizm endüstrisi arasında iş birliği 
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yapılması gerekmektedir. Bu faydaların avantajlarından biri, geleneksel olarak kırsal ve 

ekonomik açıdan zayıf bölgelerin canlandırılmasıdır, çünkü özel ilgi alanlarına sahip turistlerin 

seyahatlerine daha fazla para harcadıkları, daha sık seyahat ettikleri ve diğer turist türlerinden 

daha fazla faaliyete katıldıkları gösterilmiştir (Marzo- Navarro ve Pedraja- Iglesias, 2009: 671). 

Kişilerin eğitim seviyesi ve maddi durumundaki artışlar, yeni ve ilgi çekici lezzetleri 

denemek istemeleri nedeniyle şarap turizmine katılım ülkemizde her geçen sene artış 

göstermeye başlamıştır. Bilimsel açıdan baktığımızda ise günümüzde şarap turizmiyle ilgili 

çalışmaların eskiye göre artmasıyla şarap turizminin geliştiğini söylemek mümkündür. (Akdağ, 

2015: 4). Bu nedenle bu çalışmada, farklı coğrafyalarda bulunan şarap rotalarını ziyaret eden 

şarap turistlerinin beklentilerini ve genel profil özelliklerini tespit etmek amaçlanmıştır. 

Çalışma Türkiye ve Portekiz’deki şarap rotalarına ziyarette bulunan şarap turistlerinin 

deneyimlerini anlamaya yöneliktir. Bu perspektifte karşılaştırılma yapılması amacıyla 

Türkiye’de Trakya Bağ Rotası’nda ve Portekiz’de ise Bairrada, Setúbal Peninsula, Alentejo, Vinho 

Verde, Madeira ve Douro Şarap Rotası’nda uygulama gerçekleştirilmiştir. 

 

1.3. Araştırmanın Önemi 

 

Şarap turizmi için kritik başarı faktörlerini belirlemeye çalışan çeşitli çalışmalar 

yapılmıştır. Böylece, Getz vd. (1999) şarap turizmi için şarap imalathaneleri ve destinasyonların 

geliştirilmesi ve pazarlanmasında hangi faktörlerin en önemli olduğunu belirlemiştir. Şarap ve 

turizm endüstrilerinin profesyonellerine bir dizi soru sormuştur. Bu sorulardan dördü, başarılı 

bir şarap turu için çok önemli olan dört faktörün varlığını gösteren sonuçlar ortaya çıkarmıştır: 

Şarabın kalitesi, ülke deneyimi (bölge mutfağı dahil) ve ziyaretçilere sunulan hizmetin kalitesi, 

çeşitli kültürel fırsatları (özellikle festivaller ve etkinlikler) ve şarap ülkesinin mimarisini ve 

mirasını içerebilen şarap ülkesine hitap etmesi, şarap imalathanesine hitap eden, özellikle güler 

yüzlü personel ve iyi bir servisle ilgili hususlar, turizm ve şarap endüstrisi arasında iş birliğinin 

gerekli olduğu şarap turizmini geliştirmek ve pazarlamaktır. 

Şarap turizminin, uzun yıllar uluslararası alan yazında pazar araştırmasıyla ilgili olarak 

depolama, satış ve memnuniyet konularında (Morris ve King, 1998; Charters and O'Neill, 2000, 

2001; O'Neill ve Charters, 2000; Fountain ve Charters, 2004; Mitchell ve Hall, 2004) önemli bir 

çalışma alanı bulunmaktadır. Charters ve Ali Knight (2002), şarap turizmi yaş demografisinin 

bölgeden bölgeye değiştiğini ortaya çıkarmıştır. Bruwer (2002), yeni nesil şarap tüketicilerinin 

ziyaret etmek için seçtikleri çok sayıda küçük şarap imalathanesinin olduğunun önemini 

vurgulamıştır. Dünyadaki yeri, önemi, gelişimi ve etkileri açısından (Hall ve Mitchell, 2000; 

Carlsen, 2004; Simoes, 2008; Olaru, 2012; Byrd vd.,2015; Carra vd., 2016; Koteski vd., 2016) ele 

alınmıştır. Ülkemizde ise şarap turizmi ve şarap turistleri ile ilgili alan yazın üzerinde fazla 
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çalışılmamış konulardan biridir. Alan yazında yapılan araştırmalar incelendiğinde bu 

çalışmaların, Türkiye’de şarap turizmi (Yıldız, 2009 ve Türker ve Alaeddinoğlu, 2016), alternatif 

turizm kapsamında (Bako Garba, 2016), turizm ürünü olarak (Sezer, 2006), şarap turizmi 

bölgelerinin rekabeti (Yüncü, 2010), Trakya Bağ Rotası ile ilgili çalışmalar (Akdağ, 2015 ve 

Ergüven, 2015) olarak sınırlı olduğu görülmektedir. Bunun sebebi hem dini inançlar hem de 

turistik bilincin henüz tam olarak oturmamasına bağlanabilir. Fakat günümüzde bu sistem 

değişim göstermektedir. Turistik faaliyetlerin daha sık yapılması, buna istinaden kitle turistin 

ülkemize daha fazla giriş yapması ve bu bilincin artmasından kaynaklı şarap turizmine katılmak 

isteyen kişi sayısı artış göstermektedir (Akdağ, 2015:5). Uluslararası ve ulusal alan yazında 

benzer çalışmalar var gibi görünse de bu araştırma, diğer çalışmalardan iki farklı ülkedeki 

rotaları ve o bölgeyi ziyaret eden turistleri inceleme açısından önem taşımaktadır. 

Araştırmanın önemini, iki boyutta ele almak olasıdır. Birincisi, araştırmanın kuramsal ve 

alan yazına yapabileceği katkılardır. Diğeri ise uygulamaya dönük çıktılarıdır. Yerli ve yabancı 

yazın incelendiğinde, yabancı alanda şarap turizmi ile ilgili daha çok sayıda çalışmaya 

rastlanmıştır.  

Araştırmanın, Türkiye ve Portekiz’de bulunan şarap rotaları ile ilgili karşılaştırma 

konusunda alan yazında farklılık yaratacağı düşünülmektedir. Uygulamaya dönük katkısı, yerli 

yazında şarap turizmi ile ilgili çıkarılacak önemli sonuçlardır. Çünkü şarap turizmi, temelinde 

şarap üretimi olan, zorunlu ihtiyaçlara ek olarak eğitim, rekreasyon ve ticari açıdan pek çok 

destekleyici ve tamamlayıcı unsur oluşturarak, karmaşık ve bütünsel bir ürün ve deneyim sunar 

(Yıldız, 2009: 54). Aynı zamanda mevcut araştırmanın alan yazındaki boşluğu doldurması ve 

uygulamaya yönelik katkıları açısından da fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

1.4. Araştırma Soruları 

 

Yapılan araştırmalar sonucunda ilgili literatür incelendikten sonra, temel amacı şarap 

turizmi katılımcılarının şarap turizmi destinasyonlarını ziyaretlerinde dikkate aldıkları 

faktörleri ve bireylerin şarap turizmine yönelik algılarını tespit etmek olan bu araştırmaya 

yönelik cevapları aranan sorular aşağıdaki gibi oluşturulmuştur: 

Araştırma Sorusu 1: Katılımcıların değişkenlere yönelik cevaplarında demografik 

özelliklerine göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 

 Araştırma Sorusu 2: Katılımcıların değişkenlere yönelik cevaplarında hem cinsiyet 

hem de milliyet özellikleri dikkate alındığında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

 Araştırma sorusu 3: Katılımcıların değişkenlere yönelik cevaplarında hem medeni 

durum hem de milliyet özellikleri dikkate alındığında anlamlı bir farklılık var mıdır? 
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1.5. Sınırlılıklar 

 

Her bilimsel çalışmada olduğu gibi bu çalışmada da bazı sınırlılıklar yer almaktadır. 

Öncelikle çalışmanın örneklemi, Portekiz’de yer alan bazı şarap rotalarından ve Türkiye’de 

Trakya Bağ Rotası’ndan oluşmuştur. Anketin belirli bir zaman aralığında uygulanması ve 

araştırmanın zaman ve maddi olanakları uygulamayı sınırlandırıcı faktörler olarak kabul 

edilmiştir. Diğer bir sınırlılıkta, araştırmada toplanan verilerin güvenilirliği ve geçerliliği 

kullanılan veri toplama aracının özelliklerine bağlı olmasıdır. 

 

1.6. Tanımlar 

 

Gastronomi Turizmi: Mutfak kültüründeki yiyeceklerin hazırlanması, sunulması, 

tüketilmesi ve yeme biçimlerinin keşfedilmesiyle unutulmaz deneyimler yaşayarak gastronomi 

ile ilgili aktiviteler üzerinden kültürü, tarihi araştırıp keşfetmektir (Long, 2004: 20). 

Şarap Turizmi: Şaraphanelere giden insanlar ve buralarda yaşadıkları deneyimler 

olarak açıklanabilir. Şarap turistleri günübirlik ziyaretçiler olabilir ya da o bölgenin dışından 

gece konaklamak amacıyla gelen kişilerdir (Byrd, Canziani, Hsieh, Debbage ve Sönmez, 2015: 

20). 

Şarap Turisti: Şarap turistleri, karışık bir demografik karakterler gösterirler ama 

sıklıkla, eğitim, gelir ve meslek gruplarına göre yüksek seviye bir sosyoekonomik sınıfı temsil 

eden, yerli ve yabancı turist karışımıdır. Fizyolojik motivasyonlar açısından ise şarap turistleri; 

başlangıçta şarap tatmaya istekli ve şarap üretilen coğrafi alanı deneyimlemek isteyen kişiler 

olarak tanımlanmıştır. Şarap turistlerinin yalnızca şarap içmeye odaklandıkları düşüncesi 

sonradan, bu turistlerin daha geniş bir şarap seti ve turizm deneyimi istediklerini öneren 

araştırmacılar tarafından reddedilmiştir (Byrd, Canziani, Hsieh, Debbage ve Sonmez, 2015: 20). 

Şarap Rotası: İyi tanımlanmış bir alan veya bölgede o bölgeye ait şarap ürünleriyle 

ilişkili faaliyetler düzenlenen işaretlenmiş bir güzergahtır (Brunori ve Rossi, 2000: 410).  
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

2.1. Şarap ve Şarap Turizmi 

 

Şarap, üzümlerin fermantasyonu, asma bitkisinin meyvesi ile elde edilen alkollü bir 

içecektir. Avrupa’da yasal düzenlemelere göre; şarap, yalnızca taze üzümün karanfil veya 

üzümün veya tam üzümün tam ya da kısmen fermantasyonu ile elde edilen üründür. Üzümlerin 

şaraba dönüşmesi vinifikasyon, şarap bilimi ise oenoloji olarak adlandırılır. Dünyada bazı 

bölgelerde ise şarap kelimesi, diğer meyve türlerinden de elde edilen alkol olarak 

tanımlanmaktadır (Koteski, Jakovlev ve Soltirovska, 2016: 8). 

Şarap turizmi araştırmasının gelişimi sürekli olarak hem akademik hem endüstriyel 

çevrelerde artmaktadır. Araştırmanın çoğunun pratik bir doğası vardır. Ancak şarap turizminin 

kavram haline gelmesi, şarap turistlerinin bulunduğu yerlerde ve şarap turizminin olduğu 

mekanlarda geliştiği söylenebilir (Pratt, 2014: 2). 

Şarap turizmi farklı şekillerde tanımlanmıştır. Örneğin, üzüm bağlarını, şaraphaneleri, 

şarap festivallerini ve ziyaretçiler için birincil motive edici etkenler olan üzüm şarabı tatma 

ve/veya üzüm şarap bölgelerinin niteliklerini deneyimlemek için yapılan şarap şovlarını ziyaret 

ifade ettiği yönünde belirtilmiştir. Başka bir tanım ise şarap turizmini şaraphaneleri, şarap 

bölgelerini ve bunların yaşam biçimiyle olan bağlantıları ve hem servis boyutlandırması hem de 

destinasyon pazarlamayı kuşatan bir şey olarak tanımlamaktadır. Charters ve Ali-Knight (2002), 

şarap turizmi deneyiminin etkinlikler ve festivaller, kültürel miras, yemek, konukseverlik, 

eğitim, tatma ve kapı önü satışlarıyla ve şaraphane turlarıyla sağlanabileceğini önermektedir. 

Mitchell (2004) şarap turizmini daha geniş olarak ve şaraphane ziyaretini daha ileri boyutta 

ayırmaktadır ve şarap turizminin deneyim açısından önemli olduğunu vurgulamıştır (Galloway, 

Mitchell, Getz, Crouch ve Ong, 2008: 950). 

Şarap turizmi, önemli derecede gelir ve büyüme yaratma potansiyeliyle çok karlı bir 

endüstridir. Avustralya'daki 1999 yılında yayınlanmış olan ulusal şarap turizmi stratejisi, şarap 

turizminin 2008 yılına kadar yıllık yaklaşık 1,8 milyar Avustralya doları değerinde olacağını 

hesaplamıştır. 2003 yılında, 2,3 milyonu gece konaklayan yerli ziyaretçiler ve 2 milyonu yerli 

günübirlik ziyaretçilerin yanı sıra, 524.000’i uluslararası turist olan 4,8 milyon turist 

Avustralya'da en az bir şaraphane ziyaret etmiştir. Şarap turizminin Avustralya ekonomisine 

olan değeri yabancı değişim kazanımları, geniş bir yelpazede tam ve yarı zamanlı işlerin ortaya 

çıkması ve ikincil ekonomik etkinlik üretimini içermektedir. Dahası, şarap turizmi çok az 

sayıdaki metropoliten alan dışına konsantre olan ulusal endüstriden biridir. Böylece bölgesel 

gelişimde, iş büyümesinde, turizm ve iş birlikçi yatırımda da hayati bir rol oynayabilir. Getz’e 

göre (1998), şarap turizminin üzüm ve şarap endüstrisine sahip bölgeler için güçlü bir 
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rekabetsel avantaj sağlama ve şaraphaneler, diğer şarapla ilgili ürünler ve ziyaretçi hizmetleri 

için karlı bir iş yaratma potansiyeline sahiptir (Galloway, Mitchell, Getz, Crouch ve Ong, 2008: 

950-951). 

Yıldız’ a göre (2009: 53) şarap turizmi, etkin katılım gerektiren ve özel ilgiye hitap eden 

kişiselleştirilmiş bir ürün sunan, şarap sever turistler için de yeni bilgi ve deneyim kazanma 

imkânı tanıyarak katma değer yaratan bir turistik ürün çeşididir. 

Şarap turizmi bir özel ilgi turizmidir ve hem şarap hem de turizm endüstrilerinin önemli 

bir bileşeni olduğu kabul edilmektedir. Şarap turizmi, şarap üretici bölgelerini ziyaret arzusuna 

dayalıdır. Bu yüzden, başka bir sebeple gezen şarap turistlerinde, şarap üretimi bölgelerini ya 

da özellikle şarap tesislerini ziyaret etme arzusu uyandırılır. 2009 yılında 5 milyona yakın 

ziyaretçi Avustralya’yı gezerken şarap tesislerine de uğramıştır. Bu ziyaretçilerin 4,1 milyonu 

yerli turist iken, 660 bini uluslararası turisttir (Pratt, 2014: 2). 

Şarap turizmi; üzüm bağları, şarap fabrikaları, şarap festivalleri ve şarap tadımı yapan 

veya şarabın niteliklerini deneyimleyen şarap turistlerinin en önemli motivasyon faktörü olarak 

tanımlanmıştır (Carlsen, 2004: 5). 

Ayrı bir araştırma alanı olarak şarap turizmi inişli çıkışlı olmakla birlikte, 1990'ların 

ortalarından bu yana bu alanda hızlı bir gelişme olmuştur. Avustralya'nın ilk Avustralya Şarap 

Turizmi Konferansı, kamu ve özel sektörden şarap turizmi araştırmacılarının çalışmalarını 

meslektaşlarına sunabildikleri ilk forum olmuştur. Önemli bir şekilde, bu konferansa şarap ve 

turizm endüstrisinin çoğu dahil olmuş ve bu noktadan itibaren şarap turizminin araştırılmasına 

katkıda bulunmuştur (Carlsen, 2004: 5). 

Şarap turizmi, şarapla ilgili belirli bir kültürel yer veya olayı aramayı içerir ve ekonomik 

etkisi dikkat çekicidir. 2004 yılında şarap turizmi Michigan ekonomisine 75 milyon ABD doları 

katkıda bulunmuştur (Wargenau ve Che, 2006: 48). 2005 yılında Kuzey Carolina'ya 800.000 

ziyaretçi çekmiştir (Evans vd, 2008: 5). 2009 yılında, Avustralya şarap turistleri seyahati için 7,1 

milyar Avustralya doları harcarken (Turizm Araştırmaları Avustralya, Kaynaklar, Enerji ve 

Turizm Bölümü, 2010), Kaliforniya'da bulunan şarap bölgeleri 2,1 milyar ABD doları harcayan 

20,7 milyon turisti ağırlamıştır (Quadri-Felitti ve Fiore, 2012: 3). 

Birçok şarap bölgesi ve turizm destinasyonları, şarap turizminin faydalarının, bölgesel 

ekonominin hemen hemen tüm alanlarına ve şarap turistlerinin çoğunu oluşturan kentsel 

alanlara kadar uzandığını fark etmiştir. Şarap, yiyecek, turizm ve sanat, şarap turizmi ürününün 

temel unsurlarını oluşturur ve turistlerin uğraştığı ve deneyimlemek istediği yaşam tarzını 

sağlar (Carlsen, 2004: 5). 

Şarap endüstrisinde turizmin spesifik faaliyetleri uygulanmalıdır. Şarap turizmi, şarap 

endüstrisinin gelişimi için bir fırsattır. Şarap genellikle rahatlama, arkadaşlarla iletişim kurma, 

misafirperverlik ile ilişkilidir. Tatilde, turistler misafirperverlik ister, arkadaşlarıyla rahatlamak, 
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yeni şeyler öğrenmek, keşfetmek ister. Şarap turizmi bir turizm şeklidir. Şarap imalathanesine 

gitmek, şarap rotasına katılmak şarap turizmi ürünüdür. Şarap turizmi, şarap turizminin 

geliştirilmesi ve pazarlanması, nispeten yeni bir fenomeni temsil etmektedir. Avrupa'da, şarap 

turizmi genellikle resmi şarap yolları ve şarap yolları ile ilişkilendirilmiştir (Olaru, 2012: 159). 

Şarap turizmi tanımlamak için tek tip bir yaklaşım yoktur. Pazarlama perspektifinden, 

şarap turizmi mevcut ve potansiyel şarap turistlerinin ihtiyaçlarını tanımlamak anlamına gelir. 

Şarap turizmi ile ilgili çoğu tanım bir tatile çıkmak, bir yolculuk yapmak, yeni deneyimlere sahip 

olmak, yeni şeyler öğrenmek için motivasyonları göz önünde bulundurmaktadır (Olaru, 2012: 

159). 

Şarap turizmi birden fazla şekilde tanımlanmıştır. Hall ve Macionis (1998) şarap 

turizmini, üzüm şarabının tadına bakmak ve / veya üzüm şarabının özniteliklerini tecrübe 

etmek için üzüm bağları, şarap imalathaneleri, şarap festivalleri ve şarap gösterileri ziyaretçileri 

için başlıca motivasyon faktörleri olarak tanımlamaktadır. Getz ve diğerleri (1999), şarap 

turizminin de bir pazarlama ve planlama stratejisi geliştirmeyi içerdiğini söylemektedir. Batı 

Avustralya Şarap Turizmi Stratejisi’nde (2000), şarap turizmi, şarap imalathanelerini ve şarap 

bölgelerini ve bunların yaşam tarzlarına olan bağlarını deneyimlemek amacıyla yapılan 

seyahatler olarak belirtilmekte olup hem hizmet sunumunu hem de hedef pazarlamayı 

kapsamaktadır. Getz (1999), şarap turizmini üç perspektifte tanımlamıştır: ziyaretçilerin ilgisini 

çekmeye yönelik bir strateji, favori destinasyonları ziyaret eden bir tüketici davranışı biçimi, 

şarap imalatçılarına müşterilerini eğitmek ve doğrudan şaraplarını satmak için bir fırsat (Olaru, 

2012: 159). 

Şarap turizmi, şarap imalathaneleri, müzelerin ziyaret edilmesi, fuarlar ve şarap tadımı 

gibi şarapla ilgili etkinliklere katılmak gibi aktivitelerle tanımlanmaktadır. Tamamen bir şarap 

bölgesini ve ürünlerini tanıtılmakta, bunların bir varış yeri olarak gelişmesine katkıda 

bulunmakta ve aynı zamanda üreticilerin şarabını ve ilgili ürünlerini doğrudan ziyaretçilere 

satması için bir fırsat olarak görülmektedir (Martins, 2016: 3). 
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Tablo 1. Literatürde Şarap Turizmi İçin Yapılan Bazı Tanımlar 
Johnson (1997)  Üzüm bağlarına, şarap imalathanelerine, şarap festivallerine ve şarap 

gösterilerine yapılan ziyaretlerdir. 
Hangi üzüm şarabının tadına bakmakta veya üzüm şarap bölgesinin 
özelliklerini yaşamakta, ziyaretçiler için en önemli motive edici faktörlerdir. 

Dowling (1998) Şarap bölgelerinde meydana gelen tecrübeli turizm, şarap, gastronomi, 
kültür, sanat, eğitim ve seyahat gibi eşsiz bir deneyimdir. 

Hall ve Macionis 
(1998) 

Üzüm bağları, şarap imalathaneleri, şarap festivalleri ve şarap gösterileri 
ziyareti, hangi üzüm şarabının tadına bakacak veya deneyimleyecek şarap 
bölgesi, ziyaretçiler için en önemli motivasyonlardır. 

Getz ve diğ. (1999) Şarap ve şarap bölgelerinin çekiciliğine dayanan bir tüketici davranışı 
biçimi ve şarap endüstrisi ile şarap imalathaneleri ve şarapla ilgili 
deneyimlerin başlıca cazibe merkezleri olduğu yerler için pazarlama 
stratejilerinin geliştirilmesidir. 

Van Westering 
(1999) 

Miras, peyzaj ve şarap gibi şarap bölgelerinin çekicilikleri olarak 
tanımlanabilir. 

Getz (2000) Aynı anda, bir tüketici davranışı biçimi, şarabın cazibesi ve görüntüsü ile 
ilgili pazarların ve pazarların geliştirildiği bir strateji ve şarap 
imalatçılarının ürünlerini doğrudan tüketicilere eğitmeleri ve satmaları için 
bir pazarlama fırsatıdır. 

Hall ve diğ. (2000) Şarap tadımı için uygun hale getirilen üzüm bağları, şarap imalathaneleri ve 
şarap ve üzüm festivallerine yapılan ziyaretlerdir. 

Western Australian 
Tourism 
Commission/ Wine 
Industry Association 
of Western Australia 
(2000) 

Şarap imalathanelerini ve şarap bölgelerini deneyimlemek ve onların 
(Avustralya) yaşam tarzıyla olan bağlantılarını yaşamak amacıyla seyahat 
etmek. Şarap turizmi hem hizmet sunumunu hem de varış pazarlamasını 
kapsar. 

VINTUR (2006) Aynı tematik konsept altında, şarap üretim bölgesinde mevcut ve potansiyel 
turizm kaynaklarının ve ilgi hizmetlerinin entegrasyonudur. 

Kaynak: Marzo-Navarro, M. & Pedraja-Iglesias, M. (2009). Wine tourism development from the 
perspective of the potential tourist in Spain.  
 

2.2. Şarap Turisti 

 

Şarap turisti; şarap üretilen bir bölgeyi ziyaret eden, yakın çevreden veya uzak bir 

bölgeden gelen ziyaretçi olarak tanımlanmaktadır (Marzo- Navarro ve Pedraja- Iglesias, 2009: 

671). Demografik özelliklerin bir karışımını gösterirler; ancak eğitim, gelir ve meslek açısından 

nispeten yüksek bir sosyoekonomik düzeyi temsil eden yerli ve yabancı gezginlerin bir 

karışımıdır. Şarap turisti başlangıçta şarabı tatmak ve şarabın üretildiği coğrafi alanı 

deneyimlemek isteyen bir kişi olarak tanımlansa da şarap turistlerinin sadece şarap içmeye 

odaklandıkları fikri, daha sonra bu turistlerin daha geniş bir şarap ve turizm deneyimi kümesi 

olması araştırmacılar tarafından çürütülmüştür. 

