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ÖZET 

Doğu Akdeniz Bölgesi’nin mutfak kültürü tarih boyunca büyük bir önem taşımıştır. 
Bölgede yer alan Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş illerinin mutfak kültürleri 
incelendiğinde, bölgenin, zengin ve verimli toprakları ile köklü bir mutfak kültürüne sahip 
olduğu görülmektedir. Doğu Akdeniz, iklimi, coğrafi yapısı, florası ve köklü geçmişi ile evrensel 
bir bütünlüğe ulaşmıştır. Gerçekleştirilen bu çalışmanın ana amacı, bulunduğu coğrafyada 
oldukça fazla ve çeşitli kültürleri bir arada barındıran, Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki, Mersin, 
Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş illerinin yöresel gastronomi ürünlerinin 
saptanması, gastronomi turizmi ve kırsal turizm açısından gastronomi ürünlerin rolünün ortaya 
çıkartılmasıdır. Bu amaca esasen belirtilen illerin farklı konumlarında, yöresel yemek 
konusunda bilgi sahibi olan kişilerle yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak veriler elde edilip 
analizleri sağlanmıştır. Görüşmelerde genellikle yöresel yemekler, yöresel yemeklerin tarihi ve 
bölgedeki gastronomi turizmi konularına yönelik sorular sorulmuştur. Sorular literatüre 
dayandırılarak hazırlanmış olup, görüşme esnasında katılımcının konuyu daha iyi anlayabilmesi 
için sorular zenginleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular neticesinde; araştırmanın 
kapsamını oluşturan illerin, yöresel yemeklerinin zenginliği, yöreye ait yemeklerin gastronomi 
ve kırsal turizme katkısının göz ardı edilemeyecek kadar büyük ölçüde önemli olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Yöresel Yemekler, Gastronomi, Kırsal Alan, Mutfak Kültürü 
 
Danışman: Doç. Dr. Gürkan AKDAĞ, Mersin Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Anabilim Dalı, Mersin. 
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ABSTRACT 

The culinary culture of the Eastern Mediterranean Region has been of great importance 
throughout history. When the culinary cultures of the provinces of Mersin, Adana, Osmaniye, 
Hatay and Kahramanmaraş in the region are examined, it is seen that it has a deep-rooted 
culinary culture with its rich and fertile soil. It has reached a universal integrity with its climate, 
geographical structure, flora and deep-rooted history. The main purpose of this study is to 
determine the regional gastronomy products of Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay and 
Kahramanmaraş provinces in the Eastern Mediterranean Region, which includes many cultures 
together in the geography, and to examine the role of gastronomy products in terms of 
gastronomy tourism and rural tourism. For this purpose, data were obtained and analyzed by 
using face to face interviews with people who had knowledge about local food in different 
locations of the provinces. During the interviews, questions were asked about the local dishes, 
the history of the local dishes and gastronomic tourism in the region. The questions were 
predetermined and the questions were enriched during the interview so that the participants 
could better understand the issue. According to the findings obtained from the study, the 
richness of the local dishes, the gastronomy of the local dishes and the contribution of the local 
foods to the rural tourism were found to be of great importance. 

 
Keywords: Local Foods, Gastronomy, Rural Area, Culinary Culture 
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1. GİRİŞ 

Yemek yeme olgusu her zaman toplumun temel unsurlarından biri olmuştur. Çağdaş 

toplumda gıdaya olan ilginin günden güne arttığı açıkça görülmektedir. Kültür sosyolojisinde de 

aynı şekilde yiyeceklere olan ilginin arttığı bilinmektedir. Dışarda yemek yemek, son yıllarda 

insanların yaşam tarzlarının bir parçası haline gelmiştir. Çünkü yenilik, mutfak temelli yaşam 

tarzlarının önemli bir parçasıdır. Kültürel motivasyonlar bu nedenle gastronomi ve turizmin 

gelişmesi için önemli faktörlerdir. Kişiler yerel mutfakları deneyimlerken aynı zamanda, yeni bir 

kültürde yaşamaktadırlar (Fields, 2002: 38). Gastronomi turizmi turistlere seyahat edilen varış 

yerinin mutfağını sunmaktadır. Gastronomi turizmi akademik araştırmaların yanı sıra, coğrafi 

teorileri, turizm politikalarını, kültürel araştırmaları ve sosyolojik analizleri ön plana çıkararak 

çok yönlü bir araştırma alanı da meydana getirmektedir (Everett ve Aitchison, 2008: 151). 