Şarap turistleri, şarabın üretildiği bölgelere yapılacak gezilere özel değer katan 

turistlerdir. Sadece şarapları tatmak değil aynı zamanda üzüm bağlarının tarihini, toprağın 

kültürünü ve içinde yaşayan insanları da bilmek isteyen kişilerdir. Günümüzün turistleri, 
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kültürel boyutlara sahip ürünler için büyük ilgi göstermekte, boş zamanlarında seçtikleri 

yerlerin mirasını, mimari ve insani zenginliklerini vurgulamakta ve ekolojik ve çevresel konular 

hakkında artan bir farkındalık göstermektedir. (Lopes, 2014: 13) 

Charters ve Ali-Knight, tek bir tür şarap turistinin olmadığını ve şarap imalatçılarının 

turistleri sınıflandırırken sezgisel bir yaklaşım benimseme eğiliminde olduklarını 

vurgulamaktadır. Genel olarak, şarap turistlerini potansiyel bir pazar olarak analiz etmek ve 

bölümlere ayırmak için müşterinin kökeninin, yaşının, eğitiminin ve aile geçmişinin demografik 

faktörlerini dikkate alarak sınıflandırarak ve değerlerini, tutumlarını ve yaşam tarzlarını 

irdeleyerek bir profil oluşturarak iki yöntem kullanılabileceğini belirtmiştir.  

Mitchell, Hall ve McIntosh (2000) ve Mitchell ve Hall (2006) tarafından yapılan literatür 

incelemeleri bir şarap turistinin demografik ve biyografik profilini göstermektedir. Yapılan 

incelemede, şarap turistleri genellikle 30-50 yaş arasındadır ve orta ila yüksek gelir 

grubundakiler arasındadır. Şarap bölgesinden gelmekte ya da kendilerine yakın bölgede 

yaşamaktadırlar. Düzenli bir şarap tüketicisi, ileri düzeyde şarap bilgisine sahiptir. 

Literatürde yapılmış başka çalışmalardan bir diğeri de Dodd ve Bigotte (1997) 

tarafından yapılmıştır. Bu yazarlar, Teksas'taki şarap imalathanelerinde ziyaretçiler tarafından 

belirtilen görüşlere dayanarak, yaş ve gelir demografik değişkenlerini dikkate almıştır. 

Gruplardan biri diğerinden daha büyüktür ve daha yüksek bir geliri vardır. Dodd ve Bigotte, iki 

grup arasındaki farkların, aile yaşam döngüsünün farklı aşamalarından kaynaklandığını ileri 

sürmüştür.  

Hall (1996), şarapçılık üretimi yapan kişilerle yaptığı görüşmelere dayanarak şarap 

turistlerini şarap severler, şarapla ilgilenen turistler ve meraklı turistler olmak üzere üç 

kategoriye ayırmıştır (Marzo- Navarro ve Pedraja- Iglesias, 2009: 672).  

Pratt ise şarap turistlerini; şaraba olan motivasyonları ve ilgilerine bağlı olarak 4 

bölüme ayırmıştır. Birincisi şarap aşığı olarak tanımlayabileceğimiz, şaraplar hakkında oldukça 

bilgisi olan ve en ince ayrıntısına kadar şarap üreticisiyle konuşabilen turisttir. Yiyecek ve şarap 

eşleştirmesi bu kişiler için önemlidir. Şarap satın almak, tatmak ve öğrenmek için şaraphaneyi 

ziyaret eder. Yüksek gelire ve eğitime sahiptir. İkincisi, daha önce şarap evlerini ziyaret etmiş 

olan ama gezi amaçlarının yalnızca şarap bölgesini ziyaret etmek olmadığı, orta ile yüksek gelirli 

ve üniversite eğitimi almış şarapla ilgilenen turist çeşididir. Üçüncüsü olan meraklı turistler, 

şarap ve şarap evleriyle ilgisi orta düzeyde olanlar olarak görülürler, orta gelirli ve eğitimli 

olanların şarap satın alma olasılıkları vardır. Dördüncüsü ilgisiz şarap turistleridir. Bu kişiler 

şarap imalathanelerini grubun bir parçası olarak ziyaret eder ve bir bara alternatif olarak görür. 

Genel olarak sadece şarap içmekle ilgilenir ve şarap hakkında bir şeyler öğrenmekle ilgilenmez 

(Pratt,2014: 4). 
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2.3. Şarap Rotası 

 

Şarap rotası, kolektif bir hareketin sonucu olarak tanıtılan bir güzergâhtır. Sınırları 

çizilmiş bir alan yaratma yoluyla şarap rotası, ziyaretçileri, şarapları ve belirli bir bölgede ilgili 

etkinlikleri keşfetmeye davet etmeyi hedeflemektedir. Bu keşif doğrudan şarap çiftlikleri ve 

diğer belirli ortamlarda, yani şarap tadım merkezleri ya da şarap müzelerinde 

gerçekleştirilmektedir. Vandecandelaere’ye göre (2002), tüketicinin gözüyle bu güzergâh, 

tüketicilerin üreticilerle buluştukları şarap bölgesi etrafında organize edilmiş bir turist 

ürünüdür. Hatta şarap rotası, şarap üreticilerin iş etkinliklerinin inşasını ve bütünleşmiş 

kalkınımını ve alanın doğal özelliklerinin iyileştirilmesi becerisini gerektirmektedir (Carra, 

Mariani, Radic ve Peri, 2016: 707). 

Şarap rotası, varlığı için hayati önem taşıyan ve bu mekânın parçası olan şarap 

üreticilerine, kendi şaraplarına ve kültürel mirasına özgü eşsiz özelliklerden oluşan, kimliklerini 

yansıtan tanımlanmış bir mekâna ilişkindir. Üzüm bağları, bir şarap rotasının parçası olan şarap 

üreticileri, rakiplerinden farklılaşmak için onları benzersiz kılan özellikleri vurgular. Bu 

özellikler, ürettikleri üzüm ve şarabın türüne, şarapta kendine özgü niteliklere sahip topraklar 

ve iklime ve kültürel mirasa işaret eder. 

Şarap rotası bir alanda çeşitli üzüm bağları ve şarap imalathaneleri içeren bir turist 

rotasıdır. Bu rotada şunlar sayılabilir: dağlar, deniz, manzara ve daha fazlası gibi üzüm bağları, 

yollar ve turistlerin şaraphaneye ulaşmasına yardımcı olacak işaretler gibi endüstriyel hedefler. 

Birçok şarap rotası, çoğu zaman resmi olarak kontrol edilen bir menşe ile sınırlandırılmış bir 

şarap bölgesi ya da örneğin Rioja (İspanya), Napa Vadisi (California), Champagne (Fransa) gibi 

coğrafi işaretli bir alan şeklindedir. Diğer yazarlar şarabın güzergahını şöyle tanımlamaktadır: 

Genellikle bir şarap rotası, şarap tabelası üzerinden belirlenmiş bir güzergahtan veya 

birkaçından oluşur ve bu da farklı bir şekilde, ücretsiz bir broşür ve harita yoluyla yorumlanır. 

Üzüm bağları ve şarap üreticileri ile tarihi ve diğer ilgi alanları hakkında bilgi verir. 

Turizm ve şarap endüstrisi bölgenin markalaşmasına dayanmaktadır. Romanya'da, 

kontrol menşeli ve coğrafi işaretli şarapların bulunduğu şaraplar bulunmaktadır. Her şarap 

rotası, bir marka kimliği ve ayırt edici bir not ya da benzersiz kılan bir şey veren bir dizi bölgesel 

özelliği vurgulamaya çalışır. Doğal, kültürel ve sosyal özelliklerin bu kombinasyonu turistler 

tarafından ayırt edici olarak algılanmaktadır. Turistler, bir bölgedeki bir şarap rotasına dahil 

olan üzüm bağlarını ziyaret ederken manzara, kültürel çerçeve farklılığını yaratmaktadır. 

Şarap rotası, bir dizi yeni beklenmedik deneyim yaşatabilen bir yolculuğu içerir. 

Turistlerin manzaranın birçok doğal ve kültürel özelliğini keşfetmesine izin verir. Mevcut 

küresel bağlamda, bir markanın temelinin, başarılı bir şaraphane imajının, şarabın ya da şarabın 
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üretildiği ülkenin tanıtımının yapılması olduğunu anlamak önemlidir. Bu şarap endüstrisinin 

daha da gelişmesine katkıda bulunacaktır (Olaru, 2012: 160). 

Şarap rotaları, dünya çapında önemli turizm ürünleri haline gelmiş ve bir turizm tanıtım 

aracı işlevi görmüştür. Bu sayede, şarap rotalarının bölgesel şarap turizminin gelişmesine ve 

tanıtımına katkıda bulunduğu, dolayısıyla bölgesel ekonomilerin çeşitlendirilmesine katkıda 

bulunulduğu ve şarap bölgelerinin ve şaraplarının saygınlığını ve imajını arttığı görülmektedir. 

Genel olarak bir şarap rotası, şarap bölgesi içinden bir veya daha fazla belirlenmiş güzergahtan 

oluşur. Rota, farklı üzüm bağlarını ve şarap üreticilerini not alan ve doğal ve kültürel ilgi alanları 

hakkında bilgi veren ücretsiz bir harita ve harita yoluyla pazarlanıp yorumlanabildiği gibi açıkça 

işaretlenmelidir (Correia, Ascençao ve MW, 2004: 16). 

 

2.4. Şarap Turizmine İlişkin Literatür Taraması 

 

Şarap turizmine olan ilgi, literatürde şarap turizmiyle ilgili birçok çalışma yapılmasına 

neden olmuştur. Hall vd. (2000), şarap turizmi deneyiminin, şarap turistinin ve şarap turizmi 

ürününün özelliklerinin bir birleşimi olduğunu öne sürmektedir. Bununla birlikte, şarap turizmi 

ürünü yalnızca şaraphaneden, çalışanlarından ve ortamından elde edilmez. Daha geniş bölgesel 

turizm ürünü ile iç içe geçmiştir. 

Charters ve Ali-Knight (2002), şarap bölgesine yapılan ziyaretin amacı, genel turist 

motivasyonu ve diğer turistik faaliyetlerle ilişkisini ele almıştır. Şarap turizmi ve şarap turistini 

ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır. Çalışma Avustralya’nın Margaret River ve Swan Valley 

bölgesinde 368 şarap turistine yönelik yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda her iki bölgeyi de 

ziyaret eden turist profillerinin farklılıklar sergilediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Bruwer (2003), şarap rotasını ve şarap alanını ziyaret etmek için belirli ziyaretçi 

motivasyonlarını ve şarap bölgesinde bulunan ziyaretçi tesislerini belirlemiş ve bir şarap 

rotasını ziyaret etmenin başlıca nedenlerini şarap alımı, şarap tadımı / örnekleme, ülkenin 

ortamı / üzüm bağları, şaraphane turu, şarap ve şarap yapımını öğrenmek, şarap üreticisi ile 

tanışmak, aile veya arkadaşlarla sosyalleşme, festivaller veya etkinlikler ve bir şaraphanede 

yemek ve genel olarak eğlence olarak belirtmiştir. 

Bruwer (2003), Güney Afrika Cumhuriyeti’nde şarap turizminin gelişimini inceleyerek, 

şarap güzergahlarında bulunan işletmelerin yapısal boyutlarını araştırmıştır. Ayrıca o bölgedeki 

işletmelerde sunulan turizm ürününün niteliğini ve kapsamını da belirlemeye çalışmıştır.  

Getz ve Brown (2006) şarap turizmi destinasyonlarının cazibesini etkileyen faktörleri 

analiz etmiştir. Şarap turistlerinin görüşlerini analiz ederek, şarap turizminin şarap ürünü, 

bölgenin çekiciliği ve kültürel ürün açısından üç kritik yönünün olduğunu öne çıkarmıştır.  
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Galloway vd. (2008), şarap turistlerinin tutum ve davranışlarını tahmin etmek için şarap 

ve şarapçılıkla ilgili özellikler, bölgenin daha geniş özellikleri, şarapla ilgili faaliyetler ve diğer 

turistik faaliyetler gibi değişkenleri inceleyerek bir model önermiştir (Marzo-Navarro ve 

Pedraja-Iglesias, 2009: 817-823). 

Simoes (2008) yaptığı çalışmada Portekiz’de yer alan şarap rotalarına dikkat çekmiştir. 

Portekiz’de şarap turizminin gelişmesinin ve bunun şarap rotaları etrafındaki yapısını analiz 

etmeyi amaçlamıştır. Bağların ve şarabın sosyo-ekenomik özelliklerini analiz ederek, ülkede yer 

alan şarap rotalarını tanıtmış ve güçlü yönleriyle kısıtlarını belirlemiştir. 

Alonso vd. (2008), Kanarya Adaları’nda (İspanya) yaptığı çalışmada şarap bağlarının 

turizme olan etkisini araştırmıştır. Yaptıkları görüşmeler sonrasında bağ sahiplerinin ve 

yöneticilerinin şarap turizmine bakış açısını dikkate alarak şarap bağlarının turizm açısından 

önemli olduğunu ve şarap turizminin gelişmesi için olumlu yönde etkileri olduğunu belirtirken; 

adanın coğrafi şartları, şarap fiyatları ve ulaşım maliyetleri nedeniyle rekabetin düşük olduğunu 

tespit etmişlerdir. 

Marzo-Navarro ve Pedraja-Iglesias (2009), bir şarap turist profilinin iki gruba 

ayrılabileceğini, böylece cinsiyet, gelir, yaş, bir şarap kulübüne ait olma, şarap tüketim 

alışkanlıkları ve şarapla ilgili etkinliklere katılım değişkenleri dikkate alınarak ayrılabileceğini 

belirtmiştir. Ayrıca, analiz edilen durumda, tercih edilen bir şarabın üretim yeri ile şarap 

turizmine katılırken seçilen varış yeri arasında pozitif bir ilişki olduğu sonucuna varmıştır. 

Menival ve Han (2011), şampanya endüstrisine ve Çinli tüketicinin bu bölgeye ilişkin 

algılarına odaklanmıştır. 1998-2008 yılları arasında Reims Management School'un öğrencisi 

olan ve Çin'e geri dönen 123 Çinli tüketiciden oluşan bir örnek üzerinde çalışmıştır. 

Araştırmanın amacı, yüksek itibarlı şarabın gelecekteki satışları için şarap turizminin rolünü 

araştırmaktır. Şarap turizminin geçmişteki hizmetlerinin, bir süre Champagne bölgesinde 

yaşayan Çinli tüketicilerin davranışları üzerinde önemli ve etkileşimli bir etkisi olduğu 

sonucuna varmıştır. 

Hojman ve Hunter-Jones (2012), Şili'deki şarapçılık stratejileri dahilinde şarap 

turizminin oynadığı rolleri araştırmakta ve farklılaştırmaktadır. Yaptıkları araştırmalarda, şarap 

turizminin birçok sorunun cevapsız kaldığını, ülkeden ülkeye önemli farklılıklar gösterdiğini ve 

araştırmacıların elde ettikleri bulguların çok azının Şili'ye uygulandığını göstermiştir. 

Çalışmada, Şili'deki çeşitli şarap bölgelerini ve rotalarını sistematik olarak incelemek için talep 

ve arzdaki farklılıkları vurgulayan gözleme dayalı verileri kullanmış ve her bir stratejinin hem 

Şili hem de diğer şarap üreten ülkeler üzerindeki etkilerini ele almıştır. 

Pratt (2014), daha önce de yapılan çalışmalara dayanarak şarap turistlerinin profilini 

incelemiş ve şarap turistlerinin davranışlarının daha iyi anlaşılmasını sağlamaya çalışmıştır. 

Önceki çalışmalarda yer alan şarap turisti profillerine dördüncü bir başlık daha ekleyerek söz 
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konusu şarap turist profilinin farklılık gösterdiğini vurgulamıştır. Buna göre şarap turistleri; 

şarap severler, şaraba ilgi duyanlar, şarap meraklıları ve ilgisiz şarap turistleri olarak dört 

grupta sınıflandırılmıştır. Çalışmada her şarap turisti profili için şarap bölgelerine yönelik 

tutumları, önceki ziyaretlerinin memnuniyetini ve gelecekte tekrar ziyaret edip etmeyeceği 

üzerinde durulmuştur. 

Tirosh (2014), şarap endüstrisi ile şarap turizminin karşılıklı ilişkisini İsrail örneği 

üzerinden yapmış olduğu çalışmasında, İsrail’deki şarap endüstrisinin, Yahudi toplumu için 

küçük bir şarap üreticisinden, çok çeşitli birinci sınıf şarapları ihraç eden ve şarap turizmi 

faaliyetlerinin önemli bir şekilde gelişme yaşadığını vurgulamıştır. Araştırmanın amacı, şarap 

turizmi ile ilgili olarak algılanan şarap paydaşları stratejisini belirlemek ve gelecekteki sonuçları 

ortaya koymaktır. Bakanlıkların ve yerel yönetimlerin şarap endüstrisi ve turizm sektörünün 

gençleşme ve büyüme aşamasına doğru öncülük etmesinde öncü bir rol üstlenmeleri gerektiğini 

önermiştir. 

Thaliath ve Kumar (2014), şarap turizminin yapıldığı bölgelerin gelişimini ve 

yönetilmesiyle ilgili zorlukları Hindistan üzerinden incelemiştir. Karnataka bölgesinin şarap 

turizmi potansiyeli açısından sahip olduğu alt yapı ve şarap turizmine yönelik olarak 

geliştirilebilecek durumları değerlendirmiştir.  

Koteski vd. (2016), Makendoya’daki şarap ve şarap turizmine yönelik yaptığı çalışmada 

şarap turizmi, Makedon şarabı ve üreticileri, Makedonya şarap bölgelerinden bahsetmiştir. 

Turistlerin Makedonya şarap bölgeleri ziyaret edildiği takdirde deniz, kum, güneş turizminden 

farklı bir deneyim yaşayabileceklerini vurgulamıştır. Makedonya’nın ideal iklim ve toprak 

koşullarına sahip olduğunu, kaliteli üzüm üreten ve yatırımları ile göze çarpan üzüm bağlarıyla 

Makedon şarabının dünya çapındaki şarap tüketicileri tarafından tanınacağına ve talep 

edileceğine inanmaktadır.  
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Tablo 2. Türkiye’de Gastronomi Alanında Yapılmış Olan Şarap Turizmiyle İlgili Bazı Çalışmalara 
Ait Alan Yazın Özet Tablosu 

# Yazarl
ar 

Yıl Çalışma Bilgisi Araştırmanın 
Amacı 

Araştırmanın 
Yöntemi 

Bulgular 

1 Sezer, 
B. 

2006 Bir Turizm Ürünü 
Olarak Şarap 
Turizminin 
Bozcaada 
Turizmine 
Etkileri 

Şarap kültürü ile 
turizm arasındaki 
ilişkinin 
irdelenerek, bu 
ilişkinin şarap 
endüstrisi ve 
bölge turizmi 
açısından 
Bozcaada’ya 
olumlu veya 
olumsuz 
etkilerinin 
incelenmesidir. 

Anket 
uygulaması 
Bozcaada’ya 
bireysel veya 
tur aracılığıyla 
gelen 254 
turist 
E-posta yolu 
ile 56 turist 

Şarap kültürünün 
Bozcaada’ya önemli 
bir değer 
kazandırdığı 
belirtilmiştir. 

2 Yıldız, 
Ö. E. 

2009 Türkiye’de Şarap 
Turizmi- Çeşme 
Örneği’nde Ürün 
Geliştirme Modeli 

Sürdürülebilir 
bölgesel turizm 
gelişimi ilkeleri 
doğrultusunda, 
Çeşme’de ürün 
çeşitlendirmesi 
kapsamında 
gerçekleştirilebile
cek 
sürdürülebilir ve 
rekabetçi bir 
şarap turizmi 
ürünü gelişim 
modeli için 
gerekli bilgilerin 
toplanmasıdır. 

Gözlem, 
betimsel 
çalışma, 
mülakat 
Çeşme’de 
şarap turizmi 
ile doğrudan 
ilgili kişiler 
 

Şarap üretimi 
yapacak tesislerin 
kurulması, 
gastronomik ve 
kültürel değerlerin 
ön plana çıkarılması, 
şarap turizmi için 
doğru imajın 
oluşturulması 
önerilmiştir. 

3 Yüncü, 
H. R. 

2010 Şarap Turizmi 
Bölgelerinin 
Rekabet 
Edilebilirliğine 
Yönelik Bir Model 
Önerisi: 
Kapadokya 
Örneği 

Şarap turizm 
bölgelerinin 
rekabet 
edebilirliğini 
etkileyen 
faktörlerin 
çıkartılması ve 
incelenmesidir. 

Anket 
uygulaması 
30 uzman 
akademisyen 
ve şarap 
üreticisi  
 

Bölgede bulunan 
şarap turizmine 
yönelik kaynakların 
belirlenmesi ve 
bölgeyle ilgili bir 
envanterin 
çıkartılması ve şarap 
turizmine yönelik 
kullanılacak 
kaynakların 
envanteri 
oluşturulması 
önerilmiştir. 
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Tablo 2. (devamı) 

4 Akdağ, 
G. 

2015 Trakya Bağ 
Rotası’nı Takip 
Eden Yerli 
Turistlerin Şarap 
Turizmi 
Deneyimleri 

Türkiye’de şarap 
turizminin, şarap 
turistlerinin 
deneyimleri 
ölçüsünde 
değerlendirilmesi
dir. 

Yarı 
yapılandırılmı
ş dört açık 
uçlu sorudan 
oluşan 
görüşme 
formu  
23 şarap 
turisti 
 
 

Şarap turistlerinin 
ekonomik açıdan 
varlıklı, eğitim 
seviyesi yüksek, 
ağırlıklı olarak şarap 
ile ilgili kavramlara 
hâkim, şarap 
dünyası ile oldukça 
yakından ilgili ve 
turistik seyahatlere 
şarap turizmi 
motivasyonuyla 
katılmayı tercih eden 
bireyler oldukları 
sonucuna 
ulaşılmıştır. 

5 Ergüve
n, M. H. 

2015 Gastronomy and 
Wine Tourism as 
a Variety of 
Special Interest 
Tourism: 
Thracian 
Vineyard 

Trakya Bağ Rotası 
(TBR) Projesi’nde 
yer alan 
işletmeleri 
tanımlamak, TBR 
işletme sahipleri 
ve 
işletmecilerinin 
TBR’yi bir turizm 
ürünü olarak 
nasıl 
algılandıklarını 
ortaya çıkarmak, 
bu kişilerin 
geleceğe yönelik 
düşüncelerini 
öğrenmek ve 
mevcut TBR 
projesini 
geliştirmeye 
yönelik öneriler 
ortaya koymaktır. 

Görüşme 
tekniği 
12 TBR 
işletmesinden 
sekizinin 
sahibi ya da 
işletmecisi 
olan 9 kişi ile 
görüşülmüştür
. 

Rotanın 
canlandırılabileceği, 
TBR işletmelerinin 
bulundukları 
coğrafya için birer 
kazanç olma yanında 
gelecekte 
gerçekleştirilmesi 
düşünülen birçok 
proje için örnek 
model oluşturma 
potansiyeline sahip 
olma özelliği 
sergilediği sonucuna 
ulaşılmıştır. 

6 Garba 
Bako, 
A. 

2016 Alternatif Turizm 
Kapsamında 
Şarap Turizmi: 
Kula’yı Ziyaret 
Eden Şarap 
Turistlerine 
Yönelik Bir 
İnceleme  

Manisa/Kula 
şarap 
destinasyonunu 
ziyaret eden 
şarap 
turistlerinin genel 
profil özelliklerini 
belirlemek ve 
şarap 
turistlerinin 
şarap turizmine 
bakış açılarını 
detaylandırmaktı
r. 

Görüşme 
tekniği 
47 şarap 
turisti 
 
 

Şarap turistlerinin 
genellikle orta yaş ve 
üzeri, eğitim seviyesi 
ve geliri yüksek 
kişiler olduğu tespit 
edilmiş ve şarap 
turistlerinin, şarap 
tarihi ile ilgili geniş 
bilgiye sahip 
oldukları sonucuna 
ulaşılmıştır. 
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Tablo 2. (devamı) 

 

2.5. Türkiye’de Şarap Turizmi  

 

Tarihsel olarak Türkiye, şarap yetiştirmenin ve şarap tüketiminin sosyal ve kültürel 

yaşamının bir parçası olduğu bir yer olmuştur. Üzüm salkımlarında şekillenen şarap 

kaplarından, Batı Anadolu'da kullanılan üzüm figürleriyle tarihi sikkelere, arkeolojik kazılara ve 

araştırmalara göre, üzüm ve şarabın bölgede 6.000 yıl öncesine dayanan önemli bir sosyal ve 

ticari rol oynadığını göstermektedir (Arıkan ve Dündar Arıkan, 2017: 2). 

Türkiye'nin en gelişmiş ve verimli şarap bölgeleri Trakya (Marmara) ve Ege bölgeleri, 

Orta ve Güneydoğu Anadolu'dur. Şarap yapımı ise, ülkenin batı kesiminde yoğunlaşma eğilimi 

göstermektedir. Trakya bölgesi, Türkiye'de üretilen tüm şarapların yüzde 20'sini 

oluşturmaktadır. Yunanlıların geçmişte bu alanda kurdukları şarap yapım geleneği bugün 

Türkler tarafından küçük ve orta ölçekli tesislerde devam etmektedir. 