Gastronomi turizmi alanında yiyecek ve içecekler turistin gerçekleştirmiş olduğu seyahat 

deneyiminde önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca ziyaret edilen destinasyonun gastronomik 

ürünleri destinasyonun ekonomisini güçlendirerek turistin tekrar ziyaret etme niyetini de 

olumlu yönde etkilemektedir (Cangül, 2017: 101). Ziyaret etme niyetleri arasında yöresel 

yiyeceklere duyulan ilginin oldukça fazla olduğu bilinmektedir. Yöresel yiyecekler turistler 

açısından bir eğlence aracı olarak da değerlendirilmekte, işletmeler için ise iyi bir ekonomik 

katkı sağladığı bilinmektedir. Yemek yeme turistlerde bazı duyuları tetiklemektedir ve bunlar; 

görsel, işitsel, dokunsal, tat alma ve koku alma duyularıdır (Şengel, Karagöz, Çetin, Dinçer, 

Ertugral ve Balık, 2015: 430). 

 Turizm sektörünün gelişmesinde gastronomi turizminin büyük bir etkisi 

bulunmaktadır. Bu doğrultuda paydaşların birbirini destekleyerek çalışması gerekmektedir. 

Sektör temsilcilerine hükümet desteğini tam anlamıyla vermelidir, böylece kendilerini 

güncelleyebilecekler ve daha hızlı bir şekilde büyüme göstereceklerdir. Yerel halk içinde yararlı 

olacaktır (Komaladewı, Mulyana ve Jatnıka, 2017: 269). 

Yerel yemekler turistleri kendi bünyelerine çeken yerel bir marka kimliği 

oluşturmaktadır ve aynı zamanda yerel halk için gurur duygusunu ve istihdam olanaklarını 

arttırmaktadır (Mnguni ve Giampiccoli, 2019: 2). Geçmişe baktığımız zaman kırsal turizmin çok 

uzun yıllardır var olduğunu söylemek mümkündür. Kırsal turizm, 19. yy. da İngiltere’de doğaya 

dönüş felsefesi ile başlamış daha sonra Avrupa’nın sanayileşmiş yerlerinde giderek yayılmıştır. 

Kırsal turizm, insanların şehir hayatından gürültüden, kirlilikten vb. gibi olumsuz faktörlerden 

kaçabilmesinde etkili olmuştur (Kan, Gülçubuk&Küçükçongar, 2012: 94). Kırsal bir alanın 

yemek kültürünün gelişmiş olması ve dış çevrelerce tanınmış olması bölgedeki turizm 

potansiyelini önemli ölçüde arttırmaktadır. Bu doğrultuda yöresel yiyecekler, bölgenin 

tanıtılmasında ve pazarlanmasında önemli bir görev üstlenmektedir. Bu bölgelerdeki yöresel 
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yemekler özellikle tarımsal ürün üreticilerinin ürünlerine artı değer ve çeşit üretme konusunda 

fırsat sağlamaktadır (Dönmez, Taştan, Soylu ve Yetim, 2019: 752). Türkiye’ de yeme içme 

alışkanlıklarına bakıldığı zaman tarımsal yapının etkisinin oldukça fazla olduğunu söylemek 

mümkündür. Türkiye’de temel gıda maddeleri arasında kırmızı et ve süt ürünleri lider 

konumdadır. Diğer yandan kuru fasulye, nohut, bulgur pilavı ve soğan Türk yiyeceğinin simgesi 

haline gelmiştir. Bu ürünlerin kırsal alanlarda daha fazla tercih edildiği görülmektedir (Güler, 

2010: 26). Yöresel yiyeceklerin nasıl üretildiği, hangi yöntemlerle işlendiği yiyeceklerin 

izlenebilirlik olgusunu arttırmaktadır. Yerel kültür ve gelenekleri yerinde gözlemlemek isteyen 

turistler çiftçi pazarlarının popülerliğinin artmasında ciddi bir rol üstlenmişlerdir. Çiftçi 

pazarları turizm işletmeleri arasında rekabet ve bölgenin kültürel kimliğinin oluşmasında 

önemli bir etken olmaktadır (Haven-Tang ve Jones, 2005: 71). 