Orta Anadolu'da, şarap endüstrisinde iki merkez önemli rol oynamaktadır. Bunlardan 

biri Ankara'nın 65 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Kalecik ilçesidir. Adını üzüm Kalecik 

Karası'na verir. Kapadokya, diğer önemli Anadolu şarap üretim merkezidir; fakir volkanik 

toprak üzüm yetiştiriciliği için uygundur. Güney Anadolu'da Diyarbakır ve Elâzığ’ın çevresindeki 

bölgeler, Türkiye'deki en iyi kırmızı şarap üzümleri olan Öküzgözü’nü ve Boğazkere’yi 

üretmektedir. Yağmurlu yazları ile Karadeniz bölgesi, şaraplık üzüm üretimi için özellikle uygun 

değildir. İtalya'nın Marzemino üzümünün atası olduğu düşünülen Merzifon Karası gibi yerel 

bazı siyah üzüm çeşitleri teşvik edilmeye çalışılmaktadır. 

1990'lara gelindiğinde, kaliteli şaraplar, sağlık ürünleri ve Batı yaşam tarzına artan ilgi, 

Türkiye'de şarap tüketimini artırıcı etkisi olmuştur. Türkiye'nin popüler turizm merkezlerini 

ziyaret eden yabancı turistlerin yanı sıra, şarap tüketimini de artırmıştır. Turistlerin 

7 Türker 
ve 
Alaedd
inoğlu 

2016 From Wine 
Production to 
Wine Tourism 
Exprience: the 
Case of Anatolia 

Türkiye’deki 
şarap bölgelerini 
incelemek, şarap 
turizminin 
gelişimini, şarap 
turizmini ve 
şarap rotalarını 
incelemektir. 

Örnek olay 
çalışması 

Türkiye'de kaliteli 
turizm 
deneyimlerini 
sağlayan tematik 
güzergahların 
oluşturulması 
sırasında şarap 
bölgelerinin ve şarap 
turizminin nasıl 
desteklenebileceğini 
ve şarap turizmi 
varış yerinin 
oluşturulmasıyla 
ilgili sorunların nasıl 
belirlendiğini 
vurgulamaktadır. 
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motivasyonlarının değiştirilmesi, alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi ve şaraba karşı 

ilgilerinin artması, Türkiye'de seyahat acentelerinin üzüm bağlarını ziyaret etmek ve anavatan 

tarafından üretilen kaliteli şarapların tadına bakmak isteyen turistler için günlük veya haftalık 

turlar düzenlemeye başladıklarını göstermektedir. Şaraphane ve üzüm bağları ziyareti, yerli 

turistler için İstanbul'dan, özellikle Trakya'ya ve Bozcaada'ya, hasat zamanlarında giden çok 

sayıda tur seçeneğinin olduğu önemli bir motivasyon kaynağıdır (Türker ve Alaeddinoğlu, 2016: 

31). 

 

2.5.1.Trakya Bağ Rotası 

 

Trakya Bölgesi, ülkenin Avrupa yakasını ifade eder ve Türkiye, Yunanistan ve 

Bulgaristan tarafından paylaşılır. Dünyanın en eski şarap üreticilerinden birine ev sahipliği 

yapan bölge, şarapla ilişkili Trakya Tanrısı Dionysos'un doğum yeri olarak bilinir. Homer, Antik 

Trakya'yı büyük şaraplar yapacak olan toprak olarak tanımlamıştır (Arıkan ve Dündar Arıkan, 

2017: 3). 

Trakya Bağ Rotası, Türkiye’nin ilk şarap rotasıdır. Trakya Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle 

Trakya Turizm İşletmecileri Derneği (TTİD) tarafından Trakya bölgesinde faaliyet gösteren 12 

butik şarap üreticisinin bir araya gelmesiyle kurulmuştur ve Türkiye’nin ilk bağ rotası 

projesidir. Yerleşim bölgelerine göre 4 rotadan oluşmaktadır. Tekirdağ Bölgesi’nde 4, Şarköy 

Bölgesi’nde 3, Kırklareli Bölgesi’nde 3 ve Gelibolu Bölgesi’nde 2 şarap üreticisi yer almaktadır 

(www.trakyabagrotasi.com). 

 

2.5.1.1. Trakya Bölgesi’nde Yer Alan Şarap Üreticileri 

 

Umurbey Bağı; 1993 yılında Trakya’da Tekirdağ’a 12 km uzaklıkta bulunan Yazır 

bölgesinde kurulmuştur. Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Chardonnay, Sauvignon Blanc cinsi 

üzümlerden şarap üretmektedirler (www.umurbeyvineyards.com). 

Şato Nuzun Bağı; 2005 yılında Tekirdağ Marmara Ereğlisi Çeşmeli Köyü’nde 

kurulmuştur. Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot Noir cinsi üzümlerden şarap 

üretmektedirler (www.chateaunuzun.com). 

Barel Bağları; 1997 yılında Tekirdağ Karaevli Köyü Eski Bağlar Mevkii’nde kurulmuştur. 

Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Sauvignon Blanc cinsi üzümler yetiştirilmektedir 

(www.barelvineyards.com). 

Barbare Bağları; Tekirdağ’ın Barbaros kasabası ile Yazır köyü arasında yer almaktadır. 

Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Grenache ve Mourvedre üzümler yetiştirilmektedir 

(www.barbarewines.com). 

http://www.trakyabagrotasi.com/
http://www.umurbeyvineyards.com/
http://www.chateaunuzun.com/
http://www.barelvineyards.com/
http://www.barbarewines.com/
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Melen Bağları; Marmara Denizi’nin kuzey sahilinde Hoşköy’de yer almaktadır.  Cabernet 

Sauvignon, Merlot, Syrah, Tempranillo, Semillion, Kalecik Karası, Papazkarası gibi üzümler 

yetiştirilmektedir (www.melenwinery.com). 

Gülor; Türkiye’ye uluslararası üzümleri tanıtan ilk butik şarap üreticisidir. 1993 yılında 

Güler Sabancı tarafından kurulmuştur. Tekirdağ Şarköy Bölgesi’nde yer almaktadır 

(www.winesofturkey.org/gulor). 

Kalpak Bağları; 2003 yılında Tekirdağ Şarköy Bölgesi’nde kurulmuştur. Cabernet 

Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot üzümleri yetiştirilmektedir (www.kalpak.net). 

Arcadia Bağları; 2002 yılında Kırklareli Bölgesi’nde kurulmuştur. Cabernet Sauvignon, 

Cabernet Franc, Merlot, Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris, Sangiovese, Pinot Gris, Öküzgözü ve 

Narince üzümleri yetiştirilmektedir (www.arcadiavineyards.com). 

İrem Çamlıca Bağları; 2008 yılında Kırklareli Bölgesi’nde kurulmuştur. Köklerini 

Portekiz’den getirttikleri Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viognier, Narince, Riesling, Albarino, 

Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Pinot Noir ve Papazkarası üzümleri yetiştirilmeye 

başlanmıştır(www.yolculukterapisi.com/trakya-chamlija, 

www.adimadimgurme/2016/06/22/chamlija). 

Vino Dessera; Kırklareli’nin Ahmetçe Köyü’nde yer almaktadır. 2012 yılında şaraphane 

kurulmuştur. Blanc de Noirs, Kalecik Karası, Shray gibi üzümler yetiştirilmektedir 

(www.adimadimgurme.com/2018/01/09/vino-dessera, www.desserabagevi.com). 

Kavur Bağları; Gelibolu Yarımadası’nın ana karaya bağlandığı bölgede, Doğan Arslan 

mevkinde yer almaktadır. 2005 yılında kurulmuş, üretilen şaraplar 2011 yılında şarap severlere 

sunulmuştur. Merlot, Cabernet Sauvignon ve Cabernet Franc üzümleri yetiştirilmektedir 

(www.gali.com.tr). 

Suvla Bağları; Gelibolu Yarımadası’nda Kabatepe Kumlimanı’nda 2003 yılında 

kurulmuştur. Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Cabernet Franc, Grenache Noir, Petite Verdot, 

Chardonnay, Sauvignon Blanc, Rosanne ve Marsanne üzümleri yetiştirilmektedir 

(http://www.suvla.com.tr/).  

 

2.5.2. Urla Bağ Yolu 

 

Urla yarımadasında yer alan Urla Bağ Yolu, yedi butik üzüm bağları ve şarap üretim 

tesislerinden oluşur. Bölgede şarap turizmini yeniden canlandırmak, bölgedeki şarap turizmini 

geliştirmek ve şarap turistlerinin Urla’daki şaraphaneleri gezmesi için bir güzergâh oluşturmak 

için “Urla Şarap Üreticileri ve Bağcılık Derneği” tarafından oluşturulmuştur 

(http://adimadimgurme.com/2018/10/09/urla-bag-yolu/). Proje, İzmir Kalkınma Ajansı 

tarafından da desteklenmektedir. 

http://www.melenwinery.com/
http://www.winesofturkey.org/gulor
http://www.kalpak.net/
http://www.arcadiavineyards.com/
http://www.adimadimgurme.com/2018/01/09/vino-dessera
http://www.desserabagevi.com/
http://www.gali.com.tr/
http://www.suvla.com.tr/
http://adimadimgurme.com/2018/10/09/urla-bag-yolu/
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2.6. Portekiz’de Şarap Turizmi 

 

Portekiz, Avrupa’nın en batı ülkesidir. Güçlü bir şarap geleneği ülkesidir ve şaraplarının 

mükemmel kalitesi, uluslararası yarışmalarda kazanılan sayısız ödül ve farklılıkla dünya 

çapında tanınmaktadır (www.visitportugal.com).  

Şarap, Portekiz'de ulusal bir hazinedir ve dünya çapında bir ülkenin sembolüdür. 

Bununla birlikte, şarap turizmi, Portekiz'de ve aynı zamanda uzun yıllara dayanan bir şarap 

üretim tarihine sahip diğer Avrupa ülkelerinde de yeni bir olgudur. Şarap turizminin sağladığı 

faydalar nedeniyle, bir eski dünya şarap ülkesi olan Portekiz, başarılı uluslararası örneklerin 

ardından şarap turizmi başlatmıştır. (Correia ve Ascençao, 2006: 242-243). 

Portekiz, ulusal ve uluslararası gezginler arasında her zaman iyi yemek ve şaraplarla 

dolu bir yer olarak ünlenmiştir. Bununla birlikte, Port haricinde, sadece son birkaç yılda, şarabın 

kaliteyi arttırdığı ve Portekiz'de şarap turizmi geliştirmek için çaba sarf edildiği görülmüştür 

(Correia, Ascençao ve MW, 2004: 16). Portekiz'de, şarap rotaları projesi, Portekiz’in Avrupa 

Birliği tarafından desteklenen Dionysos programına katılarak 1993 yılında ortaya çıkmıştır 

(Simoes, 2008: 273). 

Son yıllarda, şarap endüstrisi, üretim ve uluslararası satış açısından önemli ilerlemeler 

kaydetmiştir. 2010 yılından beri küresel şarap pazarının büyümesi artmakta olup, 2015 yılında 

300.000 milyon dolardan fazla bir değere ulaşmaktadır. Portekiz'de, bu alanda lider bir konuma 

sahiptir ve bunun sonucu olarak ekonomik ve sosyal açıdan büyük bir etkiye sahiptir. 

Üretiminin yaklaşık %70'i, Portekiz için olumlu bir imajı temsil eden uluslararası pazarlar 

içindir. 2011 yılında yaklaşık 576 milyon euro ihracat gerçekleştirilmiştir (Martins,2016: 1).  

 

2.6.1. Portekiz Şarap Rotaları 

 

Portekiz'in zengin tarihi şarapları, özellikle de en ünlü şarapları Porto ile                       

bağlantılıdır. Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) ve Instituto Nacional de Estatística (INE) 

tarafından hazırlanan raporlarda Portekiz, dünya çapında bir şarap üreten ülke olarak 12. 

sırada ve uluslararası şarap ticareti sıralamasında 9. sıradadır. Dünya şarap turlarına göre, 

Portekiz şarapları için benzersiz olan, şarap uzmanlarının büyük bir kısmı tarafından yabancı 

olan yerli üzüm çeşitlerinin sayısı ise 500’den fazladır (Costa, 2016: 1). 

Portekiz’de yer alan ve resmi olarak kabul edilen şarap rotaları toplamda 14 tanedir.  

Bunlar; Vinho Verde, Tras-os-Montes, Porto-Douro, Dão, Bairrada, Beira, Lisboa, Tejo, Alentejo, 

Peninsula de Setúbal, Algarve, Açores ve Tavora E Varosa’dır. Çalışma kapsamında aşağıda 

belirtilen 6 rotaya ziyaret gerçekleştirilmiştir. 

http://www.visitportugal.com/
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2.6.1.1. Bairrada Şarap Rotası 

 

Portekiz'in tam merkezinde yer alan Bairrada Şarap Rotası, Aveiro ve Figueira da Foz 

plajının bulunduğu sahil şeridinde yer almakta olup, aynı zamanda UNESCO tarafından Dünya 

Mirası olarak sınıflandırılan Coimbra'nın çevresini de kapsamaktadır (www.visitportugal.com). 

Bairrada Şarap Rotası, bölgenin şarap ürünlerini tanıtmak, bölgesel bir yapı oluşturmak ve 

Bairrada bölgesinin şarap üretim gelenekleriyle ilgili yenilikçi bir turizm ürünü sunmak 

amacıyla 1995 yılında bir grup kamu ve özel sektör tarafından oluşturulmuştur (Bras, Costa ve 

Buhalis, 2010: 1627). 

Bairrada'da şarap üretimi, ülkenin bağımsız bir birim olarak kurulmasından bu yana var 

olmuş ve bölgenin ekonomik gelişimi ve kültürel kimliğinde önemli bir rol üstlenmiştir. Bu 

sektördeki çok sayıda firmanın yeni iş olanakları yaratarak ve yıllık iş cirosunu artırarak 

bölgenin kalan şirketlerini desteklemekten sorumlu olması nedeniyle bölge ekonomisinde şarap 

hayati önem taşımaktadır (Bras vd, 2010: 1627). 

Bairrada, kırmızı şaraplarda Baga, beyaz şaraplarda Bical gibi yüksek kaliteli çeşitleri ile 

yapılmış iyi bir şarap bölgesidir. Baga baskın kırmızı çeşididir. Bu çeşitten yapılan şaraplar, renk 

ve asit bakımından zengin, dengeli ve uzun ömürlüdür. 2003 yılından sonra Bairrada DOC, 

Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Pinot Noir, Touriga Nacional ve Tinta Roriz gibi uluslararası 

lezzetleri de üretmeye izin vermiştir. Bölgenin diğer adı Maria Gomes olan beyaz renkli Fernão 

en çok ekilen yerdir. Ayrıca Arinto, Rabo de Ovelha, Cercial ve Chardonnay çeşitleri de vardır. Bu 

bölgenin beyaz üzümleri narin ve aromatiktir. Bölgenin köpüklü şarapları mezeler veya yöresel 

yemekler olarak kullanılmaktadır (www.winetourismportugal.com, 

http://www.winesofportugal.info/).  

 

2.6.1.2. Setúbal Peninsula Şarap Rotası 

 

Setúbal Yarımadası, Lizbon'un güneyinde bulunan ve bölgenin yaklaşık 9000 hektar 

üzüm bağlarından oluşan bir bölgedir. Bölgenin, yaklaşık 4000 yıl önce İber Yarımadası'na 

ekilen ilk üzüm asmalarının evi olduğuna inanılmaktadır. 2009 yılına kadar bölge Terras Sado 

olarak bilinmekteydi ancak bölgeyi alt bölge olarak bilinen Setúbal ile daha yakından 

ilişkilendirmek için isim değişikliği yapılmıştır. 

Setúbal Yarımadası'ndaki şarapların en bilinenlerinden Moscatel de Setúbal'dır ve bu 

şarap Moscatel üzümleriyle yapılan tatlı, sert bir beyaz şaraptır. Moscatel de Setúbal, genellikle 

meşe fıçılarında uzun yıllar bekletilir ve lezzetini buradan almaktadır. 

Setúbal Yarımadası'nın şarap bölgesi resmi olarak 1908 yılında tanınmıştır ve Vinho 

Bölgesi olarak sınıflandırılmıştır. Setúbal Yarımadası'nda DOC (Denominação de Origem 

http://www.visitportugal.com/
http://www.winetourismportugal.com/
http://www.winesofportugal.info/
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Controlada) olarak sınıflandırılan iki alt bölge vardır ve bunlar Setúbal ve Palmela'dır. DOC 

standartlarına göre üretilen şaraplar en üst seviyelere göre düzenlenir ve bölgenin klasik 

şaraplarını temsil eder. Setúbal yarımadasında üretilen şarapların yaklaşık %8'i Setúbal DOC'ye 

girmiştir; %12'si Palmela DOC altına girmekte ve geri kalan %80'i Vinho Regional olarak 

sınıflandırılmaktadır. 

Bir şarabın Setúbal Yarımadası'nın Vinho Bölgesi olarak sınıflandırılması için, şarabın 

belirli üzüm çeşitleriyle üretilmesi gerekir. Kırmızı şarap için karışım, üzüm çeşitlerinin en az 

%50'si olan Aragonez, Cabernet Sauvignon, Merlot, Mostcatel Roxo (rosé veya kırmızı Muscatel 

de Setúbal için kullanılan üzüm çeşidi), Periquita (Castelão olarak da bilinen yaygın üzüm 

çeşidi) Tinta Amarela ve Touriga Nacional (yörede yetişen kırmızı üzüm çeşidi) içermelidir. 

Karışımın diğer %50'si Alfrocheiro Preto, Alicante Bouschet, Bastardo, Carignan Grand noir, 

Monvedro, Moreto veya Tinta Miuda'dan oluşmaktadır. 

Beyaz şarap için karışım en az %50 oranında Arinto, Chardonnay, Fernao Pires, Malvasia 

Fina, İskenderiye Muscat ve Roupeiro üzümlerini içermelidir. Diğer %50'si Antao Vaz, Esgana 

Cao, Sauvignon blanc, Rabo de Ovelha, Trincadeira das Pratasor veya Ugni blanc ile yapılabilir 

(https://drinkportuguesewine.co.uk/portuguese-wine-regions/setubal-peninsula).  

Setúbal Peninsula Şarap Rotası 2000 yılında açılmıştır ve şarapçılık, üzüm bağları, 

mimari bazda farklılaşan şarap turizmini teşvik ederek bölgenin kültürel, doğal kaynaklarına ve 

şaraplarına değer katmayı amaçlamıştır. Bu rota, Casa Mãe da Rota de Vinhos tarafından 

yönetilmektedir. Sunulan çeşitli şarap turizmi unsurları arasında Moscatel de Setúbal şarabı, 

Serra da Arrábida tepelerinin güzelliği, Casa Mãe da Rota de Vinhos tarafından düzenlenen yerel 

şarap imalathanelerinde gerçekleştirilen konserler, tiyatro gösterileri ve tekne turları gibi 

etkinlikler yer almaktadır (Reigadinha ve Cravidão, 2016: 137- 138).  

 

2.6.1.3. Vinho Verde Şarap Rotası 

 

Portekiz'in en kuzeybatısındaki Vinho Verde Şarap Rotası, yeşil şarap anlamına 

gelmekte ve bu sıfat aynı zamanda şarapların tazeliğini de göstermektedir.   

Rota, Minho bölgesinde yer alan ve güneydeki Vouga nehrine yayılan küçük arazilere 

bölünmüş yeşil bir manzaradan oluşmakta ve Porto’dan başlayıp İspanya sınırına kadar 

uzanmaktadır. Minho nehri bölgenin kuzey kenarı boyunca akar ve Portekiz ile İspanya 

arasındaki uluslararası sınırı oluşturmaktadır. Minho nehri, İspanyol Galiçya'daki Lugo 

çevresindeki tepelerde yükselir ve güney batı yönündeki çoğu, sınırın İspanyol tarafındaki kırsal 

alanlardan geçer (https://www.wine-searcher.com/regions-vinho+verde). 

https://drinkportuguesewine.co.uk/portuguese-wine-regions/setubal-peninsula/
https://www.wine-searcher.com/regions-vinho+verde
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Şarap üretme tarihi 2000 yıl kadar geriye dayanmaktadır. Kuzeyden güneye dokuz alt 

bölgeye ayrılır: Monção ve Melgaço, Lima, Basto, Cávado, Ave, Amarante, Baião, Sousa ve Paiva 

(https://www.visitportugal.com). 

Vinho Verde, 1997'de Yeşil Şarap Bölgesi'nin şarap yapımının çeşitli yönlerinde, üzüm 

bağından cama, şarap tadımı bağlamındaki deneyimler yoluyla gelişimini teşvik etmek amacıyla 

kurulmuştur. Rota, önceden belirlenmiş kurallara göre, turistlerin ilgisini çekmek için, uygun 

şekilde hazırlanarak organize edilmiş bir bölge içinde bir dizi şarap ve üzüm bağını birleştirir. 

Başlangıçta çiftlikler, şaraphaneler, kooperatif birlikleri, konut birimleri, restoranlar, şarap 

üreticileri birlikleri ve turizm şirketleri dahil olmak üzere 62 üye rotaya katılırken bu sayı 

Temmuz 2014’te 68’e yükselmiştir. 

 Vinho Verde Şarap Rotası’nın kuruluşundan bu yana, Porto'da bulunan ve turistleri 

desteklemek, şarap turizmi programları, rezervasyonlar ve rezervasyonları organize etmek ve 

tüm ilgili taraflara açıklık sağlamak için hizmet veren merkezi bir ofisi bulunmaktadır. 

Vinho Verde zaman içinde yenilenmiş, ancak kuruluşundan bu yana, turiste global bir 

görüntü, sağlam ve çekici bir ürün sunan hizmet ve ürün grubunu birleştirerek tamamlayıcı 

olmayı hedeflemektedir (Reis, 2016: 276-277). 

Her yıl, bölgede binlerce küçük çiftlik tarafından büyük miktarlarda saman sarısı, açık 

gövdeli, keskin turta şarapları üretilmektedir. Ve beyaz şarabın yıkanmasının ortasında, 

Portekiz dışında nadiren görülen yakut kırmızısı Vinho Verde Tinto'nun hafif parıltısı vardır. 

Burada üretilen şarapların bir kısmı oldukça taze ve genç olduğundan, kırmızı üretiminde 

geçerli olan Moniker Verde bile ‘yeşil’ elde edilmektedir. Resmi olarak köpüklü şaraplar olarak 

sınıflandırılmaya yetecek kadar köpüklü olmasa da, çok beyaz Vinho Verde'nin belirgin bir 

özelliği vardır. Genellikle Arinto, Loureiro ve Trajadura gibi klasik Portekiz beyaz şarap 

üzümlerinden elde edilmektedir. Ayrıca, canlı kırmızı Azal Tinto, Vinhao ve Espadeiro asma 

çeşitleri de kullanılmaktadır (https://www.wine-searcher.com).                   

       

2.6.1.4. Alentejo Şarap Rotası 

 

Alentejo, Portekiz'in doğusunda tanınmış, saygın bir şarap bölgesidir. Bu sıcak ve kuru 

alan, en iyisi Alentejo DOC (Denominacao de Origem Controlada) başlığı altında satılan kırmızı 

şarapları ile bilinir. Bu şaraplar tipik olarak Aragonez (Tempranillo), Castelao, Trincadeira veya 

üçünün zengin, olgun, reçelli bir karışımından yapılır. Şarap üzümleri portföyünde ünlü olarak 

çeşitlilik göstermesine rağmen (birçok ismin ve eş anlamlılarının aranması zor bir iştir), 

Alentejo, Syrah ve Cabernet Sauvignon gibi dünyaca ünlü çeşitleri benimseme konusunda 

durgun değildi. Modern Alentejo şarap yapımı ile ilgili en dikkat çekici şeylerden biri, özlü 

Fransız üzüm çeşitlerinden benzersiz bir Alentejano şarap tarzı yaratma kabiliyetidir. 

https://www.visitportugal.com/
https://www.wine-searcher.com/
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Bölge, Portekiz'i ikiye bölen ve Lizbon yakınlarındaki okyanusa giren Tejo nehrinin 

güneyinde yer almaktadır. Alentejo, Portekiz'in üçte birine kadar uzanmakta ve yalnızca Algarve 

bölgesi ülkenin güney sahilinden ayrılmaktadır. Bölgede, çeşitli tahıl bitkilerinin ve Portekiz'in 

çok ünlü olduğu mantarların üretimi için yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Kuzeydeki mantar 

tarlaları oldukça küçükken, burada Alentejo'da kalın kabuklu Quercus Suber ağaçlarının kırsal 

alanın her yerine yayılması için yeterli boş alan vardır. Alentejo, Atlantik Okyanusu’nun 

serinletici etkisine sahip olduğundan kolay içimli kırmızı şarapların üretimine katkı 

sağlamaktadır. Çünkü bu koşullarda olgunluğa ulaşmak kolaydır.  