Türk kültürünün en önemli unsurlarından birisi Türk mutfağıdır. Uluslararası düzeyde 

başta gelen sayılı mutfaklardan biridir Türk mutfağı. Bu başarısını tarihine, coğrafi konumuna, 

gelenek ve göreneklerine, ekonomik yapısına ve diğer ulusların mutfaklarıyla her daim 

etkileşim içinde olmasına borçludur (Solmaz ve Altıner, 2018: 109). Türk mutfağı yemek 

sanatında çeşitlilik, özgünlük ve kendine has pişirme teknikleriyle lezzetli tatları ortaya 

çıkarırken evrensel mutfakla da yarış halindedir. Türk mutfağı, Türkiye’ de yaşayan insanların 

beslenmeleri için gerekli yiyecek ve içecekler, bu yiyecek ve içeceklerin muhafazası, pişirilmesi, 

hazırlanması; bu işlemler için gerekli tüm araçların kullanılma aşaması, yemek yeme adabı, 

mutfağın içinde ve çevresinde gelişen tüm uygulamaları kapsayan bir inanıştır (Oğuz, 2016: 4). 

Kültürleri farklı olan toplumların, yaşam biçimleri, kültürel değerleri ve sosyal yapısı gibi 

mutfak kültürleri de sürekli etkileşim içindedir. Bu etkileşim ulusların mutfaklarının 

zenginleşmesine katkı sağlamaktadır. Türk mutfağı çeşitli yemekleri, yemeklerindeki lezzet ve 

özellikleri açısından kendine özgü farklılıklar barındırmaktadır. Bu farklılıkların oluşmasındaki 

sebeplerden bazıları, Türk toplumun göçebe bir hayat sürmesi, göç ettikleri coğrafyaya kendi 

kültürlerini de götürmeleri, farklı medeniyetlerden etkilenmeleri ve yiyecek ve içeceğe önem 

veren bir topluluk olması etkili olmaktadır (Seyitoğlu ve Çalışkan, 2014: 25). 

İnsanların, bir destinasyonu ziyaret etmeleri için destinasyon içerisindeki turistik 

ürünlerinin bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu özellikli ürünler bölgeye artı değer 

katmaktadır. Türkiye’nin bölgelerinden biri olan Doğu Akdeniz Bölgesi ülkede bulunan önemli 

turistik bölgeleri içinde barındırmaktadır. Misafirliğini yapmış olduğu ziyaretçilerinin bölgeyi 

tekrar ziyaret etmeleri için ya da konaklama sürelerini uzatmak amacıyla yöresel ürünlerinden 

yararlanması gerekmektedir. İnsanlar gittikleri yerlerde yeme içme gereksinimleri ve merak 

duygularından dolayı bölgedeki yiyecek içecek faaliyetlerinden yararlanmak istemektedirler. 

Gastronomi turizmi bu bağlamda bölge içinde kitle turizmini destekleyici unsur olmaktadır 

(Şengül ve Türkay, 2016: 87). Doğu Akdeniz Bölgesi her yönüyle çok büyük bir potansiyeli ve 
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kapasitesi olan bir bölgedir. Bu bağlamda, bölge yöresel ürünler bakımından da oldukça 

zengindir. Mersin’in tantunisi, Adana’nın kebap ve şalgamı, Hatay/Antakya’nın künefesi, 

Kahramanmaraş’ın tarhanası ve Osmaniye’nin fıstığı Doğu Akdeniz Bölgesindeki illere ait ilk 

akla gelen yöresel ürünlerdir. Yapılan tez çalışması kapsamında, ilk olarak Doğu Akdeniz 

Bölgesi’nde bulunan “Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay” illerine ait kırsal 

alanlar tespit edilmeye çalışılacaktır. Aynı zamanda bu kırsal alanlara ait yöresel yemeklerin 

neler olduğu belirlenerek incelenmesi gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda çalışmanın birinci 

bölümünde problemin tanımı yapılmakta, araştırmanın amacı ve kapsamına yer verilmektedir. 