Alentejo'nun Denominacão de Origem Controlada ünvanının yanı sıra daha geniş bir 

Vinho Regional Alentejano adı vardır (https://www.wine-searcher.com/regions-alentejo). 

Çeşitli mikro iklimlerde ve arazilerde üzüm yetiştiriciliği ve şarap yapımını düzenlemek 

amacıyla, DOC Alentejo sekiz farklı alt bölgeye ayrılmıştır: Portalegre, Borba, Redondo, 

Vidigueira, Reguengos, Moura, Évora ve Granja / Amareleja. Tüm DOC şarapları DOC Alentejo 

olarak etiketlenmiştir ve bazen de alt bölge adıyla 

nitelendirilmektedir.(http://www.winesofportugal.com/us/travel-wine/wine-

regions/alentejo/overview/). 

Alentejo, son yıllarda Portekiz şarap rönesansının kilit merkezi olmuştur. Buradaki 

şarap üretimine geçmiş zamanda az sayıda devlet destekli kooperatif tarafından 

hükmedilmesine rağmen, bölgenin bağımsız küçük mülkleri tarafından üretilen kaliteli şarap 

miktarı etkileyici seviyededir. Avrupa çapında çeşitli şarap iyileştirme planlarında yer alan 

Avrupa Birliği, ciddi ölçüde yardım sağlamada destek olmuştur (https://www.wine-

searcher.com/regions-alentejo). 

 

2.6.1.5. Madeira Şarap Rotası 

 

Madeira, Atlantik Okyanusu'nda bulunan Portekiz’in başkenti Lizbon'un 970 km 

güneybatısında yer alan adalar grubudur. 1419'da Afrika'nın batı sahilini keşfeden Portekizli 

denizciler tarafından keşfedilmiştir. Hem şarap hem de ada, şarap tarihinde benzersiz yerlere 

sahiptir. Adadan gelen bütün güçlü şaraplar Madeira DOC kapsamında üretilirken, sofra 

şarapları VR (Vinho Regional) ünvanı Terras Madeirenses adı altında satılmaktadır. 

İki yüzyıl boyunca, üretilen şaraplar az biliniyordu ve düşük ekonomiye sahipti. Ancak 

ada, 17. yüzyılın ortalarında Hindistan’a ve Brezilya’daki Portekiz kolonilerine giden gemiler 

için kilit bir nokta haline geldiğinde Madeira şaraplarına talep artmıştır.  

Yüksek kaliteli Madeira şarapları, sehpalara yerleştirilmiş büyük fıçılarda 

yaşlandırılmıştır. Bu şaraplar, yalnızca güneş tarafından ısıtılan odalarda, yıllarca 

https://www.wine-searcher.com/regions-alentejo
http://www.winesofportugal.com/us/travel-wine/wine-regions/alentejo/overview/
http://www.winesofportugal.com/us/travel-wine/wine-regions/alentejo/overview/
https://www.wine-searcher.com/regions-alentejo
https://www.wine-searcher.com/regions-alentejo
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saklanabilmektedir. Bazı üreticiler güneş ışığından daha fazla yararlanabilmek için fıçıların 

olduğu odalara büyük pencereler yaptırmıştır. 

Madeira'nın yapımında kullanılan asmalar, özellikle de adanın üzüm bağlarına 

Amerika'dan gelen tozsuz küf ve asma biti şeklinde getirilen yıkımdan sonra yıllar içinde 

değişmiştir. Bugün Tinta Negra Mole, Madeira şarap üretiminde kullanılan baskın üzüm 

çeşididir. Adı "siyah yumuşak" anlamına gelir ve çeşitliliğini "siyah" Grenache ve "yumuşak" 

Pinot Noir'in kesişmesinden almaktadır. 

Tercih edilen orijinal çeşitler Verdelho, Sercial, Terrantez, Bual ve Malvasia’dır. Şaraplar 

kendi üzüm çeşitlerinin adıyla etiketlenmiştir. Zamanla Malvasia kelimesi İngilizce Malmsey 

kelimesine dönüşmüş ve Madeira şaraplarına ait bir sözcük haline gelmiştir. Terrantez, adada 

neredeyse yok olmuştur. Much Madeira ve Tinta Negra Mole adaya asma biti salgını ilacı olarak 

getirilen çeşitli diğer melezlerin bir karışımı ile harmanlanmıştır, ancak tek çeşit şaraplar daha 

fazla ilgi görmüştür. 

Madeira şarapları, seco (kuru) ve meio seco (orta kuru) ila meio doce (orta tatlı) ve doce 

(tatlı) arasında çeşitli tatlılık seviyelerinde bulunur. En iyi olarak etiketlenen bu şaraplar, en az 

üç yıl gerekli olan sürede yaşlanan ve genellikle mutfak kullanımlarına konan şaraplardır. 

Vintage, Madeira'nın en pahalı şeklidir ve ticari olarak piyasaya sürülmeden önce 20 yıldan 

daha uzun bir süre bekletilmelidir. Rainwater Madeira, Amerika Birleşik Devletleri'nde popüler 

olan ve genellikle Tinta Negra Mole'dan yapılan daha hafif bir stildir. 

Adanın uzaktaki konumu ve engebeli arazisi nedeniyle küçük üretim ölçekleri ve 

kapsamlı yaşlanma süreçleri ile Madeira şarabının yapım maliyeti çok yüksektir. Bu, dünyadaki 

giderek artan rekabetçi şarap pazarları için önemli bir dezavantaj haline gelmektedir. Şarap 

modasındaki ve tüketici tercihindeki değişikliklerle birleşen bu yüksek maliyet, Madeira'nın 

geçtiğimiz yüzyıldaki popülaritesinde çarpıcı bir düşüşe yol açmıştır. Buna rağmen, istekli yeni 

şarap üreticileri hem kaliteyi hem de verimliliği artırmak ve Madeira'nın uzun şarapçılık 

geleneklerini sürdürmek için sıkı bir şekilde çalışmaktadır (https://www.wine-

searcher.com/regions-madeira). 

 

2.6.1.6. Douro Şarap Rotası 

 

Douro bölgesi, Kuzey Portekiz’de yer almakta ve limana ev sahipliği yapmaktadır. Adını 

İspanya sınırından doğudan batıya Porto’ya doğru akan Douro Nehri’nden alır ve Atlantik 

Okyanusu’na bağlanır. Şarap üretimiyle ilgili bağlantılı noktaları kapsayan iki şarap yoluna 

sahiptir. Bölge, İber yarımadasındaki en uzun nehirlerden biri olan nehrin alt kesimlerinin 

kıyıları boyunca dik yamaçları kaplamaktadır (https://www.wine-searcher.com/regions-

douro). 1996 yılında, Avrupa Birliği, Dyonisios Programı kapsamında, Port Wine Route'u 

https://www.wine-searcher.com/regions-madeira
https://www.wine-searcher.com/regions-madeira
https://www.wine-searcher.com/regions-douro
https://www.wine-searcher.com/regions-douro
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oluşturmuştur. Bu rota yaklaşık 50 kişiyi, konaklama seçeneklerini, şarap imalathanelerini, 

şarap mahzenlerini ve restoranları kapsamaktadır. 14 Mart 2011'de Távora-Varosa bölgesinde 

oluşturulan Cister Şarap Rotası, Douro alt bölgesindeki sekiz belediyeyi kapsamaktadır: 

Armamar, Lamego, Moimenta da Beira, Penedono, São João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço 

ve Tarouca. 

Üzüm bağlarının büyük çoğunluğu, konaklama ve yeme içme gibi çeşitli hizmetler 

sunmaktadır. Ancak, asıl amaç üzüm hasatıdır. Rota, şarap turistlerine Eylül ve Ekim ayları 

boyunca turistlere Portekiz'deki en ünlü şarapların yapıldığı hasat, üretim ve şişeleme 

işlemlerine tanık olma şansı sunmaktadır. Ziyaretçiler şarap tadımına katılabilir ve favorilerini 

bağın kendi dükkanından satın alabilirler. Port Wine, DOC kontrollü Douro bölgesinden 

şaraplar, Moscatel ve köpüklü şaraplar gibi şarapları deneyimleyebilirler. 

Bölgenin büyüklüğü nedeniyle, Porto Şarabı rotası üç kısma ayrılmıştır: Aşağı Corgo, 

Yukarı Corgo ve Yukarı Douro. 

Aşağı Corgo: Rotanın bir kısmı Vila Real, Santa Marta de Penaguião, Mesão Frio, Peso da 

Régua, Armamar ve Lamego'yu kapsamaktadır. Üzüm bağları, şarap mahzenleri ve hatta eski 

malikane evlerinde veya tavernalarda bulunan benzersiz depolama tesisleri dahil, ziyaret etmek 

için toplam 30 farklı bölge sunar. Sofralık şarap üretimi için en uygun bölgedir. 

Yukarı Corgo: Rotanın bu kısmı Tabuaço, Sabrosa, Alijó, Murça ve São João da 

Pesqueira'yı kapsamaktadır ve çok çeşitli el sanatları ve şarap üretim ekipmanlarına ev sahipliği 

yapan eşsiz yerler sunmaktadır. 

Yukarı Douro: Rotanın bu kısmı ise Vila Flor, Carrazeda de Ansiães, Torre de Moncorvo, 

Freixo de Espada à Cinta, Vila Nova de Foz Côa, Mêda ve Figueira de Castelo Rodrigo'yu 

kapsamaktadır. Bu yolun kapsadığı geniş alana rağmen, ikisi de Torre de Moncorvo'da bulunan 

iki üzüm bağını içermektedir. Bununla birlikte, Yukarı Douro çarpıcı manzaralara ve antik tarihi 

yerlere sahiptir (http://www.dourovalley.eu/en/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=79503).  

Bazı uluslararası üzüm çeşitleri için Douro vadisi, özellikle sofra şarabı üretimi için 

uygun bir alandır. Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc ve Gewürztraminer, burada ekilen en 

yaygın yerli üzümlerdir (https://www.wine-searcher.com/regions-douro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dourovalley.eu/en/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=79503
https://www.wine-searcher.com/regions-douro
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3. YÖNTEM 

 

Şarap turistlerinin şarap turizmi destinasyonlarını ziyaretlerinde dikkate aldıkları 

faktörleri ve bireylerin şarap turizmine yönelik algılarının tespit edilebilmesi amacıyla yapılan 

bu çalışmada, nicel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Öncelikle araştırmanın alan yazın 

taraması için kitaplar, tezler, makaleler ve veri tabanları incelenmiştir.  

Portekiz’de 6 şarap rotasında bulunan şarap bağlarına, şarap üreten ve satan işletmelere 

gidilerek orayı ziyaret eden şarap turistlerine anket yöneltilmiştir. Anket hakkında ayrıntılı bilgi 

verilerek, kendilerine uygun ifadelerin işaretlenmesi istenmiştir. Portekiz bölgesindeki ziyaret 

eden turistleri gözlemlendiğinde kişilerin ağırlıklı olarak İngilizce bilmemeleri sebebiyle, anket 

Portekizce olarak da uygulanmıştır. Türkiye’de ise Trakya Bağ Rotası’nı ziyaret eden şarap 

turistlerinin yüksek oranda yerli turist olduğu görülmüştür. Bu sebeple katılımcılara Türkçe 

anket yöneltilmiştir.  

 

3.1. Araştırmanın Türü 

 

Araştırma türleri amaçlarına göre; keşfedici, tanımlayıcı ve açıklayıcı araştırmalar 

olarak 3 grupta toplanmaktadır Tanımlayıcı araştırma; araştırmadaki nesne veya olgunun 

mevcut durumunun ifade edilmesiyle gerçekleştirilir (Coşkun, Altunışık, Bayraktaroğlu ve 

Yıldırım, 2015).  Bu nedenle mevcut çalışma, Portekiz ve Türkiye’deki şarap rotalarını ziyaret 

eden şarap turistlerinin genel memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan bir çalışma 

olmasından dolayı tanımlayıcı bir araştırmadır.  

 

3.2. Veri Toplama Aracı 

 

Veri toplama aracı olarak Sparks (2007) tarafından geliştirilen planlı davranış teorisine 

yönelik ölçek yapılandırılmış ve uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan söz konusu ölçek, daha 

önce Ajzen, 1991, 2001; Kempf, 1999; Hall vd., 2000, 2001 ve Charters&Ali-Knight, 2002 

tarafından da kullanılmıştır. Orijinalinde ölçek 8 faktör, 33 maddeden oluşmaktadır. Ancak 

uzman görüşü ve çalışmanın amacı doğrultusunda 8 madde çıkarılmıştır. Ankette, çoğu şarap 

turizmine özgü bir dizi tüketici davranışını ve davranışsal konuları kapsayacak şekilde 

tasarlanmış birkaç bölüm yer almaktadır. Ölçek, turistlere şarap rotalarını ziyaretinden sonra 

cevaplamaya yönelik destinasyon deneyimi, kişisel gelişim, temel şarap deneyimi, yemek ve 

şarap ile ilgili düzeyleri ve şarap deneyimi sonrası duygusal tutumları olmak üzere 5 faktör, 25 

maddeden oluşmaktadır. Maddelerin yanıt kategorileri 5’li Likert derecelendirilmesine göre 

yapılmış olup yanıtlar sırasıyla; Kesinlikle Katılmıyorum, Katılmıyorum, Ne Katılıyorum Ne 
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Katılmıyorum, Katılıyorum, Kesinlikle Katılıyorum şeklinde sıralanmaktadır. İkinci bölümde, 

katılımcılara sosyo- demografik özelliklerini belirlemeye yönelik cinsiyet, yaş, medeni durum, 

eğitim, gelir ve meslek olmak üzere 6 soru yöneltilmiştir. 

 

3.3. Araştırma Evreni ve Örneklemi 

 

Evren, araştırmacının çalışma alanını oluşturan ve araştırma bulgularının 

genellenebileceği alandır (Coşkun vd, 2015: 132). Örneklem ise; ana kütleden belli kurallara 

göre seçilmiş, temsil yeteneği olan daha küçük bir gruptur (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 129). 

Evren, şarap turizmine katılan kişilerdir. Mevcut çalışmanın evreni Portekiz ve Türkiye’de yer 

alan şarap rotalarına katılan turistlerdir. Örneklemi ise, Portekiz’de yer alan 6 şarap rotasını ve 

Türkiye’de Trakya Bağ Rotası’nı ziyaret eden toplam 322 şarap turistidir. Araştırmada örneklem 

seçimi olarak tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden, kolayda örnekleme tekniği 

kullanılması tercih edilmiştir. Kolayda örnekleme tekniği, ankete gönüllü cevap veren herkesin 

örnekleme dahil edilebilmesi esasına dayanmaktadır (Coşkun vd., 2015:139). Bu bağlamda, 

Kasım 2016- Mayıs 2017 tarihleri arasında Portekiz’de yer alan 14 şarap rotasından 6 şarap 

rotasında toplam 108 kişiye, Temmuz 2017 tarihinde Türkiye’de Trakya Bağ Rotası’nda toplam 

214 kişiye ulaşılmıştır. Uygulama öncesi anket hakkında turistlere bilgi verilmiştir. 

 

3.4. Kullanılan Veri Analiz Teknikleri 

 

Anket yoluyla elde edilen veriler, kodlanarak istatistik paket programına (SPSS) 

aktarılmış ve analiz edilmiştir. Verilerin analizinde aritmetik ortalama ve standart sapma gibi 

tanımlayıcı istatistiklerden faydalanılmıştır. Bunun yanı sıra, t-testi ve Tek Yönlü Varyans 

Analizi (ANOVA) tekniklerinden de yararlanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul 

edilmiştir. 

T-testi, iki örneklem grubu arasında ortalamalar açısından fark olup olmadığını 

araştırmak için kullanılır. Bir gruptaki ortalamanın diğer gruptaki ortalamadan önemli derecede 

farklı olup olmadığını belirler. Üç tür T-Testi bulunmaktadır (Kalaycı, 2016: 74). Bunlar; 

• Tek örnek T-testi (One-Sample T-test), 

• Bağımsız iki örnek T testi (Independent Samples T-test) 

• Bağımlı iki örnek T testi-eşleştirilmiş (Paired Samples T- test) 

Anova testlerinin uygulanması için verilerin normal dağılıma sahip olması, varyansların 

homojen olması, farklı gruplardaki bireylerin birbirinden farklı olması ve rastgele seçilmesi, 

aynı gruptaki bireylerin ise birbirinden bağımsız ve rastgele seçilmiş olmalıdır. Tek Yönlü Anova 
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ikiden fazla grup arasındaki karşılaştırılmalarda kullanılmaktadır. Tek Yönlü Anova Analizi 

sonucunda anlamlı p değeri bulunursa (p<0,05) hangi gruplar arasında anlamlı bir fark 

olduğunu görmek için çoklu karşılaştırma testlerine (Post-hoc testler) başvurulur (Coşkun, 

Altunışık, Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 2015: 199-200). 

 

3.4.1. Ölçeğin Güvenirlik Analizi 

 

Güvenirlik “bir testin veya ölçeğin ölçmek istediği şeyi tutarlı ve istikrarlı bir biçimde 

ölçme derecesidir”(Coşkun vd., 2015: 124). Güvenilirlik Analizi için en çok kullanılan 

yöntemlerden birisi Cronbach’s Alpha (a) katsayılarıdır. Cronbach Alpha’ya göre bir ölçeğin 

güvenilir olarak kabul edilebilmesi için Alpha değerinin en az 0,70 düzeyinde olması 

gerekmektedir (Kartal ve Dirlik, 2016: 1866). Alfa katsayılarına bağlı olarak ölçeğin güvenilirliği 

şu şekilde yorumlanabilir (Kalaycı, 2016: 405): 

• ≤ a < 0.40 = ölçek güvenilir değil, 

• 0.40 ≤ a < 0.60 = ölçeğin güvenilirliği düşük, 

• 0.60 ≤a < 0.80 = ölçek oldukça güvenilir, 

• 0.80 ≤ a < 1.00 = ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. 

Kasım 2016- Mayıs 2017 tarihleri arasında Portekiz’de (108) ve Temmuz 2017 

tarihinde Türkiye’de (214) şarap turisti toplamda 322 katılımcı üzerinde anket uygulanmıştır. 

Katılımcılardan elde edilen verilere göre toplam 25 maddelik ölçeğin Portekiz için Cronbach’s 

Alpha katsayısı ,929; Türkiye için ,751’dir. Yukarıdaki bilgiler ışığında bu değerler ölçeğin 

güvenilir olduğunu göstermektedir. 
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4. BULGULAR 

 

4.1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

 

Araştırmaya veri elde etmek için hazırlanan ankete katılan 322 katılımcının demografik 

bilgi ve bulguları Tablo 3’te yer almaktadır. Buna göre; katılımcıların %46,9’unu erkekler ve 

%53,1’ini kadınlar oluşturmaktadır. Medeni duruma bakıldığında %60,6’sını evli olan bireyler, 

%39,4’ünü medeni durumu bekar olan bireyler oluşturmaktadır. 

 

Tablo 3. Şarap Turistlerinin Sosyo-Demografik Özellikleri 
Sosyo- Demografik 
Özellikler 

n (322) (%) 

Cinsiyet   
Erkek 151 46,9 
Kadın 171 53,1 
Medeni Durum   
Evli 195 60,6 
Bekar 127 39,4 
Yaş   
18-25 29  9,0 
26-33 48 14,9 
34-41 93 28,9 
42-49 84 26,1 
50-57 50 15,5 
58 ve üzeri 18 5,6 
Eğitim düzeyi   
İlkokul 13 4,0 
Lise 59 18,3 
Ön Lisans 63 19,6 
Lisans 130 40,4 
Yüksek Lisans 40 12,4 
Doktora 17 5,3 
Gelir düzeyi   
1000-3000 € 100 31,1 
3001-6000 € 73 22,7 
6001-9000 € 75 23,3 
9001 €+ 74 23,0 
Meslek    
Memur 57 17,7 
Satış elemanı 59 18,3 
Ev hanımı 29 9,0 
Muhasebeci 66 20,5 
Çiftçi 38 11,8 
Emekli 25 7,8 
Diğer 48 14,9 
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Katılımcıların %9,0’ını 18-25 yaş arası, %14,9’unu 26-33 yaş arası, %28,9’unu 34-41 yaş 

arası, %26,1’ini 42-49 yaş arası ve %15,5’ini 50-57 yaş arası ve %5,6’sını 58 yaş ve üzerinde 

olan bireyler oluşturmaktadır. Eğitim durumuna bakıldığında; %4,0’ını ilkokul mezunu, 

%18,3’ünü lise mezunu, %19,6’sını ön lisans mezunu, %40,4’ünü lisans mezunu, %12,4’ünü 

yüksek lisans ve %5,3’ünü doktora mezunu olan bireyler oluşturmaktadır. Gelir durumuna 

bakıldığında ise; %31,1’ini gelir düzeyi 1000-3000 euro/tl arası olan, %22,7’sini gelir düzeyi 

3001-6000 euro/tl arası olan %23,3’ünü gelir düzeyi 6001-9000/tl euro arası olan ve %23,0’ını 

gelir düzeyi 9001 ve üzerinde olan bireyler oluşturmaktadır.  Son olarak meslek durumu 

değerlendirildiğinde, %17,7’sini mesleği memur olan, %18,3’ünü mesleği satış elemanı olan, 

%9,0’ını mesleği ev hanımı olan, %20,5’ini mesleği muhasebeci olan, %11,8’ini mesleği çiftçi 

olan, %7,8’ini emekli olan ve %14,9’unu diğer mesleğe sahip olan bireyler oluşturmaktadır. 

 

Tablo 4. Şarap Turistlerinin Ülkelere Göre Sosyo-Demografik Özellikleri 
 Portekiz Türkiye  Portekiz Türkiye 
 n % n %  n % n % 
Cinsiyet 
Kadın 
Erkek 
Toplam 
 
Medeni Durum 
Bekar  
Evli 
Toplam 
 
Gelir Düzeyi 
1000-3000 €/TL 
3001-6000 €/TL 
6001-9000 €/TL 
9001+€/TL 
Toplam 

 
58 
50 

108 
 
 

   43 
   65 
108 

 
 
38 
33 
31 
6 
108 

 
46,3 
53,7 
100 

 
 

39,8 
60,2 
100 

 
 

35,2 
30,6 
28,7 
  5,6 
100 

 
113 
101 
214 
 
 
84 
130 
214 
 
 
62 
40 
44 
68 
214 

 
52,8 
47,2 
100 
 
 
39,3 
60,7 
100 
 
 
29,0 
18,7 
20,6 
31,8 
100 

Yaş 
18-25 
26-33 
34-41 
42-49 
50-57 
58+ 
Toplam 
 
Eğitim Durumu 
İlköğretim 
Lise 
Ön lisans  
Lisans  
Yüksek lisans 
Doktora 
Toplam 
 
 
Meslek 
Memur  
Satış elemanı 
Ev hanımı 
Muhasebeci 
Çiftçi 
Emekli 
Diğer 
Toplam 
 

 
16 
16 
23 
20 
18 
15 
108 
 
 
0 
18 
6 
60 
9 
15 
108 
 
 
 
5 
11 
7 
8 
9 
22 
46 
108 

 
14,8 
14,8 
21,3 
18,5 
16,7 
13,9 
100 
 
 
0 
16,7 
  5,6 
55,6 
  8,3 
13,9 
100 
 
 
 
4,6 
10,2 
  6,5 
  7,4 
  8,3 
20,4 
42,6 
100 

 
13 
32 
70 
64 
32 
3 
214 
 
 
13 
41 
57 
70 
31 
2 
214 
 
 
 
52 
48 
22 
58 
29 
3 
2 
214 

 
  6,1 
15,0 
32,7 
29,9 
15,0 
  1,4 
100 
 
 
  6,1 
19,2 
26,6 
32,7 
14,5 
     ,9 
100 
 
 
 
24,3 
22,4 
10,3 
27,1 
13,6 
  1,4 
     ,9 
100 
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Tablo 4’e göre katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini ülkeler arası karşılaştıracak 

olursak; her iki ülkede de şarap turizmine katılma oranı en yüksek kadın bireylerde (Portekiz 

%46,3, Türkiye %52,8) ve medeni durum açısından evli bireylerde (Portekiz %60,2, Türkiye 

%60,7) olduğu görülmektedir. Yaş özelliklerine bakıldığında, Portekiz’de (%21,3) ve Türkiye’de 

(%32,7) en yüksek katılım oranı olarak 34-41 yaş aralığı olduğu görülmektedir. Eğitim 

durumunda; Portekiz’deki şarap turistlerinin en az lise mezunu, Türkiye’de ise 214 katılımcının 

%6,1’inin ilköğretim düzeyinde olduğu görülmektedir.  Gelir seviyesinde; Portekiz’de %35,2’lik 

en yüksek oran ile gelir seviyesi 1000-3000€ olan bireylerdir. Türkiye’de ise %31,8’lik en 

yüksek oran ile gelir seviyesi 9001 Türk Lirası ve üzeri olan bireylerdir. Son olarak meslek 

durumuna bakıldığında; Portekiz’de en yüksek katılım oranı “diğer” meslek grubundayken 

(%42,6), Türkiye’de ise “muhasebeci” (%27,1) meslek grubundadır. 

 

4.2. Katılımcıların Ölçeğe Göre Verdikleri Cevaplara İlişkin Bulgular 

 

Tablo 5’te şarap turizmi aktivitesi benim için gerçek ve özgün bir deneyim oldu 

ifadesine ne katılıyorum ne katılmıyorum diyen 25(7,8), katılıyorum diyen 122(37,9) ve 

kesinlikle katılıyorum diyen 175(54,3) kişi bulunmakta iken kesinlikle katılmıyorum ve 

katılmıyorum diyen kimse bulunmamaktadır. Şarap turizmi aktivitesi sayesinde güzel 

muhitlerde dolaşabildim ifadesine kesinlikle katılmıyorum diyen 1(0,3), ne katılıyorum ne 

katılmıyorum diyen 24(7,5), katılıyorum diyen 125(38,8) ve kesinlikle katılıyorum diyen 

172(38,8) kişi bulunmakta iken katılmıyorum diyen kimse bulunmamaktadır. 

 

Tablo 5. Şarap Turistlerinin Destinasyon Deneyimi Ölçeğine Verdikleri Cevapların Dağılımı 
 

Kesinlikle 
katılmıyorum Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum  

Ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum Kesinlikle 
katılıyorum 

Destinasyon 
deneyimi n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Şarap turizmi 
aktivitesi benim 
için gerçek ve 
özgün bir deneyim 
oldu. 

- - 25 (7,8) 122(37,9) 175(54,3) 

Şarap turizmi 
aktivitesi sayesinde 
güzel muhitlerde 
dolaşabildim. 

1 (0,3) - 24 (7,5) 125(38,8) 172(38,8) 

Şarap turizmi 
aktiviteleri insanı 
rutinden ve günlük 
hayatın stresinden 
uzaklaştırmaktadır. 

- 6 (1,9) 26 (8,1) 153(47,5) 137(42,5) 
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Tablo 5. (devamı) 

 

Şarap turizmi aktiviteleri insanı rutinden ve günlük hayatın stresinden 

uzaklaştırmaktadır ifadesine katılmıyorum diyen 6(1,9), ne katılıyorum ne katılmıyorum diyen 

26(8,1), katılıyorum diyen 153(47,5) ve kesinlikle katılıyorum diyen 137(42,5) kişi bulunmakta 

iken kesinlikle katılmıyorum diyen kimse bulunmamaktadır. Şarap turizmi aktiviteleri oldukça 

hoş bir deneyim imkânı sağlamakta ifadesine katılmıyorum diyen 3(0,9), ne katılıyorum ne 

katılmıyorum diyen 21(6,5), katılıyorum diyen 170(52,8) ve kesinlikle katılıyorum diyen 

128(39,8) kişi bulunmakta iken kesinlikle katılmıyorum diyen kimse bulunmamaktadır. Şarap 

turizmi aktivitemiz sırasında bölgeye özgü ürünlerden deneyimleme şansımız oldu ifadesine 

katılmıyorum diyen 1(0,3), ne katılıyorum ne katılmıyorum diyen 24(7,5), katılıyorum diyen 

156(48,4) ve kesinlikle katılıyorum diyen 141(43,8) kişi bulunmakta iken kesinlikle 

katılmıyorum diyen kimse bulunmamaktadır. Şarap turizmi sayesinde sıra dışı ve 

keşfedilmemiş bir destinasyonu ziyaret ettik ifadesine katılmıyorum diyen 12(3,7), ne 

katılıyorum ne katılmıyorum diyen 28(8,7), katılıyorum diyen 140(43,5) ve kesinlikle 

katılıyorum diyen 142(44,1) kişi bulunmakta iken kesinlikle katılmıyorum diyen kimse 

bulunmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şarap turizmi 
aktiviteleri 
oldukça hoş bir 
deneyim imkânı 
sağlar. 

- 3 (0,9) 21 (6,5) 170(52,8) 128(39,8) 

Şarap turizmi 
aktivitemiz 
sırasında bölgeye 
özgü ürünlerden 
deneyimleme 
şansımız oldu. 

- 1 (0,3) 24 (7,5) 156(48,4) 141(43,8) 

Şarap turizmi 
sayesinde sıra dışı 
ve keşfedilmemiş 
bir destinasyonu 
ziyaret ettik. 

- 12 (3,7) 28 (8,7) 140(43,5) 142(44,1) 
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Tablo 6. Şarap Turistlerinin Kişisel Gelişim Ölçeğine Verdikleri Cevapların Dağılımı 

Kişisel gelişim Kesinlikle 
Katılmıyorum Katılmıyorum 

Ne Katılıyorum 
Ne 

Katılmıyorum 
Katılıyorum Kesinlikle 

Katılıyorum 

Şarap turizmi 
aktiviteleri 
bireylere 
aydınlanmış 
hissetme fırsatı 
tanır. 

3 (0,9) 1 (0,3) 40 (12,4) 153(47,5) 125(38,8) 

Şarap turizmi 
aktiviteleri insan 
olarak gelişmeme 
izin veren bir 
deneyimdir. 

- 6 (1,9) 53 (16,5) 160(49,7) 103(32,0) 

Şarap turizmi 
sayesinde yeni 
insanlar tanırım 
ve kendimi iyi 
hissederim 

- 5 (1,6) 35 (10,9) 150(46,6) 132(41,0) 

Şarap turizmi 
aktiviteleri 
sayesinde 
kendimi ilham 
almış olarak 
hissediyorum. 

- 4 (1,2) 73 (22,7) 140(43,5) 105(32,6) 

 

Tablo 6’da şarap turizmi aktiviteleri bireylere aydınlanmış hissetme fırsatı tanır 

ifadesine kesinlikle katılmıyorum diyen 3(0,9) katılmıyorum diyen 1(0,3), ne katılıyorum ne 

katılmıyorum diyen 40(12,4), katılıyorum diyen 153(47,5) ve kesinlikle katılıyorum diyen 

125(38,1) kişi bulunmaktadır. Şarap turizmi aktiviteleri insan olarak gelişmeme izin veren bir 

deneyimdir ifadesine katılmıyorum diyen 6(1,9), ne katılıyorum ne katılmıyorum diyen 

53(16,5), katılıyorum diyen 160(49,7) ve kesinlikle katılıyorum diyen 103(32,0) kişi 

bulunmakta iken kesinlikle katılmıyorum diyen kimse bulunmamaktadır. Şarap turizmi 

sayesinde yeni insanlar tanırım ve kendimi iyi hissederim ifadesine katılmıyorum diyen 5(1,6), 

ne katılıyorum ne katılmıyorum diyen 35(10,9), katılıyorum diyen 150(46,6) ve kesinlikle 

katılıyorum diyen 132(41,0) kişi bulunmakta iken kesinlikle katılmıyorum diyen kimse 

bulunmamaktadır. Şarap turizmi aktiviteleri sayesinde kendimi ilham almış olarak 

hissediyorum ifadesine katılmıyorum diyen 4(1,2), ne katılıyorum ne katılmıyorum diyen 

73(22,7), katılıyorum diyen 140(43,5) ve kesinlikle katılıyorum diyen 105(32,6) kişi 

bulunmakta iken kesinlikle katılmıyorum diyen kimse bulunmamaktadır. 
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Tablo 7. Şarap Turistlerinin Temel Şarap Deneyimi Ölçeğine Verdikleri Cevapların Dağılımı 

Temel 
Şarap 
deneyimi  

Kesinlikle 
Katılmıyorum Katılmıyorum 

Ne 
Katılıyorum 

Ne 
Katılmıyorum 

Katılıyorum Kesinlikle 
Katılıyorum 

Harika şarap 
tadım 
fırsatları 

- 5(1,6) 35(10,9) 140(43,5) 142(44,1) 

Şarap 
üreticisi ve 
şarap 
çalışanlarıyla 
konuşma 

1(0,3) 2(0,6) 28(8,7) 150(46,6) 141(43,8) 

Başka yerde 
bulunmayan 
nadir ve 
pahalı 
şaraplar 
satın alma 
fırsatları 

2(0,6) 4(1,2) 59(18,3) 153(47,5) 104(32,3) 

Makul 
fiyatlara 
şarap satın 
alma 
fırsatları 

- 4(1,2) 63(19,6) 162(50,3) 93(28,9) 

 

Tablo 7’de harika şarap tadım fırsatları ifadesine katılmıyorum diyen 5(1,6), ne 

katılıyorum ne katılmıyorum diyen 35(10,9), katılıyorum diyen 140(43,5) ve kesinlikle 

katılıyorum diyen 142(44,1) kişi bulunmakta iken kesinlikle katılmıyorum diyen kimse 

bulunmamaktadır. Şarap üreticisi ve şarap çalışanlarıyla konuşma ifadesine kesinlikle 

katılmıyorum diyen 1(0,3) katılmıyorum diyen 2(0,6), ne katılıyorum ne katılmıyorum diyen 

28(8,7), katılıyorum diyen 150(46,6) ve kesinlikle katılıyorum diyen 141(43,8) kişi 

bulunmaktadır. Başka yerde bulunmayan nadir ve pahalı şaraplar satın alma fırsatları ifadesine 

kesinlikle katılmıyorum diyen 2(0,6) katılmıyorum diyen 4(1,2), ne katılıyorum ne 

katılmıyorum diyen 59(18,3), katılıyorum diyen 153(47,5) ve kesinlikle katılıyorum diyen 

104(32,3) kişi bulunmaktadır. Makul fiyatlara şarap satın alma fırsatları ifadesine katılmıyorum 

diyen 4(1,2), ne katılıyorum ne katılmıyorum diyen 63(19,6), katılıyorum diyen 162(50,3) ve 

kesinlikle katılıyorum diyen 93(28,9) kişi bulunmakta iken kesinlikle katılmıyorum diyen kimse 

bulunmamaktadır. 
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Tablo 8. Şarap Turistlerinin Yemek ve Şarap ile İlgili Düzeyleri Ölçeğine Verdikleri Cevapların 
Dağılımı 

Yemek ve şarap ile 
ilgili düzeyleri 

Kesinlikle 
Katılmıyorum Katılmıyorum 

Ne 
Katılıyorum 

Ne 
Katılmıyorum 

Katılıyorum Kesinlikle 
Katılıyorum 

Yemek ve şarap 
aktiviteleri caziptir. 1 (0,3) 2 (0,6) 47(14,6) 165(51,2) 107(33,2) 

Yemek ve şarap 
aktiviteleri çekicidir. - 5 (1,6) 52(16,1) 162(50,3) 103(32,0) 

Yemek ve şarap 
aktiviteleri uyarıcıdır. - 1 (0,3) 56(17,4) 159(49,4) 106(32,9) 

Yemek ve şarap 
aktiviteleri 
gerekmektedir. 

1 (0,3) 7 (2,2) 52(16,1) 172(53,4) 90(28,0) 

Yemek ve şarap 
aktiviteleri ilginçtir. - 1 (0,3) 36(11,2) 171(53,1) 114(35,4) 

Yemek ve şarap 
aktiviteleri heyecan 
vericidir. 

- 6 (1,9) 40(12,4) 158(49,1) 118(36,6) 

Yemek ve şarap 
aktiviteleri değerlidir. - 1 (0,3) 64(19,9) 142(44,1) 115(35,7) 

Yemek ve şarap 
aktiviteleri çok anlam 
ifade etmektedir. 

- 7 (2,2) 47(14,6) 167(51,9) 101(31,4) 

 

Tablo 8’de yemek ve şarap aktiviteleri caziptir ifadesine kesinlikle katılmıyorum diyen 

1(0,3) katılmıyorum diyen 2(0,6), ne katılıyorum ne katılmıyorum diyen 47(14,6), katılıyorum 

diyen 165(51,2) ve kesinlikle katılıyorum diyen 107(33,2) kişi bulunmaktadır. Yemek ve şarap 

aktiviteleri çekicidir ifadesine katılmıyorum diyen 5(1,6), ne katılıyorum ne katılmıyorum diyen 

52(16,1), katılıyorum diyen 162(50,3) ve kesinlikle katılıyorum diyen 103(32,0) kişi 

bulunmakta iken kesinlikle katılmıyorum diyen kimse bulunmamaktadır. Yemek ve şarap 

aktiviteleri uyarıcıdır ifadesine katılmıyorum diyen 1(0,3), ne katılıyorum ne katılmıyorum 

diyen 56(17,4), katılıyorum diyen 159(49,4) ve kesinlikle katılıyorum diyen 106(32,9) kişi 

bulunmakta iken kesinlikle katılmıyorum diyen kimse bulunmamaktadır. Yemek ve şarap 

aktiviteleri gerekmektedir ifadesine kesinlikle katılmıyorum diyen 1(0,3) katılmıyorum diyen 

7(2,2), ne katılıyorum ne katılmıyorum diyen 52(16,1), katılıyorum diyen 172(53,4) ve 

kesinlikle katılıyorum diyen 90(28,0) kişi bulunmaktadır. Yemek ve şarap aktiviteleri ilginçtir 

ifadesine katılmıyorum diyen 1(0,3), ne katılıyorum ne katılmıyorum diyen 36(11,2), 

katılıyorum diyen 171(53,1) ve kesinlikle katılıyorum diyen 114(35,4) kişi bulunmakta iken 

kesinlikle katılmıyorum diyen kimse bulunmamaktadır. Yemek ve şarap aktiviteleri heyecan 

vericidir ifadesine katılmıyorum diyen 6(1,9), ne katılıyorum ne katılmıyorum diyen 40(12,4), 

katılıyorum diyen 158(49,1) ve kesinlikle katılıyorum diyen 118(36,6) kişi bulunmakta iken 

kesinlikle katılmıyorum diyen kimse bulunmamaktadır. Yemek ve şarap aktiviteleri değerlidir 
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ifadesine katılmıyorum diyen 1(0,3), ne katılıyorum ne katılmıyorum diyen 64(19,9), 

katılıyorum diyen 142(44,1) ve kesinlikle katılıyorum diyen 115(35,7) kişi bulunmakta iken 

kesinlikle katılmıyorum diyen kimse bulunmamaktadır. Yemek ve şarap aktiviteleri çok anlam 

ifade etmektedir ifadesine katılmıyorum diyen 7(2,2), ne katılıyorum ne katılmıyorum diyen 

47(14,6), katılıyorum diyen 167(51,9) ve kesinlikle katılıyorum diyen 101(31,4) kişi 

bulunmakta iken kesinlikle katılmıyorum diyen kimse bulunmamaktadır. 

 

Tablo 9. Şarap Turistlerinin Şarap Deneyimi Sonrası Duygusal Tutum Ölçeğine Verdikleri 
Cevapların Dağılımı 
Şarap 
deneyimi 
sonrası 
duygusal 
tutum 

Kesinlikle 
katılmıyorum Katılmıyorum 

Ne 
Katılıyorum 

Ne 
Katılmıyorum 

Katılıyorum Kesinlikle 
katılıyorum 

Son şarap 
turizmi 
aktivitem: 
Tatminkardı 

- 3 (0,9) 38 (11,8) 159(49.4) 122(37,9) 

Son şarap 
turizmi 
aktivitem: 
Başarılıydı 

- 6 (1,9) 44 (13,7) 150(46.6) 122(37,9) 

Son şarap 
turizmi 
aktivitem: 
Harikaydı 

1 (0,3) 2 (0,6) 44 (13,7) 149(46.3) 126(39,1) 

 

Tablo 9’da son şarap turizmi aktivitem tatminkardı ifadesine katılmıyorum diyen 3(0,9), 

ne katılıyorum ne katılmıyorum diyen 38(11,8), katılıyorum diyen 159(49,4) ve kesinlikle 

katılıyorum diyen 122(37,9) kişi bulunmakta iken kesinlikle katılmıyorum diyen kimse 

bulunmamaktadır. Son şarap turizmi aktivitem başarılıydı ifadesine katılmıyorum diyen 6(1,9), 

ne katılıyorum ne katılmıyorum diyen 44(13,7), katılıyorum diyen 150(46,6) ve kesinlikle 

katılıyorum diyen 122(37,9) kişi bulunmakta iken kesinlikle katılmıyorum diyen kimse 

bulunmamaktadır. Son şarap turizmi aktivitem harikaydı ifadesine kesinlikle katılmıyorum 

diyen 1(0,3) katılmıyorum diyen 2(0,6), ne katılıyorum ne katılmıyorum diyen 44(13,7), 

katılıyorum diyen 149(46,3) ve kesinlikle katılıyorum diyen 126(39,1) kişi bulunmaktadır. 

 

4.3. Araştırma Sorularının Cevaplanması 

 

Araştırmada yer alan değişkenler (test değişkenleri; Destinasyon deneyimi, Kişisel 

gelişim, Temel şarap deneyimi, Yemek ve şarap ile ilgili düzeyleri ve Şarap deneyimi sonrası 

duygusal tutum ile katılımcıların demografik özellikleri (gruplanmış değişken; 1=Türk ve 
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2=Türk olmayan) dikkate alınarak farklılıkları ortaya koyabilmek için T-testi yapılmıştır. Söz 

konusu araştırma sorularının sırasıyla yanıtlarına yönelik analizler aşağıda yer almaktadır. 

Araştırma Sorusu 1: Katılımcıların değişkenlere yönelik cevaplarında demografik 

özelliklerine göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Yapılan test sonucunda destinasyon deneyimi, temel şarap deneyimi ve şarap deneyimi 

sonrası duygusal tutum test değişkenlerinde katılımcıların milliyetine göre anlamlı farklılıkların 

olduğu bulgulanmıştır. 

 

Tablo 10. Katılımcıların Ölçek Değişkenlerine Yönelik Cevaplarında Milliyete Göre Sonuçları 
Değişkenler Milliyet N Ort. Std.Sapma t-değeri p-değeri  
Destinasyon deneyimi Türk 214 4,21 ,361 -8,245  .000**  
 Türk olmayan 108 4,65 ,494    
Kişisel gelişim Türk 214 4,14 ,433 -1,115  .267  
 Türk olmayan 108 4,22 ,687    
Temel şarap deneyimi Türk 214 4,08 ,476 -5,760  .000**  
 Türk olmayan 108 4,41 ,494    
Yemek ve şarap ile ilgili düzeyleri  Türk 214 4,11 ,342 -1,527  .066 

Türk olmayan 108 4,22 ,653 
Şarap deneyimi sonrası duygusal 
tutum  

Türk 214 4,02 ,501 -9,553  .000** 
Türk olmayan 108 4,62 ,555 

**p<0.01 
Yanıt kategorileri: 1: Kesinlikle katılmıyorum ,…, 5: Kesinlikle katılıyorum   
 

Tablo 10 dikkate alındığında, Türk olmayan şarap turistlerinin (x̄ = 4,65) Türk şarap 

turistlerine (x̄ = 4,21) oranla daha fazla destinasyon deneyimine sahip oldukları belirtilebilir. 

Buna ek olarak, Türk olmayan şarap turistlerinin (x̄ = 4,41) Türk şarap turistlerine (x̄ = 4,08) 

oranla daha fazla temel şarap deneyimi elde ettikleri söylenebilir. Son olarak, Türk olmayan 

şarap turistlerinin (x̄ = 4,62) Türk şarap turistlerine (x̄ = 4,02) göre daha fazla duygusal tutuma 

sahip oldukları belirtilebilir. 

 

Tablo 11. Katılımcıların Ölçek Değişkenlerine Yönelik Cevaplarında Medeni Durumuna Göre 
Sonuçları 
Değişkenler Medeni Durum N Ort. Std.Sapma t-değeri p-değeri  
Destinasyon deneyimi Evli 195 4,35 ,426 -,120  .904  
 Bekar 127 4,36 ,509    
Kişisel gelişim Evli 195 4,22 ,519 2,370  .018*  
 Bekar 127 4,08 ,542    
Temel şarap deneyimi Evli 195 4,23 ,531 1,637  .103  
 Bekar 127 4,14 ,460    
Yemek ve şarap ile ilgili düzeyleri  Evli 195 4,19 ,452 2,077  .039* 

Bekar 127 4,08 ,494 
Şarap deneyimi sonrası duygusal 
tutum  

Evli 195 4,23 ,614 ,408  .683 
Bekar 127 4,21 ,559 

**p<0.01 *p<0.05 
Yanıt kategorileri: 1: Kesinlikle katılmıyorum ,…, 5: Kesinlikle katılıyorum 
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Kişisel gelişim ve yemek ve şarap ile ilgili düzeyleri test değişkenlerinde katılımcıların 

medeni durumlarına göre anlamlı farklılıkların olduğu bulgulanmıştır (p<0.05). Tablo 11 

dikkate alındığında, evli olan bireylerin kişisel gelişimlerinin (x̄ = 4,22) bekar olan bireylerin 

kişisel gelişimlerine (x̄ = 4,08) oranla daha fazla kişisel gelişime sahip oldukları belirtilebilir. 

Buna ek olarak, evli olanların yemek ve şarap ile ilgili düzeylerinin (x̄ = 4,19) bekar olanların 

yemek ve şarap ile ilgili düzeylerine (x̄ = 4,08) oranla daha fazla olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 12. Katılımcıların Ölçek Değişkenlerine Yönelik Cevaplarında Yaşa Göre Sonuçları 
Bağımlı 

Değişkenler 
(I) Yaş (J) Yaş n Ortalama Farkı (I-J) Std. Hata p Sonuç 

Destinasyon 
deneyimi 

18-25 

26-33 29 -,13051 ,10695 ,740 Fark Yok 
34-41 -,10654 ,09671 ,806 Fark Yok 
42-49 ,05699 ,09794 ,978 Fark Yok 

50 ve üzeri -,16033 ,10085 ,505 Fark Yok 

26-33 

18-25 48 ,13051 ,10695 ,740 Fark Yok 
34-41 ,02397 ,08081 ,998 Fark Yok 
42-49 ,18750 ,08227 ,154 Fark Yok 

50 ve üzeri -,02982 ,08572 ,997 Fark Yok 

34-41 

18-25 93 ,10654 ,09671 ,806 Fark Yok 
26-33 -,02397 ,08081 ,998 Fark Yok 
42-49 ,16353 ,06845 ,121 Fark Yok 

50 ve üzeri -,05379 ,07255 ,947 Fark Yok 

42-49 

18-25 84 -,05699 ,09794 ,978 Fark Yok 
26-33 -,18750 ,08227 ,154 Fark Yok 
34-41 -,16353 ,06845 ,121 Fark Yok 

50 ve üzeri -,21732* ,07418 ,030 Fark Var 

50 ve 
üzeri 

18-25 68 ,16033 ,10085 ,505 Fark Yok 
26-33 ,02982 ,08572 ,997 Fark Yok 
34-41 ,05379 ,07255 ,947 Fark Yok 
42-49 ,21732* ,07418 ,030 Fark Var 

Kişisel gelişim 

18-25 

26-33 29 -,34770* ,12239 ,038 Fark Var 
34-41 -,48211* ,11068 ,000 Fark Var 
42-49 -,33580* ,11208 ,024 Fark Var 

50 ve üzeri -,35751* ,11541 ,018 Fark Var 

26-33 

18-25 48 ,34770* ,12239 ,038 Fark Var 
34-41 -,13441 ,09249 ,594 Fark Yok 
42-49 ,01190 ,09416 1,000 Fark Yok 

50 ve üzeri -,00980 ,09810 1,000 Fark Yok 

34-41 

18-25 93 ,48211* ,11068 ,000 Fark Var 
26-33 ,13441 ,09249 ,594 Fark Yok 
42-49 ,14631 ,07833 ,337 Fark Yok 

50 ve üzeri ,12460 ,08303 ,563 Fark Yok 

42-49 

18-25 84 ,33580* ,11208 ,024 Fark Var 
26-33 -,01190 ,09416 1,000 Fark Yok 
34-41 -,14631 ,07833 ,337 Fark Yok 

50 ve üzeri -,02171 ,08489 ,999 Fark Yok 

50 ve 
üzeri 

18-25 68 ,35751* ,11541 ,018 Fark Var 
26-33 ,00980 ,09810 1,000 Fark Yok 
34-41 -,12460 ,08303 ,563 Fark Yok 
42-49 ,02171 ,08489 ,999 Fark Yok 
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Tablo 12. (devamı) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel şarap 
deneyimi 

18-25 

26-33 29 -,14763 ,11850 ,724 Fark Yok 
34-41 -,21450 ,10716 ,268 Fark Yok 
42-49 -,18483 ,10852 ,433 Fark Yok 

50 ve üzeri -,27447 ,11175 ,103 Fark Yok 

26-33 

18-25 48 ,14763 ,11850 ,724 Fark Yok 
34-41 -,06687 ,08955 ,945 Fark Yok 
42-49 -,03720 ,09117 ,994 Fark Yok 

50 ve üzeri -,12684 ,09499 ,669 Fark Yok 

34-41 

18-25 93 ,21450 ,10716 ,268 Fark Yok 
26-33 ,06687 ,08955 ,945 Fark Yok 
42-49 ,02967 ,07584 ,995 Fark Yok 