Daha sonra araştırmanın önemi, araştırma soruları, araştırmanın varsayımları, sınırlılıkları ve 

tanımlamalara yer verilerek bölüm sonlandırılmaktadır. 

1.1. Araştırmanın Problem İfadesi 

Kişiler yaşamları boyunca zaman zaman bunaltıcı iş hayatından ve şehrin 

karmaşasından uzaklaşmak istemektedirler. Bu yüzden şehir hayatından uzaklaşarak belirli 

zamanlarını kırsal alanlarda geçirmektedirler. Torun (2013: 31), kırsal alan tanımını; yaşamın 

ve ekonomik faaliyetlerin, doğal kaynakların kullanılmasıyla ilişkisinin olduğunu, sosyal çevre 

ve teknolojik gelişmelerin yavaş ilerlediği ve gelenek göreneklerin yaşam biçimini önemli 

ölçüde etkilediği alanlar olarak tanımlamaktadır. Kırsal alan tanımlarına bakıldığı zaman 

yapılan tanımların farklı kriterler açısından yapıldığı görülmektedir. Bu açıdan kırsal alanın 

üretim etkinliklerinin ağırlıklı olduğu alanlar, nüfus ve yönetim açısından bakıldığında kentsel 

alanın tam tersi olarak tanımlanmaktadır (Kayıkcı, 2009: 24).  

Turizm çeşitlerinden bir tanesi olan kırsal turizm, kırsal alanlara yapılan seyahatleri 

kapsamaktadır. Ghaderi ve Henderson (2012: 47), kırsal turizmi kırsal bölgelerde 

gerçekleştirilen turizm faaliyeti olarak tanımlamışlardır. Kırsal turizm alanlarının ülkelere ve 

kültürlere göre farklılık gösterdiğini ve bulunan bölgenin geleneklerini ön plana çıkardıklarını 

belirtmişlerdir. Kırsal turizm etkinliklerinin yapıldığı alanlarda ekonomik gelirin çoğunluğu 

tarımsal üretim faaliyetlerinden karşılanmakta ve bölgenin kültürel mirasını sürdürebilmesi 

açısından tarımsal ve benzer unsurların önemi belirtilmiştir (Slocum ve Curtis, 2016: 3). Kırsal 

alanlar bulundukları bölgeye özgü yerel ürünler barındırmaktadırlar. Bu ürünlerin içinde 

yöresel yiyecekler kültürel mirasın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Cömert (2014), 

turistleri bir destinasyonu ziyaret etmeye iten motive edici faktörlerin başında bölgenin 

çekicilik unsurlarınınolduğunu belirtmiştir. Bir bölgeyi diğer bölgelerden ayıran tarihi ve 

yöresel ürünleri oluşturmaktadır. Bu çekicilik unsurlarının; kültür ve tarihsel değerleri, sanat ve 

spor faaliyetleri, eğlence ve alışveriş imkanları ve yerel mutfağı olduğunu ifade etmektedir. 

Yıldırım, Karaca ve Çakıcı (2018: 377), bulunduğu yörenin tarihinin ve kültürünün bir parçasını 

oluşturan yöresel yiyecekler, kendilerine ait bir hikâyeye ve farklı özelliklere sahip olması, 
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üretim aşamalarında genellikle doğal ürünlerin ve bileşenlerin, işlenme aşamasında ise yöresel 

uygulamaların kullanılması nedeniyle hazır gıdalardan açık bir şekilde ayrılan yerel gıdalar 

olduğunu ifade etmişlerdir. Bir destinasyonu ziyaret etmek isteyen bir turist, Sormaz, Akmeşe, 

Güneş ve Aras (2016: 726)’ a göre, farklı bir kültüre sahip olan bir bölgeyi ziyaret etmek 

isteyebilir veya sadece yöresel yiyecekleri denemek amacıyla seyahat etmek isteyebilir. Bir 

bölgenin yerel yemeklerini denemek istemek, yerel bir yemeği tatmak ve üretim aşamalarını 

gözlemlemek turistlerin destinasyon tercihlerini belirlemelerini etkileyen ana nedenler 

arasında olmaya başlamıştır ifadesini kullanmışlardır. 