50 ve üzeri -,05997 ,08039 ,945 Fark Yok 

42-49 

18-25 84 ,18483 ,10852 ,433 Fark Yok 
26-33 ,03720 ,09117 ,994 Fark Yok 
34-41 -,02967 ,07584 ,995 Fark Yok 

50 ve üzeri -,08964 ,08219 ,811 Fark Yok 

50 ve 
üzeri 

18-25 68 ,27447 ,11175 ,103 Fark Yok 
26-33 ,12684 ,09499 ,669 Fark Yok 
34-41 ,05997 ,08039 ,945 Fark Yok 
42-49 ,08964 ,08219 ,811 Fark Yok 

Yemek ve şarap ile 
ilgili düzeyleri 

 
 

18-25 

26-33 29 -,39125* ,10638 ,003 Fark Var 
34-41 -,49550* ,09620 ,000 Fark Var 
42-49 -,48835* ,09742 ,000 Fark Var 

50 ve üzeri -,51426* ,10031 ,000 Fark Var 

26-33 

18-25 48 ,39125* ,10638 ,003 Fark Var 
34-41 -,10425 ,08039 ,693 Fark Yok 
42-49 -,09710 ,08184 ,759 Fark Yok 

50 ve üzeri -,12301 ,08527 ,601 Fark Yok 

34-41 

18-25 93 ,49550* ,09620 ,000 Fark Var 
26-33 ,10425 ,08039 ,693 Fark Yok 
42-49 ,00715 ,06808 1,000 Fark Yok 

50 ve üzeri -,01876 ,07217 ,999 Fark Yok 

42-49 

18-25 84 ,48835* ,09742 ,000 Fark Var 
26-33 ,09710 ,08184 ,759 Fark Yok 
34-41 -,00715 ,06808 1,000 Fark Yok 

50 ve üzeri -,02591 ,07378 ,997 Fark Yok 

50 ve 
üzeri 

18-25 68 ,51426* ,10031 ,000 Fark Var 
26-33 ,12301 ,08527 ,601 Fark Yok 
34-41 ,01876 ,07217 ,999 Fark Yok 
42-49 ,02591 ,07378 ,997 Fark Yok 
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Tablo 12. (devamı) 

 
 

Tablo 12’ye göre; destinasyon deneyimi boyutu göz önüne alındığında, 42-49 yaş 

aralığındaki bireyler ile 50 yaş ve üzeri bireyler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

olup, 50 yaş ve üzeri bireylerin 42-49 yaş aralığındaki bireylere oranla şarap turizmine 

katıldıkları destinasyondan daha fazla deneyim elde etmiştir. Kişisel gelişim boyutu göz önüne 

alındığında, 18-25 yaş aralığındaki bireyler ile 26-33 yaş arasındaki bireyler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık olup, 26-33 yaş aralığındaki bireylerin 18-25 yaş 

aralığındaki bireylere oranla şarap turizminden daha fazla kişisel gelişim sağladıkları 

belirtilebilir. 18-25 yaş aralığındaki bireyler ile 34-41 yaş arasındaki bireyler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık olup, 34-41 yaş aralığındaki bireylerin 18-25 yaş 

aralığındaki bireylere oranla şarap turizminden daha fazla kişisel gelişim sağladıkları 

belirtilebilir. 18-25 yaş aralığındaki bireyler ile 42-49 yaş arasındaki bireyler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık olup, 42-49 yaş aralığındaki bireylerin 18-25 yaş 

aralığındaki bireylere oranla şarap turizminden daha fazla kişisel gelişim sağladıkları 

belirtilebilir. 18-25 yaş aralığındaki bireyler ile 50 yaş ve üzeri bireyler arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık olup, 50 yaş ve üzeri bireylerin 18-25 yaş aralığındaki bireylere oranla 

şarap turizminden daha fazla kişisel gelişim sağladıkları belirtilebilir. 

Yemek ve şarap ile ilgili düzeyleri boyutu göz önüne alındığında; 18-25 yaş aralığındaki 

bireyler ile 26-33 yaş aralığındaki bireyler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olup, 26-

 
 
 
 
 

Şarap deneyimi 
sonrası duygusal 

tutum 

18-25 

26-33 29 -,04047 ,13688 ,998 Fark Yok 
34-41 ,09282 ,12378 ,944 Fark Yok 
42-49 -,11289 ,12534 ,897 Fark Yok 

50 ve üzeri -,27045 ,12907 ,225 Fark Yok 

26-33 

18-25 48 ,04047 ,13688 ,998 Fark Yok 
34-41 ,13329 ,10343 ,698 Fark Yok 
42-49 -,07242 ,10530 ,959 Fark Yok 

50 ve üzeri -,22998 ,10971 ,224 Fark Yok 

34-41 

18-25 93 -,09282 ,12378 ,944 Fark Yok 
26-33 -,13329 ,10343 ,698 Fark Yok 
42-49 -,20571 ,08760 ,133 Fark Yok 

50 ve üzeri -,36327* ,09286 ,001 Fark Var 

42-49 

18-25 84 ,11289 ,12534 ,897 Fark Yok 
26-33 ,07242 ,10530 ,959 Fark Yok 
34-41 ,20571 ,08760 ,133 Fark Yok 

50 ve üzeri -,15756 ,09494 ,461 Fark Yok 

50 ve 
üzeri 

18-25 68 ,27045 ,12907 ,225 Fark Yok 
26-33 ,22998 ,10971 ,224 Fark Yok 
34-41 ,36327* ,09286 ,001 Fark Var 
42-49 ,15756 ,09494 ,461 Fark Yok 

**p<0.01 
Yanıt kategorileri: 1: Kesinlikle katılmıyorum ,…, 5: Kesinlikle katılıyorum 
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33 yaş aralığındaki bireylerin 18-25 yaş aralığındaki bireylere oranla yemek ve şarap 

aktiviteleriyle daha fazla ilgilendikleri söylenebilir. 18-25 yaş aralığındaki bireyler ile 34-41 yaş 

aralığındaki bireyler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olup, 34-41 yaş aralığındaki 

bireylerin 18-25 yaş aralığındaki bireylere oranla yemek ve şarap aktiviteleriyle daha fazla 

ilgilendikleri söylenebilir. 18-25 yaş aralığındaki bireyler ile 42-49 yaş aralığındaki bireyler 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olup, 42-49 yaş aralığındaki bireylerin 18-25 yaş 

aralığındaki bireylere oranla yemek ve şarap aktiviteleriyle daha fazla ilgilendikleri söylenebilir. 

18-25 yaş aralığındaki bireyler ile 50 yaş ve üzeri bireyler arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık olup, 50 yaş ve üzeri bireylerin 18-25 yaş aralığındaki bireylere oranla yemek ve şarap 

aktiviteleriyle daha fazla ilgilendikleri söylenebilir.  Şarap deneyimi sonrası duygusal tutum 

boyutu göz önüne alındığında; 34-41 yaş aralığındaki bireyler ile 50 yaş ve üzeri bireyler 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olup, 50 yaş ve üzeri bireylerin 34-41 yaş 

aralığındaki bireylere oranla daha fazla duygusal tutuma sahip oldukları belirtilebilir.  

 

Tablo 13. Katılımcıların Ölçek Değişkenlerine Yönelik Cevaplarında Eğitimine Göre Sonuçları 
Bağımlı 
Değişkenler 

(I) Eğitim (J) Eğitim n Ortalama Farkı 
(I-J) 

Std. Hata p Sonuç 

Destinasyon 
deneyimi 

Lise düzeyi 
ve altı 

Önlisans 72 -,01356 ,07882 ,998 Fark  
Yok 

Lisans -,15709 ,06712 ,091 Fark  
Yok 

Lisansüstü -,09125 ,08100 ,673 Fark  
Yok 

Önlisans 

Lise düzeyi ve altı 63 ,01356 ,07882 ,998 Fark  
Yok 

Lisans -,14353 ,07014 ,173 Fark  
Yok 

Lisansüstü -,07769 ,08352 ,789 Fark  
Yok 

Lisans 

Lise düzeyi ve altı 130 ,15709 ,06712 ,091 Fark  
Yok 

Önlisans ,14353 ,07014 ,173 Fark  
Yok 

Lisansüstü ,06583 ,07258 ,801 Fark  
Yok 

Lisansüstü 

Lise düzeyi ve altı 57 ,09125 ,08100 ,673 Fark  
Yok 

Önlisans ,07769 ,08352 ,789 Fark  
Yok 

Lisans -,06583 ,07258 ,801 Fark  
Yok 
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Tablo 13. (devamı) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kişisel 
gelişim 

Lise düzeyi 
ve altı 

Önlisans  72 -,21280 ,09137 ,094 Fark  
Yok 

Lisans -,13178 ,07780 ,329 Fark  
Yok 

Lisansüstü -,18732 ,09390 ,192 Fark  
Yok 

Önlisans 

Lise düzeyi ve altı 63 ,21280 ,09137 ,094 Fark  
Yok 

Lisans ,08101 ,08130 ,752 Fark  
Yok 

Lisansüstü ,02548 ,09682 ,994 Fark  
Yok 

Lisans 

Lise düzeyi ve altı 130 ,13178 ,07780 ,329 Fark  
Yok 

Önlisans -,08101 ,08130 ,752 Fark  
Yok 

Lisansüstü -,05553 ,08414 ,912 Fark  
Yok 

Lisansüstü 

Lise düzeyi ve altı 57 ,18732 ,09390 ,192 Fark  
Yok 

Önlisans -,02548 ,09682 ,994 Fark  
Yok 

Lisans ,05553 ,08414 ,912 Fark Yok 

Temel şarap 
deneyimi 

Lise düzeyi 
ve altı 

Önlisans 72 -,04216 ,08558 ,961 Fark Yok 
Lisans -,25593* ,07288 ,003 Fark Var 
Lisansüstü -,08059 ,08795 ,796 Fark Yok 

Önlisans 
Lise düzeyi ve altı 63 ,04216 ,08558 ,961 Fark Yok 
Lisans -,21377* ,07615 ,027 Fark Var 
Lisansüstü -,03843 ,09068 ,974 Fark Yok 

Lisans 
Lise düzeyi ve altı 130 ,25593* ,07288 ,003 Fark Var 
Önlisans ,21377* ,07615 ,027 Fark Var 
Lisansüstü ,17534 ,07881 ,119 Fark Yok 

Lisansüstü Lise düzeyi ve altı 57 ,08059 ,08795 ,796 Fark Yok 
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Tablo 13. (devamı) 

 

 
 

  
Önlisans  ,03843 ,09068 ,974 Fark 

Yok 

Lisans -,17534 ,07881 ,119 Fark 
Yok 

Yemek ve 
şarap ile 
ilgili 
düzeyleri 

Lise düzeyi ve 
altı 

Önlisans 72 -,16096 ,08017 ,187 Fark 
Yok 

Lisans -,23331* ,06827 ,004 Fark Var 
Lisansüstü -,22268* ,08239 ,036 Fark Var 

Önlisans 

Lise düzeyi ve 
altı 

63 ,16096 ,08017 ,187 Fark 
Yok 

Lisans -,07234 ,07134 ,741 Fark 
Yok 

Lisansüstü -,06172 ,08495 ,886 Fark 
Yok 

Lisans 

Lise düzeyi ve 
altı 

130 ,23331* ,06827 ,004 Fark Var 

Önlisans ,07234 ,07134 ,741 Fark 
Yok 

Lisansüstü ,01063 ,07383 ,999 Fark 
Yok 

Lisansüstü 

Lise düzeyi ve 
altı 

57 ,22268* ,08239 ,036 Fark  
Var 

Önlisans ,06172 ,08495 ,886 Fark 
Yok 

Lisans -,01063 ,07383 ,999 Fark 
Yok 

Şarap 
deneyimi 
sonrası 
duygusal 
tutum 

Lise düzeyi ve 
altı 

Önlisans 72 ,16204 ,09727 ,344 Fark 
Yok 

Lisans -,31717* ,08283 ,001 Fark Var 

Lisansüstü -,23952 ,09996 ,080 Fark 
Yok 

Önlisans 

Lise düzeyi ve 
altı 

63 -,16204 ,09727 ,344 Fark 
Yok 

Lisans -,47920* ,08655 ,000 Fark Var 
Lisansüstü -,40156* ,10307 ,001 Fark Var 

 

Lisans 

Lise düzeyi ve 
altı 

130 ,31717* ,08283 ,001 Fark Var 

Önlisans ,47920* ,08655 ,000 Fark Var 

Lisansüstü ,07764 ,08957 ,822 Fark 
Yok 

Lisansüstü 

Lise düzeyi ve 
altı 

57 ,23952 ,09996 ,080 Fark 
Yok 

Önlisans ,40156* ,10307 ,001 Fark Var 

Lisans -,07764 ,08957 ,822 Fark 
Yok 

**p<0.01 *p<0.05 
Yanıt kategorileri: 1: Kesinlikle katılmıyorum ,…, 5: Kesinlikle katılıyorum 
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Tablo 13’e göre; temel şarap deneyim boyutu göz önüne alındığında, eğitim seviyesi lise 

düzeyi ve altında olan bireyler ile lisans düzeyi olan bireyler arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık olup, lise düzeyi ve altında bireylerin lisans düzeyinde olan bireylere oranla daha az 

temel şarap deneyimi elde etmiştir. Eğitim seviyesi ön lisans düzeyi olan bireyler ile lisans 

düzeyi olan bireyler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olup, eğitim seviyesi ön lisans 

düzeyi olan bireylerin lisans düzeyinde olan bireylere oranla daha az temel şarap deneyimi elde 

etmiştir. Yemek ve şarap ile ilgili düzeyleri boyutu göz önüne alındığında; eğitim seviyesi lise 

düzeyi ve altında olan bireyler ile lisans düzeyi ve lisans üstü olan bireyler arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık olup, eğitim seviyesi lise düzeyi ve altında olan bireylerin lisans 

düzeyinde ve lisans üstü düzeyinde olan bireylere oranla yemek ve şarap aktiviteleriyle daha az 

ilgilendikleri söylenebilir. Şarap deneyimi sonrası duygusal tutum boyutu göz önüne 

alındığında, eğitim seviyesi lise düzeyi ve altında olan bireyler ile lisans düzeyi olan bireyler 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olup, eğitim seviyesi lise düzeyi ve altında olan 

bireylerin lisans düzeyinde olan bireylere oranla daha az duygusal tutuma sahip oldukları 

söylenebilir. Eğitim seviyesi ön lisans olan bireyler ile lisans düzeyi ve lisans üstü olan bireyler 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olup, eğitim seviyesi ön lisans olan bireylerin lisans 

ve lisans üstü olan bireylere oranla daha az duygusal tutuma sahip oldukları söylenebilir. 

 

Tablo 14. Katılımcıların Ölçek Değişkenlerine Yönelik Cevaplarında Gelir Düzeyine Göre 
Sonuçları 
Bağımlı 
Değişkenler 

(I) Gelir 
Düzeyi 

(J) Gelir 
Düzeyi 

n Ortalama Farkı 
(I-J) 

Std. Hata p Sonuç 

Destinasyon 
deneyimi 

1000-3000 
3001-6000 100 -,06817 ,06910 ,757 Fark Yok 
6001-9000 -,11222 ,06856 ,359 Fark Yok 
9001+ ,18541* ,06883 ,037 Fark Var 

3001-6000 
1000-3000 73 ,06817 ,06910 ,757 Fark Yok 
6001-9000 -,04405 ,07380 ,933 Fark Yok 
9001+ ,25358* ,07404 ,004 Fark Var 

6001-9000 
1000-3000 75 ,11222 ,06856 ,359 Fark Yok 
3001-6000 ,04405 ,07380 ,933 Fark Yok 
9001+ ,29763* ,07355 ,000 Fark Var 

9001+ 
1000-3000 74 -,18541* ,06883 ,037 Fark Var 
3001-6000 -,25358* ,07404 ,004 Fark Var 
6001-9000 -,29763* ,07355 ,000 Fark Var 
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Tablo 14. (devamı) 

Kişisel 
gelişim 

1000-3000 
3001-6000 100 ,04932 ,08183 ,931 Fark Yok 
6001-9000 -,05000 ,08120 ,927 Fark Yok 
9001+ ,11892 ,08151 ,464 Fark Yok 

3001-6000 
1000-3000 73 -,04932 ,08183 ,931 Fark Yok 
6001-9000 -,09932 ,08740 ,667 Fark Yok 
9001+ ,06960 ,08769 ,857 Fark Yok 

6001-9000 
1000-3000 75 ,05000 ,08120 ,927 Fark Yok 
3001-6000 ,09932 ,08740 ,667 Fark Yok 
9001+ ,16892 ,08710 ,214 Fark Yok 

9001+ 
1000-3000 74 -,11892 ,08151 ,464 Fark Yok 
3001-6000 -,06960 ,08769 ,857 Fark Yok 
6001-9000 -,16892 ,08710 ,214 Fark Yok 

Temel şarap 
deneyimi 

1000-3000 
3001-6000 100 -,04685 ,07782 ,931 Fark Yok 
6001-9000 -,00667 ,07722 1,000 Fark Yok 
9001+ ,10189 ,07752 ,554 Fark Yok 

3001-6000 
1000-3000 73 ,04685 ,07782 ,931 Fark Yok 
6001-9000 ,04018 ,08311 ,963 Fark Yok 
9001+ ,14874 ,08339 ,283 Fark Yok 

6001-9000 
1000-3000 75 ,00667 ,07722 1,000 Fark Yok 
3001-6000 -,04018 ,08311 ,963 Fark Yok 
9001+ ,10856 ,08283 ,557 Fark Yok 

9001+ 
1000-3000 74 -,10189 ,07752 ,554 Fark Yok 
3001-6000 -,14874 ,08339 ,283 Fark Yok 
6001-9000 -,10856 ,08283 ,557 Fark Yok 

Yemek ve 
şarap ile 
ilgili 
düzeyleri 

1000-3000 
3001-6000 100 -,09437 ,07240 ,561 Fark Yok 
6001-9000 ,03625 ,07184 ,958 Fark Yok 
9001+ -,10334 ,07211 ,480 Fark Yok 

3001-6000 
1000-3000 73 ,09437 ,07240 ,561 Fark Yok 
6001-9000 ,13062 ,07732 ,331 Fark Yok 
9001+ -,00898 ,07758 ,999 Fark Yok 

6001-9000 
1000-3000 75 -,03625 ,07184 ,958 Fark Yok 
3001-6000 -,13062 ,07732 ,331 Fark Yok 
9001+ -,13959 ,07706 ,270 Fark Yok 

9001+ 
1000-3000 74 ,10334 ,07211 ,480 Fark Yok 
3001-6000 ,00898 ,07758 ,999 Fark Yok 
6001-9000 ,13959 ,07706 ,270 Fark Yok 

Şarap 
deneyimi 
sonrası 
duygusal 
tutum 

1000-3000 
3001-6000 100 -,22986 ,09071 ,057 Fark Yok 
6001-9000 -,03778 ,09001 ,975 Fark Yok 
9001+ -,11225 ,09036 ,600 Fark Yok 

3001-6000 
1000-3000 73 ,22986 ,09071 ,057 Fark Yok 
6001-9000 ,19209 ,09688 ,197 Fark Yok 
9001+ ,11761 ,09721 ,621 Fark Yok 

6001-9000 
1000-3000 75 ,03778 ,09001 ,975 Fark Yok 
3001-6000 -,19209 ,09688 ,197 Fark Yok 
9001+ -,07447 ,09655 ,867 Fark Yok 

9001+ 
1000-3000 74 ,11225 ,09036 ,600 Fark Yok 
3001-6000 -,11761 ,09721 ,621 Fark Var 
6001-9000 ,07447 ,09655 ,867 Fark Yok 

**p<0.01 *p<0.05 
Yanıt kategorileri: 1:Kesinlikle katılmıyorum ,…, 5: Kesinlikle katılıyorum 
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Tablo 14’e göre; destinasyon deneyimi boyutu göz önüne alındığında, 1000-3000 

aralığındaki gelire sahip bireyler ile 9001 ve üzerinde gelire sahip bireyler arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık olup 1000-3000 aralığındaki gelire sahip bireylerin 9001 ve üzeri gelire 

sahip bireylere oranla şarap turizmine katıldıkları destinasyondan daha fazla deneyim elde 

etmiştir. 3001-6000 aralığındaki gelire sahip bireyler ile 9001 ve üzerinde gelire sahip bireyler 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olup 3001-6000 aralığındaki gelire sahip bireylerin 

9001 ve üzeri gelire sahip bireylere oranla şarap turizmine katıldıkları destinasyondan daha 

fazla deneyim elde etmiştir. 9001 ve üzeri gelire sahip bireyler ile 3001-6000 aralığındaki gelire 

sahip bireyler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olup 3001-6000 aralığındaki gelire 

sahip bireylerin 9001 ve üzeri gelire sahip bireylere oranla şarap turizmine katıldıkları 

destinasyondan daha fazla deneyim elde etmiştir.  

 

Tablo 15. Katılımcıların Ölçek Değişkenlerine Yönelik Cevaplarında Mesleğine Göre Sonuçları 
Bağımlı 
Değişkenler 

(I) 
Meslek 

(J) 
Meslek 

n Ortalama 
Farkı (I-J) 

Std. 
Hata 

p Sonuç 

Destinasyon 
deneyimi 

Memur 

Satış 
Elemanı 

57 -,04951 ,08213 ,997 Fark Yok 

Ev Hanımı -,08409 ,10087 ,981 Fark Yok 
Muhasebe ,04452 ,07996 ,998 Fark Yok 
Çiftçi ,05702 ,09261 ,996 Fark Yok 
Emekli -,29053 ,10608 ,092 Fark Yok 
Diğer -,33205* ,08663 ,003 Fark Var 

Satış 
Elemanı 

Memur 59 ,04951 ,08213 ,997 Fark Yok 
Ev Hanımı -,03458 ,10029 1,000 Fark Yok 
Muhasebe ,09403 ,07923 ,899 Fark Yok 
Çiftçi ,10653 ,09198 ,909 Fark Yok 
Emekli -,24102 ,10553 ,255 Fark Yok 
Diğer -,28254* ,08596 ,019 Fark Var 

Ev Hanımı 

Memur 29 ,08409 ,10087 ,981 Fark Yok 
Satış 
Elemanı ,03458 ,10029 1,000 Fark Yok 

Muhasebe ,12861 ,09852 ,849 Fark Yok 
Çiftçi ,14111 ,10904 ,854 Fark Yok 
Emekli -,20644 ,12069 ,610 Fark Yok 
Diğer -,24796 ,10401 ,209 Fark Yok 

Muhasebe 

Memur 66 -,04452 ,07996 ,998 Fark Yok 
Satış 
Elemanı -,09403 ,07923 ,899 Fark Yok 

Ev Hanımı -,12861 ,09852 ,849 Fark Yok 
Çiftçi ,01249 ,09005 1,000 Fark Yok 
Emekli -,33505* ,10385 ,023 Fark Var 
Diğer -,37658* ,08389 ,000 Fark Var 

Çiftçi Memur 38 -,05702 ,09261 ,996 Fark Yok 
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Tablo 15. (devamı) 

 

 

Satış 
Elemanı 

 -,10653 ,09198 ,909 Fark Yok 

Ev Hanımı -,14111 ,10904 ,854 Fark Yok 
Muhasebe -,01249 ,09005 1,000 Fark Yok 
Emekli -,34754* ,11388 ,039 Fark Var 
Diğer -,38907* ,09602 ,001 Fark Var 

Emekli 

Memur 25 ,29053 ,10608 ,092 Fark Yok 
Satış 
Elemanı ,24102 ,10553 ,255 Fark Yok 

Ev Hanımı ,20644 ,12069 ,610 Fark Yok 
Muhasebe ,33505* ,10385 ,023 Fark Var 
Çiftçi ,34754* ,11388 ,039 Fark Var 
Diğer -,04153 ,10907 1,000 Fark Yok 

Diğer 

Memur 48 ,33205* ,08663 ,003 Fark Var 
Satış 
Elemanı ,28254* ,08596 ,019 Fark Var 

Ev Hanımı ,24796 ,10401 ,209 Fark Yok 
Muhasebe ,37658* ,08389 ,000 Fark Var 
Çiftçi ,38907* ,09602 ,001 Fark Var 
Emekli ,04153 ,10907 1,000 Fark Yok 

Kişisel gelişim 

Memur 

Satış 
Elemanı 

57 ,11968 ,09866 ,889 Fark Yok 

Ev Hanımı ,04794 ,12116 1,000 Fark Yok 
Muhasebe ,16328 ,09605 ,617 Fark Yok 
Çiftçi ,27412 ,11125 ,176 Fark Yok 
Emekli ,08070 ,12743 ,996 Fark Yok 
Diğer ,06195 ,10406 ,997 Fark Yok 

Satış 
Elemanı 

Memur 59 -,11968 ,09866 ,889 Fark Yok 
Ev Hanımı -,07174 ,12047 ,997 Fark Yok 
Muhasebe ,04359 ,09517 ,999 Fark Yok 
Çiftçi ,15444 ,11049 ,803 Fark Yok 
Emekli -,03898 ,12677 1,000 Fark Yok 
Diğer -,05773 ,10325 ,998 Fark Yok 
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Tablo 15. (devamı) 

 

Ev Hanımı 

Memur 29 -,04794 ,12116 1,000 Fark 
Yok 

Satış 
Elemanı ,07174 ,12047 ,997 Fark 

Yok 

Muhasebe ,11533 ,11835 ,959 Fark 
Yok 

Çiftçi ,22618 ,13098 ,599 Fark 
Yok 

Emekli ,03276 ,14497 1,000 Fark 
Yok 

Diğer ,01401 ,12494 1,000 Fark 
Yok 

Muhasebe 

Memur 66 -,16328 ,09605 ,617 Fark 
Yok 

Satış 
Elemanı -,04359 ,09517 ,999 Fark 

Yok 

Ev Hanımı -,11533 ,11835 ,959 Fark 
Yok 

Çiftçi ,11085 ,10817 ,948 Fark 
Yok 

Emekli -,08258 ,12475 ,994 Fark 
Yok 

Diğer -,10133 ,10077 ,953 Fark 
Yok 

Çiftçi 

Memur 38 -,27412 ,11125 ,176 Fark 
Yok 

Satış 
Elemanı -,15444 ,11049 ,803 Fark 

Yok 

Ev Hanımı -,22618 ,13098 ,599 Fark 
Yok 

Muhasebe -,11085 ,10817 ,948 Fark 
Yok 

Emekli -,19342 ,13680 ,794 Fark 
Yok 

Diğer -,21217 ,11535 ,522 Fark 
Yok 

Emekli 

Memur 25 -,08070 ,12743 ,996 Fark 
Yok 

Satış 
Elemanı ,03898 ,12677 1,000 Fark 

Yok 

Ev Hanımı -,03276 ,14497 1,000 Fark 
Yok 

Muhasebe ,08258 ,12475 ,994 Fark 
Yok 

Çiftçi ,19342 ,13680 ,794 Fark 
Yok 

Diğer -,01875 ,13102 1,000 Fark 
Yok 

Diğer Memur 48 -,06195 ,10406 ,997 Fark 
Yok 
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Tablo 15. (devamı) 

  

Satış 
Elemanı 

 ,05773 ,10325 ,998 Fark 
Yok 

Ev Hanımı -,01401 ,12494 1,000 Fark 
Yok 

Muhasebe ,10133 ,10077 ,953 Fark 
Yok 

Çiftçi ,21217 ,11535 ,522 Fark 
Yok 

Emekli ,01875 ,13102 1,000 Fark 
Yok 

Temel şarap 
deneyimi 

Memur 

Satış 
Elemanı 

57 ,01896 ,09231 1,000 Fark 
Yok 

Ev Hanımı ,03766 ,11337 1,000 Fark 
Yok 

Muhasebe ,13118 ,08987 ,768 Fark 
Yok 

Çiftçi -,01316 ,10409 1,000 Fark 
Yok 

Emekli -,25579 ,11923 ,329 Fark 
Yok 

Diğer -,18037 ,09737 ,514 Fark 
Yok 

Satış 
Elemanı 

Memur 59 -,01896 ,09231 1,000 Fark 
Yok 

Ev Hanımı ,01870 ,11272 1,000 Fark 
Yok 

Muhasebe ,11222 ,08905 ,869 Fark 
Yok 

Çiftçi -,03211 ,10339 1,000 Fark 
Yok 

Emekli -,27475 ,11861 ,239 Fark 
Yok 

Diğer -,19933 ,09661 ,377 Fark 
Yok 

Ev Hanımı 

Memur 29 -,03766 ,11337 1,000 Fark 
Yok 

Satış 
Elemanı -,01870 ,11272 1,000 Fark 

Yok 

Muhasebe ,09352 ,11073 ,980 Fark 
Yok 

Çiftçi -,05082 ,12256 1,000 Fark 
Yok 

Emekli -,29345 ,13565 ,319 Fark 
Yok 

Diğer -,21803 ,11690 ,505 Fark 
Yok 

Muhasebe 

Memur 66 -,13118 ,08987 ,768 Fark 
Yok 

Satış 
Elemanı -,11222 ,08905 ,869 Fark 

Yok 

Ev Hanımı -,09352 ,11073 ,980 Fark 
Yok 
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Tablo 15. (devamı) 
 

 

 
Çiftçi  -,14434 ,10122 ,787 Fark 

Yok 
Emekli -,38697* ,11673 ,018 Fark Var 
Diğer -,31155* ,09429 ,018 Fark Var 

Çiftçi 

Memur 38 ,01316 ,10409 1,000 Fark 
Yok 

Satış 
Elemanı ,03211 ,10339 1,000 Fark 

Yok 

Ev Hanımı ,05082 ,12256 1,000 Fark 
Yok 

Muhasebe ,14434 ,10122 ,787 Fark 
Yok 

Emekli -,24263 ,12800 ,485 Fark 
Yok 

Diğer -,16721 ,10793 ,715 Fark 
Yok 

Emekli 

Memur 25 ,25579 ,11923 ,329 Fark 
Yok 

Satış 
Elemanı ,27475 ,11861 ,239 Fark 

Yok 

Ev Hanımı ,29345 ,13565 ,319 Fark 
Yok 

Muhasebe ,38697* ,11673 ,018 Fark 
Var 

Çiftçi ,24263 ,12800 ,485 Fark 
Yok 

Diğer ,07542 ,12259 ,996 Fark 
Yok 

Diğer 

Memur 48 ,18037 ,09737 ,514 Fark 
Yok 

Satış 
Elemanı ,19933 ,09661 ,377 Fark 

Yok 

Ev Hanımı ,21803 ,11690 ,505 Fark 
Yok 

Muhasebe ,31155* ,09429 ,018 Fark 
Var 

Çiftçi ,16721 ,10793 ,715 Fark 
Yok 

Emekli -,07542 ,12259 ,996 Fark 
Yok 
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Tablo 15. (devamı) 

Yemek ve şarap 
ile ilgili düzeyleri Memur 

Satış 
Elemanı 

57 ,16793 ,08610 ,449 Fark 
Yok 

Ev Hanımı ,12205 ,10574 ,910 Fark 
Yok 

Muhasebe ,06948 ,08383 ,982 Fark 
Yok 

Çiftçi ,17763 ,09709 ,529 Fark 
Yok 

Emekli -,12105 ,11121 ,931 Fark 
Yok 

 

 Diğer  -,11116 ,09082 ,884 Fark 
Yok 

Satış 
Elemanı 

Memur 59 -,16793 ,08610 ,449 Fark 
Yok 

Ev Hanımı -,04588 ,10514 ,999 Fark 
Yok 

Muhasebe -,09845 ,08306 ,899 Fark 
Yok 

Çiftçi ,00970 ,09643 1,000 Fark 
Yok 

Emekli -,28898 ,11063 ,126 Fark 
Yok 

Diğer -,27909* ,09011 ,034 Fark 
Var 

Ev Hanımı 

Memur 29 -,12205 ,10574 ,910 Fark 
Yok 

Satış 
Elemanı ,04588 ,10514 ,999 Fark 

Yok 

Muhasebe -,05257 ,10328 ,999 Fark 
Yok 

Çiftçi ,05558 ,11431 ,999 Fark 
Yok 

Emekli -,24310 ,12652 ,468 Fark 
Yok 

Diğer -,23321 ,10904 ,333 Fark 
Yok 

Muhasebe 

Memur 66 -,06948 ,08383 ,982 Fark 
Yok 

Satış 
Elemanı ,09845 ,08306 ,899 Fark 

Yok 

Ev Hanımı ,05257 ,10328 ,999 Fark 
Yok 

Çiftçi ,10815 ,09440 ,913 Fark 
Yok 

Emekli -,19053 ,10887 ,583 Fark 
Yok 

Diğer -,18063 ,08794 ,383 Fark 
Yok 

Çiftçi 
Memur 38 -,17763 ,09709 ,529 Fark 

Yok 
Satış 
Elemanı -,00970 ,09643 1,000 Fark 

Yok 
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Tablo 15. (devamı) 

 

 

Ev Hanımı  -,05558 ,11431 ,999 Fark 
Yok 

Muhasebe -,10815 ,09440 ,913 Fark 
Yok 

Emekli -,29868 ,11938 ,162 Fark 
Yok 

Diğer -,28879 ,10066 ,066 Fark 
Yok 

Emekli 

Memur 25 ,12105 ,11121 ,931 Fark 
Yok 

Satış 
Elemanı ,28898 ,11063 ,126 Fark 

Yok 

Ev Hanımı ,24310 ,12652 ,468 Fark 
Yok 

Muhasebe ,19053 ,10887 ,583 Fark 
Yok 

Çiftçi ,29868 ,11938 ,162 Fark 
Yok 

Diğer ,00990 ,11434 1,000 Fark 
Yok 

Diğer 

Memur 48 ,11116 ,09082 ,884 Fark 
Yok 

Satış 
Elemanı ,27909* ,09011 ,034 Fark 

Var 

Ev Hanımı ,23321 ,10904 ,333 Fark 
Yok 

Muhasebe ,18063 ,08794 ,383 Fark 
Yok 

Çiftçi ,28879 ,10066 ,066 Fark 
Yok 

Emekli -,00990 ,11434 1,000 Fark 
Yok 

Şarap deneyimi 
sonrası duygusal 
tutum 

Memur 

Satış 
Elemanı 

57 -,08921 ,10321 ,977 Fark 
Yok 

Ev Hanımı -,04537 ,12676 1,000 Fark 
Yok 

Muhasebe -,09623 ,10048 ,962 Fark 
Yok 

Çiftçi -,14912 ,11638 ,860 Fark 
Yok 

Emekli -,59158* ,13331 ,000 Fark Var 
Diğer -,58991* ,10887 ,000 Fark Var 

Satış 
Elemanı 

Memur 59 ,08921 ,10321 ,977 Fark 
Yok 

Ev Hanımı ,04383 ,12603 1,000 Fark 
Yok 

Muhasebe -,00702 ,09957 1,000 Fark 
Yok 

Çiftçi -,05992 ,11559 ,999 Fark 
Yok 

Emekli -,50237* ,13262 ,003 Fark Var 
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Tablo 15. (devamı) 

 

 Diğer  -,50071* ,10802 ,000 Fark Var 

Ev Hanımı 

Memur 29 ,04537 ,12676 1,000 Fark 
Yok 

Satış 
Elemanı -,04383 ,12603 1,000 Fark 

Yok 

Muhasebe -,05085 ,12381 1,000 Fark 
Yok 

Çiftçi -,10375 ,13703 ,989 Fark 
Yok 

Emekli -,54621* ,15166 ,007 Fark Var 
Diğer -,54454* ,13070 ,001 Fark Var 

Muhasebe 

Memur 66 ,09623 ,10048 ,962 Fark 
Yok 

Satış 
Elemanı ,00702 ,09957 1,000 Fark 

Yok 

Ev Hanımı ,05085 ,12381 1,000 Fark 
Yok 

Çiftçi -,05290 ,11316 ,999 Fark 
Yok 

Emekli -,49535* ,13051 ,003 Fark Var 
Diğer -,49369* ,10542 ,000 Fark Var 

Çiftçi 

Memur 38 ,14912 ,11638 ,860 Fark 
Yok 

Satış 
Elemanı ,05992 ,11559 ,999 Fark 

Yok 

Ev Hanımı ,10375 ,13703 ,989 Fark 
Yok 

Muhasebe ,05290 ,11316 ,999 Fark 
Yok 

Emekli -,44246* ,14311 ,035 Fark Var 
Diğer -,44079* ,12067 ,006 Fark Var 

Emekli 

Memur 25 ,59158* ,13331 ,000 Fark Var 
Satış 
Elemanı ,50237* ,13262 ,003 Fark Var 

Ev Hanımı ,54621* ,15166 ,007 Fark Var 
Muhasebe ,49535* ,13051 ,003 Fark Var 
Çiftçi ,44246* ,14311 ,035 Fark Var 

Diğer ,00167 ,13707 1,000 Fark 
Yok 

Diğer 

Memur 48 ,58991* ,10887 ,000 Fark Var 
Satış 
Elemanı ,50071* ,10802 ,000 Fark Var 

Ev Hanımı ,54454* ,13070 ,001 Fark Var 
Muhasebe ,49369* ,10542 ,000 Fark Var 
Çiftçi ,44079* ,12067 ,006 Fark Var 

Emekli -,00167 ,13707 1,000 Fark 
Yok 

**p<0.01 *p<0.05 
Yanıt kategorileri: 1: Kesinlikle katılmıyorum ,…, 5: Kesinlikle katılıyorum 
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Tablo 15’e göre; destinasyon deneyimi boyutu göz önüne alındığında, memur olan 

bireyler ile mesleği diğer grup olan bireyler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olup 

mesleği diğer grup olan bireylerin memur olan bireylere oranla şarap turizmine katıldıkları 

destinasyondan daha fazla deneyim elde etmiştir. Satış elemanı olan bireyler ile mesleği diğer 

grup olan bireyler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olup mesleği diğer grup olan 

bireylerin satış elemanı olarak çalışan bireylere oranla şarap turizmine katıldıkları 

destinasyondan daha fazla deneyim elde etmiştir. Mesleği muhasebe olan bireyler ile mesleği 

diğer grup ve emekli olan bireyler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olup mesleği 

diğer grup olan ve emekli olan bireylerin muhasebeci olarak çalışan bireylere oranla şarap 

turizmine katıldıkları destinasyondan daha fazla deneyim elde etmiştir. Mesleği çiftçi olan 

bireyler ile mesleği diğer grup ve emekli olan bireyler arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık olup mesleği diğer grup olan ve emekli olan bireylerin çiftçi olarak çalışan bireylere 

oranla şarap turizmine katıldıkları destinasyondan daha fazla deneyim elde etmiştir. Emekli 

olan bireyler ile çiftçi ve muhasebeci olan bireyler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

olup emekli olan bireylerin muhasebeci ve çiftçi olarak çalışan bireylere oranla şarap turizmine 

katıldıkları destinasyondan daha fazla deneyim elde etmiştir.  

Temel şarap deneyim boyutu göz önüne alındığında, mesleği muhasebe olan bireyler ile 

mesleği diğer grup ve emekli olan bireyler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olup 

mesleği diğer grup olan ve emekli olan bireylerin muhasebeci olarak çalışan bireylere oranla 

daha fazla temel şarap deneyimi elde etmiştir. 

Yemek ve şarap ile ilgili düzeyleri boyutu göz önüne alındığında, satış elemanı olan 

bireyler ile mesleği diğer grup olan bireyler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olup 

mesleği diğer grup olan bireylerin satış elemanı olarak çalışan bireylere oranla yemek ve şarap 

ile ilgili düzeyleri daha fazla olduğu söylenebilir.  

Şarap deneyimi sonrası duygusal tutum boyutu göz önüne alındığında, memur olan 

bireyler ile mesleği diğer grup ve emekli olan bireyler arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık olup mesleği diğer grup olan ve emekli olan bireylerin memur olarak çalışan bireylere 

oranla daha fazla duygusal tutuma sahip oldukları belirtilebilir. Satış elemanı olan bireyler ile 

mesleği diğer grup ve emekli olan bireyler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olup 

mesleği diğer grup olan ve emekli olan bireylerin satış elemanı olarak çalışan bireylere oranla 

daha fazla duygusal tutuma sahip oldukları belirtilebilir. Ev hanımı olan bireyler ile mesleği 

diğer grup ve emekli olan bireyler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olup mesleği 

diğer grup olan ve emekli olan bireylerin ev hanımı olan bireylere oranla daha fazla duygusal 

tutuma sahip oldukları belirtilebilir. Muhasebeci olan bireyler ile mesleği diğer grup ve emekli 

olan bireyler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olup mesleği diğer grup olan ve 

emekli olan bireylerin muhasebeci olan bireylere oranla daha fazla duygusal tutuma sahip 



Seda Oyan, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019  

58 

oldukları belirtilebilir. Çiftçi olan bireyler ile mesleği diğer grup ve emekli olan bireyler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık olup mesleği diğer grup olan ve emekli olan bireylerin çiftçi 

olan bireylere oranla daha fazla duygusal tutuma sahip oldukları belirtilebilir.  

Araştırma Sorusu 2: Katılımcıların değişkenlere yönelik cevaplarında hem cinsiyet 

hem de milliyet özellikleri dikkate alındığında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Araştırmada yer alan değişkenler ile erkek katılımcıların milliyetleri dikkate alındığında; 

destinasyon deneyimi, temel şarap deneyimi ve şarap deneyimi sonrası duygusal tutum test 

değişkenlerinde katılımcıların milliyetine göre anlamlı farklılıkların olduğu bulgulanmıştır 

(p<0.01).  

Tablo 16’ ya baktığımızda, Türk olmayan şarap turistlerinin (x̄ = 4,52) Türk şarap 

turistlerine (x̄ = 4,25) oranla daha fazla destinasyon deneyimine sahip oldukları belirtilebilir. 

Türk olmayan şarap turistlerinin (x̄ = 4,38) Türk şarap turistlerine (x̄ = 4,08) oranla daha fazla 

temel şarap deneyimi elde ettikleri söylenebilir. Türk olmayan şarap turistlerinin (x̄ = 4,59) 

Türk şarap turistlerine (x̄ = 3,99) göre daha fazla duygusal tutuma sahip oldukları belirtilebilir. 

 

Tablo 16. Katılımcıların Ölçek Değişkenlerine Yönelik Cevaplarında Cinsiyetine ve Milliyetine 
Göre Sonuçları 

Değişkenler (Erkek Katılımcılar) Milliyet N Ort. Std.Sapma t-değeri p-değeri  
Destinasyon deneyimi Türk 101 4,25 ,302 -3,647  .000**  
 Türk olmayan 50 4,52 ,577    
Kişisel gelişim Türk 101 4,24 ,385 1,338  .183  
 Türk olmayan 50 4,12 ,718    
Temel şarap deneyimi Türk 101 4,08 ,504 -3,368  .001**  
 Türk olmayan 50 4,38 ,515    
Yemek ve şarap ile ilgili düzeyleri  Türk 101 4,15 ,292 ,994  .322 

Türk olmayan 50 4,07 ,662 
Şarap deneyimi sonrası duygusal 
tutum  

Türk 101 3,99 ,574 -6,154  .000** 
Türk olmayan 50 4,59 ,531 

Değişkenler (Kadın Katılımcılar) Milliyet N Ort. Std.Sapma t-değeri p-değeri 
Destinasyon deneyimi 
 

Türk 113 4,17 ,403 -9,304  .000** 
Türk olmayan 58 4,77 ,375 

Kişisel gelişim 
 

Türk 113 4,06 ,457 -2,683  .009** 
Türk olmayan 58 4,31 ,651 

Temel şarap deneyimi 
 

Türk 113 4,09 ,452 -4,775  .000** 
Türk olmayan 58 4,44 ,477 

Yemek ve şarap ile ilgili düzeyleri  Türk 113 4,08 ,380 -2,888  .005** 
Türk olmayan 58 4,34 ,624 

Şarap deneyimi sonrası duygusal 
tutum  

Türk 113 4,04 ,426 -7,154  .000** 
Türk olmayan 58 4,66 ,577 

**p<0.01 
Yanıt kategorileri: 1: Kesinlikle katılmıyorum ,…, 5: Kesinlikle katılıyorum 

 

Kadın katılımcıların milliyetleri dikkate alındığında; destinasyon deneyimi, kişisel 

gelişim, temel şarap deneyimi, yemek ve şarap ile ilgili düzeyleri ve şarap deneyimi sonrası 
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duygusal tutum test değişkenlerinde katılımcıların milliyetine göre anlamlı farklılıkların olduğu 

bulgulanmıştır (p<0.05). Türk olmayan şarap turistlerinin (x̄ = 4,77) Türk şarap turistlerine (x̄ = 

4,17) oranla daha fazla destinasyon deneyimine sahip oldukları belirtilebilir.  Türk olmayan 

şarap turistlerinin (x̄ = 4,31) Türk şarap turistlerine (x̄ = 4,06) oranla daha fazla kişisel gelişime 

sahip oldukları belirtilebilir. Türk olmayan şarap turistlerinin (x̄ = 4,44) Türk şarap turistlerine 

(x̄ = 4,09) oranla daha fazla temel şarap deneyimi elde ettikleri söylenebilir. Türk olmayan 

turistlerin Yemek ve şarap ile ilgili düzeylerinin (x̄ = 4,34) Türk şarap turistlerine (x̄ = 4,08) 

oranla daha fazla olduğu söylenebilir. Türk olmayan şarap turistlerinin (x̄ = 4,66) Şarap 

deneyimi sonrası duygusal tutumu Türk şarap turistlerine (x̄ = 4,04) oranla daha fazla duygusal 

tutuma sahip oldukları belirtilebilir.  

Araştırma Sorusu 3: Katılımcıların değişkenlere yönelik cevaplarında hem medeni 

durum hem de milliyet özellikleri dikkate alındığında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Araştırmada yer alan değişkenler ile evli katılımcıların milliyetleri dikkate alındığında; 

destinasyon deneyimi, temel şarap deneyimi, yemek ve şarap ile ilgili aktiviteleri ve şarap 

deneyimi sonrası duygusal tutum test değişkenlerinde katılımcıların milliyetine göre anlamlı 

farklılıkların olduğu bulgulanmıştır (p<0.05). 

 

Tablo 17. Katılımcıların Ölçek Değişkenlerine Yönelik Cevaplarında Medeni Durumuna ve 
Milliyetine Göre Sonuçları 

Değişkenler (Evli Katılımcılar) Milliyet N Ort. Std.Sapma t-değeri p-değeri 
Destinasyon deneyimi Türk 130 4,21 ,300 -6,700  .000** 
 Türk olmayan 65 4,65 ,486   
Kişisel gelişim Türk 130 4,21 ,381 -,562  .575 
 Türk olmayan 65 4,26 ,723   
Temel şarap deneyimi Türk 130 4,10 ,498 -5,318  .000** 
 Türk olmayan 65 4,50 ,495   
Yemek ve şarap ile ilgili düzeyleri  Türk 130 4,12 ,323 -3,073  .002 

Türk olmayan 65 4,33 ,617 
Şarap deneyimi sonrası duygusal 
tutum  

Türk 130 4,02 ,530 -7,688  .000** 
Türk olmayan 65 4,66 ,551 

Değişkenler (Bekar Katılımcılar) Milliyet N Ort. Std.Sapma t-değeri p-değeri 
Destinasyon deneyimi 
 

Türk 84 4,21 ,440 -5,070  .000** 
Türk olmayan 43 4,65 ,511 

Kişisel gelişim 
 

Türk 84 4,04 ,488 -1,124  .265 
Türk olmayan 43 4,16 ,633 

Temel şarap deneyimi 
 

Türk 84 4,06 ,441 -2,562  .012* 
Türk olmayan 43 4,28 ,467 

Yemek ve şarap ile ilgili düzeyleri  Türk 84 4,10 ,371 ,494  .623 
Türk olmayan 43 4,04 ,676 

Şarap deneyimi sonrası duygusal 
tutum  

Türk 84 4,01 ,455 -6,058  .000** 
Türk olmayan 43 4,58 ,563 

**p<0.01 *p<0.05 
Yanıt kategorileri: 1: Kesinlikle katılmıyorum ,…, 5: Kesinlikle katılıyorum 
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Tablo 17 dikkate alındığında, Türk olmayan şarap turistlerinin (x̄ = 4,65) Türk şarap 

turistlerine (x̄ = 4,21) oranla daha fazla destinasyon deneyimine sahip oldukları belirtilebilir. 

Buna ek olarak, Türk olmayan şarap turistlerinin (x̄ = 4,50) Türk şarap turistlerine (x̄ = 4,10) 

oranla daha fazla temel şarap deneyimi elde ettikleri söylenebilir. Türk olmayan turistlerin 

Yemek ve şarap ile ilgili düzeylerinde (x̄ = 4,33) Türk şarap turistlerine (x̄ = 4,12) oranla daha 

fazla olduğu söylenebilir. Türk olmayan şarap turistlerinin (x̄ = 4,66) Şarap deneyimi sonrası 

duygusal tutumu Türk şarap turistlerine (x̄ = 4,02) oranla daha fazla duygusal tutuma sahip 

oldukları belirtilebilir.  

Bekar katılımcılarda ise; destinasyon deneyimi, temel şarap deneyimi ve şarap deneyimi 

sonrası duygusal tutum test değişkenlerinde katılımcıların milliyetine göre anlamlı farklılıkların 

olduğu bulgulanmıştır (p<0.05). Türk olmayan şarap turistlerinin (x̄ = 4,65) Türk şarap 

turistlerine (x̄ = 4,21) oranla daha fazla destinasyon deneyimine sahip oldukları belirtilebilir. 

Türk olmayan şarap turistlerinin (x̄ = 4,16) Türk şarap turistlerine (x̄ = 4,06) oranla daha fazla 

temel şarap deneyimi elde ettikleri söylenebilir. Türk olmayan şarap turistlerinin (x̄ = 4,58) 

Şarap deneyimi sonrası duygusal tutumu Türk şarap turistlerine (x̄ = 4,01) oranla daha fazla 

duygusal tutuma sahip oldukları belirtilebilir.  
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Şarap turizmi, büyüyen ve uzun ömürlü turizm üretme kapasitesi ile karlı bir endüstri 

olarak ortaya çıkmaktadır. Gezginlerin motivasyonlarının yanı sıra kararlarının bir faaliyete 

veya destinasyona güçlü bir ilgi duymasından kaynaklandığı zaman ortaya çıkan özel ilgi 

turizminin bir parçasını oluşturur. Bu durumda, ilgi şarapla ilgilidir ve şarap üreten bölgeleri 

ziyaret etme arzusuna dayanmaktadır. Fennell’a (1996) göre, özel ilgi çeken turistler 

eylemlerini, gezi yapmak için özel bir nedenle ilgili olan faaliyetlerle sınırlandırma 

eğilimindedir. Buna ek olarak, şarap turistleri belirgin bir iz bırakmadan seyahat etme 

eğiliminde olan kişilerdir (Marzo- Navarro ve Pedraja- Iglesias, 2009: 670). 

Mora (2007), yıllarca geleneksel şarap merkezinin hem üretim hem de turizm ağırlıklı 

olarak İtalya, Fransa, İspanya ve Portekiz gibi Avrupa ülkelerinde yer aldığını belirtmiştir. Yeni 

gelişmeye eşlik eden ve insanları cezbeden şarap turizminde önemli gelişme, ABD, Avustralya 

ve Yeni Zelanda'da görülmüştür. Güney Afrika'nın ünlü şarap kültürü ve endüstrisi ise, daha çok 

siyasi nedenlerle yavaşlamıştır. Son yıllarda şarap turizmiyle birlikte şarap endüstrisi ile ilgili 

araştırma faaliyetleri giderek artmaktadır. Carlsen ve Charters (2006), şarap turizminin şarap 

tüketimindeki artışa katkıda bulunmasına ve her ikisinin de birbirini tamamlamasına rağmen, 

Carlsen (2004), şarap endüstrisinin ve şarap turizminin, endüstriyel alanda birbirlerine zıt 

konumda olduğunu fark etmenin önemini vurgulamıştır. Sonuç olarak, şarap endüstrisinin ve 

şarap turizminin hem genişlemesine hem de ekonomik, kültürel, coğrafi ve diğer ilgili 

faktörlerin uygulanması yoluyla nasıl bir araya geldiğini anlamak için daha fazla çalışma 

yapılması gerektiğini belirtmiştir. Shor ve Mansfeld (2009), yaşam tarzı özellikleri ve şarap ile 

ilgili davranışları açısından İsrail şarap turistlerinin özelliklerini araştırdıklarında şarap ve 

üretim süreci hakkındaki bilgilerden ziyade şarap tadımının, şarap turizmiyle ilgili sitelerin ve 

özellikle şarap üreticilerini ziyaret etmek en büyük etken olduğunu vurgulamıştır. (Tirosh, 

2014: 280-281).  

Mevcut araştırma şarap turistlerinin şarap rotalarını ziyaretlerinde önemli gördükleri 

faktörleri ve bu turizme yönelik algılarının tespit edilmesi amacıyla Portekiz ve Türkiye’den 322 

katılımcıdan elde edilen verilerin analizleri sonucunda ulaşılan sonuçlar ve sonuçlara dayalı 

öneriler aşağıda verilmiştir. 

Çalışma, Portekiz ve Türkiye'deki şarap destinasyonlarını ziyaret eden ve anket 

çalışmasına gönüllü olarak katılım gösteren şarap turistleri üzerine yapılmıştır. Anket, 

Portekiz’de belirlenmiş şarap rotalarında Kasım 2016- Mayıs 2017 tarihleri arasında, 

Türkiye’de ise Temmuz 2017 tarihinde Trakya Bağ Rotası’nda uygulanmış olup, anketlerin 

tamamı değerlendirmeye alınmıştır. Katılımcıların demografik özellikleri şu şekildedir: 

Portekiz’deki katılımcıların %46,3’ ünü “kadınlar” ve %53,7’sini “erkekler” oluştururken; 
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Türkiye’deki katılımcıların %52,8'ini “kadınlar” ve %47,2'sini “erkekler” oluşturmuştur. 

Portekiz’deki katılımcıların %39,8’i “bekâr” ve %60,2’ si “evli”dir. Bununla birlikte, Türkiye’deki 

katılımcıların %39,3’ ü “bekâr” ve %60,7’ si “evli”dir. Portekiz ve Türkiye’den araştırmaya 

katılanların yaş aralığı ise, sırasıyla %21,3 ve %32,7’lik oranla "34-41" aynı yaş aralığındaki 

katılımcılardır.  

Katılımcıların eğitim düzeyleri ve meslekleri incelendiğinde, Portekiz ve Türkiye’deki 

katılımcılarının çoğunluğunun "lisans" mezunuyken, yabancı şarap turistlerinin yüksek oranda 

“diğer” meslek grubuna, yerli şarap turistlerinin ise “muhasebeci” meslek grubuna bağlı 

olduğunu görmekteyiz. Her iki ülkenin katılımcılarının gelir durumları değerlendirildiğinde, en 

yüksek gelir oranı, Portekiz’de %35,2’lik bir oranla “1000-3000 €” arası gelire sahip katılımcılar 

alırken, Türkiye’de ise, en yüksek gelir oranı %31,8’lik bir oranla “9000 TL ve üzeri” arası gelire 

sahip katılımcıların olduğu görülmüştür. 

Her iki ülkenin katılımcıları, en çok, destinasyon deneyiminde "şarap turizmi aktivitesi 

benim için gerçek ve özgün bir deneyim oldu"; kişisel gelişimde “şarap turizmi aktiviteleri insan 

olarak gelişmeme izin veren bir deneyimdir”; temel şarap deneyiminde “makul fiyatlara şarap 

satın alma fırsatları”; yemek ve şarap ile ilgili düzeylerinde “yemek ve şarap aktiviteleri 

gerekmektedir”; şarap deneyimi sonrası duygusal tutumda “şarap turizmi aktivitem 

tatminkardı” ifadesine katılmıştır. Portekiz’deki katılımcıların en çok katıldıkları ifade sırasıyla, 

destinasyon deneyiminde “şarap turizmi aktivitemiz sırasında bölgeye özgü ürünlerden 

deneyimleme şansımız oldu” olurken; Türkiye’de “şarap turizmi aktiviteleri oldukça hoş bir 

deneyim imkânı sağlar”; kişisel gelişimde “şarap turizmi sayesinde yeni insanlar tanırım ve 

kendimi iyi hissederim”, “şarap turizmi aktiviteleri insan olarak gelişmeme izin veren bir 

deneyimdir”; temel şarap deneyiminde “harika şarap tadım fırsatları”, “makul fiyatlara şarap 

satın alma fırsatları”; yemek ve şarap ile ilgili düzeylerinde, her iki ülkenin de “yemek ve şarap 

aktiviteleri ilginçtir” olmuştur. Son olarak şarap deneyimi sonrası duygusal tutumda ise her iki 

ülkenin de katılımcılarının “son şarap turizmi aktivitem tatminkardı” ifadelerine katılırken buna 

ek olarak Portekizli katılımcılar aynı zamanda “şarap turizmi aktivitem başarılıydı” ifadesine de 

yüksek oranda katılım göstermiştir.  

Katılımcıların araştırmada yer alan değişkenler ile milliyetlerine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonuçları değerlendirildiğinde; destinasyon 

deneyimi, temel şarap deneyimi ve şarap deneyimi sonrası duygusal tutum test değişkenlerinde 

katılımcıların milliyetine göre anlamlı farklılıkların olduğu belirlenmiştir. Bu durumda Türk 

olmayan şarap turistlerinin Türk şarap turistlerine oranla daha fazla destinasyon ve temel şarap 

deneyimine ve duygusal tutuma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Medeni durumuna baktığımızda; 

kişisel gelişim ve yemek ve şarap ile ilgili düzey değişkenleri ile medeni durum arasında 
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istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Evli olan bireylerin kişisel gelişimleri ve yemek 

ve şarap ile ilgili düzeyleri bekar bireylere oranla daha fazladır. 

Yaş, eğitim ve gelir düzeyine baktığımızda ise; temel şarap deneyimi ile yaş grubu 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Destinasyon deneyimi, kişisel 

gelişim değişkenleri ile eğitim düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Kişisel gelişim, temel şarap deneyimi, yemek ve şarap ile ilgili düzeyleri ve şarap 

deneyimi sonrası duygusal tutum değişkenleri ile gelir durumu arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır. Destinasyon deneyimi ile gelir durumu arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Önceki çalışmalarda şarap turistlerinin genel olarak orta 

yaş ve üzeri, eğitim seviyesi ve geliri yüksek bireyler olduğu belirtilmiştir. Aynı zamanda şarap 

turistlerinin başka şarap rotaları için istekli ve meraklı olduğunu söylemek mümkündür 

(Akdağ,2015: 7). Dawson (2011), Pratt (2011), Pratt (2014), Guzman vd. (2014), Akdağ (2015) 

ve Garba Bako (2016) tarafından yapılan çalışmalar bu bulguları destekler niteliktedir.  

Erkek katılımcıların milliyetleri dikkate alınarak farklılıkları ortaya koyduğumuzda, 

erkek olan bireylerin kişisel gelişim ve yemek ve şarap ile ilgili düzeyleri gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Destinasyon deneyimi, temel şarap deneyimi ve 

şarap deneyimi sonrası duygusal tutum test değişkenlerinde ise erkek bireylerin milliyetine 

göre anlamlı farklılıkların olduğu bulgulanmıştır. Kadın olan bireylerin ise destinasyon 

deneyimi, kişisel gelişim, temel şarap deneyimi, yemek ve şarap ile ilgili düzeyleri ve şarap 

deneyimi sonrası duygusal tutumları gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Bu durumda Türk olmayan şarap turistlerinin Türk şarap turistlerine oranla daha fazla 

destinasyon deneyimine, kişisel gelişime, temel şarap deneyimine, yemek ve şarap ile ilgili 

düzeylerine ve şarap deneyimi sonrası duygusal tutuma sahip olduğu söylenebilir. 

Sonuçlara baktığımızda; Türk olmayan şarap turistlerinin Türk şarap turistlerine göre 

daha fazla destinasyon ve temel şarap deneyimi elde ettiğini, kişisel olarak geliştiğini, yemek ve 

şarap ile ilgili düzeyleri hakkında daha çok fikir sahibi ve şarap deneyimi sonrası duygusal 

tutuma sahip olduğunu söylemek mümkündür. Aynı zamanda şarap turizminde maddi gelirin 

önemli rol oynadığı görülmektedir. Şarap turizmi açısından gelişmiş ülkelerde (Portekiz, İtalya, 

Fransa vb.) şarap bağlarını, rotalarını ziyaret eden çok sayıda yerli ve yabancı turist mevcuttur. 

Türkiye’de ise bu durumun yerli turist ile sınırlı kaldığını göstermektedir. Ayrıca ülkemizin 

tarihi ve coğrafi açıdan çok zengin olduğunu belirtecek olursak, şarap turizmi yapılacak 

bölgenin bu çekiciliklerinin şarap turisti için çok önemli bir unsur olduğunu söylemek 

mümkündür. Bu nedenle ülkemizde hükümet desteği, başarılı pazarlama politikası ve bağ 

sahiplerine gereken desteğin verilmesi büyük ölçüde önem taşımaktadır. 
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Dünyanın pek çok ülkesinde yapılan yemek ve şarap festivalleri gibi etkinlikler 

yapılması, var olan bağ bozumu şenliklerinin yaygınlaştırılması yabancı turist haricinde turizmi 

gerçekleştiren yerli turistlerin de sayısının artmasına yardımcı olabilir. Bu yüzden Türkiye’nin 

ilk resmi bağ rotası olan Trakya Bağ Rotası, ülkemizin birçok farklı bölgesinde oluşturulmaya 

çalışılan rotalara öncülük etmektedir. 

Şarap turizmine katılan yerli ve yabancı şarap turistlerinin genel memnuniyet 

düzeylerini belirlemek için yapılan bu çalışmanın gelecekte yapılacak çalışmalara yol gösterici 

olacağı düşünülmektedir. Ayrıca çalışmanın kapsamı genişletilerek; farklı ülkelerde, şarap 

rotalarında aynı veya farklı değişkenlerle gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda ülkemizde yeni 

gelişen Urla Bağ Yolu için yapılacak olan çalışmalara da katkı sağlayacağı düşünülebilir. 
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EKLER  

EK.1 VERİ TOPLAMA ARACI (TÜRKÇE) 
Değerli Katılımcı, 
Bu anket, şarap turizmi katılımcılarının şarap turizmi destinasyonlarını ziyaretlerinde önem atfettikleri faktörleri ve bireylerin 
şarap turizmine yönelik algılarının tespit edilebilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Elde edilen bulgular yalnızca bilimsel amaçlar 
için kullanılacaktır. 
Kıymetli zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ederiz. 

Doç. Dr. Gürkan AKDAĞ 
Mersin Üniversitesi 

gurkanakdag@mersin.edu.tr 

 Seda OYAN 
Mersin Üniversitesi 

sedaoyan@gmail.com 
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Destinasyon Deneyimi 
 
1 Şarap turizmi aktivitesi benim için gerçek ve özgün bir deneyim oldu. 1 2 3 4 5 
2 Şarap turizmi aktivitesi sayesinde güzel muhitlerde dolaşabildim. 1 2 3 4 5 
3 Şarap turizmi aktiviteleri insanı rutinden ve günlük hayatın stresinden 

uzaklaştırmaktadır. 
1 2 3 4 5 

4 Şarap turizmi aktiviteleri oldukça hoş bir deneyim imkânı sağlar. 1 2 3 4 5 
5 Şarap turizmi aktivitemiz sırasında bölgeye özgü ürünlerden deneyimleme 

şansımız oldu. 
1 2 3 4 5 

6 Şarap turizmi sayesinde sıra dışı ve keşfedilmemiş bir destinasyonu ziyaret 
ettik. 

1 2 3 4 5 

Kişisel Gelişim 
1 Şarap turizmi aktiviteleri bireylere aydınlanmış hissetme fırsatı tanır. 1 2 3 4 5 
2 Şarap turizmi aktiviteleri insan olarak gelişmeme izin veren bir deneyimdir. 1 2 3 4 5 
3 Şarap turizmi sayesinde yeni insanlar tanırım ve kendimi iyi hissederim.      
4 Şarap turizmi aktiviteleri sayesinde kendimi ilham almış olarak 

hissediyorum. 
1 2 3 4 5 

Temel Şarap Deneyimi 

1 Harika şarap tadım fırsatları 1 2 3 4 5 
2 Şarap üreticisi ve şarap çalışanlarıyla konuşma 1 2 3 4 5 
3 Başka yerde bulunmayan nadir ve pahalı şaraplar satın alma fırsatları 1 2 3 4 5 
4 Makul fiyatlara şarap satın alma fırsatları 1 2 3 4 5 
Yemek ve Şarap ile İlgili Düzeyleri 
1 Yemek ve şarap aktiviteleri caziptir. 1 2 3 4 5 
2 Yemek ve şarap aktiviteleri çekicidir. 1 2 3 4 5 
3 Yemek ve şarap aktiviteleri uyarıcıdır. 1 2 3 4 5 
4 Yemek ve şarap aktiviteleri gerekmektedir. 1 2 3 4 5 
5 Yemek ve şarap aktiviteleri ilginçtir. 1 2 3 4 5 
6 Yemek ve şarap aktiviteleri heyecan vericidir. 1 2 3 4 5 
7 Yemek ve şarap aktiviteleri değerlidir. 1 2 3 4 5 
8 Yemek ve şarap aktiviteleri çok anlam ifade etmektedir. 1 2 3 4 5 
Şarap Deneyimi Sonrası Duygusal Tutum 
1 Son şarap turizmi aktivitem: Tatminkardı 1 2 3 4 5 
2 Son şarap turizmi aktivitem: Başarılıydı 1 2 3 4 5 
3 Son şarap turizmi aktivitem: Harikaydı 1 2 3 4 5 
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LÜTFEN, AŞAĞIDAKİ HER SORU İÇİN VERİLEN CEVAP SEÇENEKLERİNDEN SİZE UYGUN 

OLANINI (X) İLE İŞARETLEYİNİZ. 

Cinsiyetiniz 

(   ) Erkek          (   )Kadın 

Yaşınız 

(   ) 18-25    (   ) 26-33     (   ) 34-41       (   ) 42-49         (   ) 50-57   (   )58 ve üzeri 

Medeni durumunuz 

(   ) Evli                (   ) Bekâr 

Eğitim Durumunuz 

(   ) İlköğretim         (   ) Lise      (   ) Ön Lisans      (   ) Lisans      (   ) Yüksek Lisans        (   ) Doktora 

Aylık Geliriniz 

(   )1000-3000 TL             (   )3001-6000 TL        (   )6001-9000 TL           (   )9001 TL ve üstü 

Mesleğiniz 

(   ) Yönetici/Memur/Müfettiş  (   )Satış/Perakende/Pazarlama   (   )Ev Hanımı 

 

(   )Muhasebe    (   )Çiftçi    (   )Emekli         

  

(   )Diğer(Lütfen belirtiniz………………………………….) 
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EK.2 VERİ TOPLAMA ARACI (İNGİLİZCE) 

Dear Participant, 
This questionnaire has been prepared to determine the factors valued by the participants of wine tourism at the 
destinations of wine tourism and the perceptions of these individuals towards wine tourism. The findings of the 
questionnare shall be only used for scientific purposes. 
Thank you for your precious time. 

Assoc. Prof. Dr. Gürkan 
AKDAĞ 

Mersin Üniversitesi 
gurkanakdag@mersin.edu.tr 

 Seda OYAN 
Mersin Üniversitesi 

sedaoyan@gmail.com 
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Destination Experience 
 
1 Wine tourism activity was a real and genuine experience for me. 1 2 3 4 5 
2 Travelling in beautiful surroundings thanks to wine tourism activities. 1 2 3 4 5 
3 Wine tourism activities keep people away from routine and stress of 

daily life. 
1 2 3 4 5 

4 Wine tourism activities provide indulgent experience. 1 2 3 4 5 
5 We had the opportunity to experience the regional products during 

our wine tourism activity. 
1 2 3 4 5 

6 We visited an unusual and undiscovered destination thanks to wine 
tourism. 

1 2 3 4 5 

Personal Development 
1 Wine tourism activities give an opportunity to feel enlightened. 1 2 3 4 5 
2 Wine tourism activities are an experience that allows me to develop 

as a person. 
1 2 3 4 5 

3 I meet new people and feel good thanks to wine tourism. 1 2 3 4 5 
4 I feel inspired thanks to wine tourism activities. 1 2 3 4 5 
Core Wine Experience 
1 Excellent wine-tasting opportunities 1 2 3 4 5 
2 Talking with winemaker and wine staff 1 2 3 4 5 
3 Opportunities to purchase rare and expensive wines not elsewhere 

available 
1 2 3 4 5 

4 Opportunities to purchase wine at a reasonable price 1 2 3 4 5 
Food and Wine Involvement 
1 Food and wine activities are desirable 1 2 3 4 5 
2 Food and wine activities are appealing 1 2 3 4 5 
3 Food and wine activities are stimulating 1 2 3 4 5 
4 Food and wine activities are wanted 1 2 3 4 5 
5 Food and wine activities are interesting 1 2 3 4 5 
6 Food and wine activities are exciting 1 2 3 4 5 
7 Food and wine activities are valuable 1 2 3 4 5 
8 Food and wine activities mean a lot 1 2 3 4 5 
Past Attitude to Wine Holiday 
1 Ratings of last wine holiday: favourable 1 2 3 4 5 
2 Ratings of last wine holiday: good 1 2 3 4 5 
3 Ratings of last wine holiday: liked 1 2 3 4 5 
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PLEASE INDICATE YOUR ANSWERS BY PUTTING AN “X” FOR EACH QUESTION IN THE 

CORRESPONDING SPACE 

Gender 

(   ) Male         (   ) Female 

Age 

(   ) 18-25    (   ) 26-33     (   ) 34-41       (   ) 42-49         (   ) 50-57   (   )58+ 

Relationship Status 

(   ) Married                (   ) Single 

Education 

(   ) Primary         (   ) High school      (   ) Associate degree      (   ) Undergraduate     

(   ) Postgraduate        (   ) Doctorate 

Household Inc. 

(   ) 1000-3000 €            (   ) 3001-6000 €        (   ) 6001-9000 €           (   ) 9001 €+ 

Occupation 

(   ) Admin/clerk/supervisor (   )Sales/retail/marketing         (   ) Home duties 

 

(   ) Accounting                              (   ) Farmer         (   ) Retired        

  

(   ) Other (please indicate ………………………………….) 
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EK.3 VERİ TOPLAMA ARACI (PORTEKİZCE) 

Caro Participante, 
Este questionário foi preparado para determinar os factores valorizados pelos participantes do turismo do vinho nos 
destinos do turismo do vinho e as percepções destes indivíduos para o turismo do vinho. As conclusões do 
questionário só serão utilizadas para fins científicos. 
Obrigado por sua presença. 

Asst. Prof. Dr. Gürkan AKDAĞ 
Mersin Üniversitesi 

gurkanakdag@mersin.edu.tr 

 Seda OYAN 
Mersin Üniversitesi 

sedaoyan@gmail.com 
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Experiência de Destino 
1 A atividade de enoturismo foi uma experiência real e genuína para mim. 1 2 3 4 5 
2 Viajo por belas paisagens graças às atividades de enoturismo. 1 2 3 4 5 
3 As atividades de enoturismo mantêm as pessoas longe da rotina e estresse 

da vida diária. 
1 2 3 4 5 

4 Atividades de enoturismo oferecem experiência indulgente. 1 2 3 4 5 
5 Tivemos a oportunidade de experimentar os produtos regionais durante a 

nossa actividade de enoturismo. 
1 2 3 4 5 

6 Visitamos um destino incomum e inexplorado graças ao enoturismo. 1 2 3 4 5 
Desenvolvimento Pessoal 
1 Atividades de enoturismo permitem sentir-se iluminado. 1 2 3 4 5 
2 Atividades de enoturismo permitem desenvolver-me como pessoa. 1 2 3 4 5 
3 Conheço novas pessoas e sinto-me bem graças ao enoturismo. 1 2 3 4 5 
4 Sinto-me inspirado graças às actividades de enoturismo. 1 2 3 4 5 
Experiência do vinho 
1 Excelentes oportunidades de degustação de vinhos 1 2 3 4 5 
2 Conversamos com o vinicultor e a sua equipe 1 2 3 4 5 
3 Oportunidades para comprar vinhos raros e caros não disponíveis em 

outros lugares 
1 2 3 4 5 

4 Oportunidades para comprar vinho a um preço razoável 1 2 3 4 5 
Envolvimento com Gastronomia e Vinhos 
1 Atividades de gastronomia e vinhos são: desejáveis 1 2 3 4 5 
2  ............................................................... atraentes 1 2 3 4 5 
3 ................................................................ estimulantes 1 2 3 4 5 
4 ................................................................ desejados.  1 2 3 4 5 
5 ................................................................. interessantes 1 2 3 4 5 
6 .................................................................. excitantes 1 2 3 4 5 
7 .................................................................. valiosos 1 2 3 4 5 
8 ................................................................. significativos 1 2 3 4 5 
Atitude perante férias de enoturismo no passado 
1 Avaliações das últimas férias de enoturismo: favorável 1 2 3 4 5 
2 ........................................................................: boa 1 2 3 4 5 
3 ........................................................................: gostei 1 2 3 4 5 
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POR FAVOR INDIQUE AS SUAS RESPOSTAS PONDO UM "X" EM CADA PERGUNTA NO 

ESPAÇO CORRESPONDENTE 

Sexo 

(   ) Masculino         (   ) Feminino 

Idade 

(   ) 18-25    (   ) 26-33     (   ) 34-41       (   ) 42-49         (   ) 50-57   (   )58+ 

Estado Civil 

(   ) casado/a               (   ) solteiro/a 

Educação  

(   ) Escola primária         (   ) Ensino médio    (   ) Grau de associado     (   ) Universitário     

(   ) Pós-graduação        (   ) Doutorado 

Renda familiar 

(   ) 1000-3000 €            (   ) 3001-6000 €        (   ) 6001-9000 €           (   ) 9001 €+ 

Trabalho  

 

(   ) Administração/ secretariado/ chefia   (   ) Vendas /  marketing        (   ) Doméstico 

 

(   ) Contabilidade                            (   ) Agricultor         (   ) Reformado       

  

(   ) Outro (por favor indique ………………………………….) 
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