Şen ve Silahşör (2018: 418), destinasyon seçiminde gastronominin önemini 

vurgulamaktadırlar. Gastronominin kırsal alanlara turist çekebileceğini, yerel kültürün 

deneyimi için bir araç olduğu ve destinasyonu turistlerin tekrar ziyaret etme isteklerini 

etkileyebileceğini ifade etmektedir. Aydoğdu ve Duman (2017)’a göre, turistlerin yöresel 

yiyecekleri tatma istekleri; bölgeye ait farklılıklarının ortaya çıkarılması ve bu ürünlerin varış 

noktası tercihinde önemli bir rol oynaması bölgenin tarihsel ve geleneksel birçok özelliğinin 

tanıtılması açısından önemli bir unsurdur. Turistlerin gastronomi turizmine katılması ve 

yedikleri yemeklerden elde ettikleri deneyimler, destinasyondaki yöresel yiyeceklerin 

üretimine ve bölgenin kalkınmasında olumlu etkiler yarattığı bilinmektedir (Koçoğlu, 2019: 

368). 

Yöresel yiyecekleri ve kırsal alanların tanıtımını konu alan çalışmada, Doğu Akdeniz 

bölgesinde bulunan “Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay” illerindeki yöresel 

yiyeceklerin tespit edilebilmesi gastronomi turizminin geliştirilmesi ve bölgenin kalkınması 

açısından büyük bir önem taşımaktadır. 

1.2. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Kırsal turizm alanları sahip oldukları doğal güzellikleri, kültürleri, tarihleri ve diğer tüm 

zenginlikleri ile turizm sektörünü kendilerine çekmektedirler. Yöresel yemekler turistlerin 

ilgisini çekmeyi başararak gastronomi turizmi faaliyetlerinin oluşmasına önemli ölçüde katkı 

sağlamaktadır. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yeni turizm çeşitlerini geliştirme 

konusunda önemli adımlar atılmaktadır. Kırsal turizm ve gastronomi turizmi buna örnek 

verilebilir. Çünkü günümüzün turisti seyahatler açısından daha bilgili, çevreye daha duyarlı, 

farklı kültürleri araştıran düşünce yapısına sahip olmakla birlikte, yeni yerler keşfetme eğilimi, 

yöresel ürünleri tatma ve satın alma kararını veren tüketiciler haline gelmiştir (Bozok ve 

Kahraman, 2015: 85). Doğu Akdeniz Bölgesi’nde bulunan illerdeki kırsal alanların yöresel 

yiyeceklerinin tespit edilmesi, kırsal turizm açısından yöresel yiyeceklerin rolü araştırmanın 

amacını oluşturmaktadır. Çalışmada gastronomi turizmi ve kırsal turizm çerçevesinde ele 

alınacak konular, birbirleri ile benzerlik gösteren ve iki turizm çeşidi arasındaki etkileşim ve 
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ayırt edilmesi gereken özellikleri ile de değerlendirilecektir. Kırsal alanlardaki gastronomik 

değerlerin nasıl korunduğu, korunması için nelerin yapıldığı, bu değerlerin nasıl üretildiği, ne 

kadar süredir var olduğu konuları da araştırmanın kapsamı içerisinde yer almaktadır. 

1.3. Araştırmanın Önemi 

Ülkemizdeki kentleşme oranı arttıkça, kırsal alanlardaki sosyal faaliyetlerinde zamanla 

artış gösterdiği gözlemlenmektedir. İnsanlar zaman içerisinde tek tip yaşam biçimden 

uzaklaşmak istemişler ve doğal yaşam arayışına girmişlerdir. Eğlenme, dinlenme ve spor gibi 

sosyal gereksinimlerini karşılayabilmek için yapmış oldukları etkinlikler, turizm sektörünün 

büyümesine ve yeni turizm kollarının doğmasına olanak sağlamıştır. Alternatif bir turizm çeşidi 

olan kırsal turizm bunlardan biridir. Kırsal alanlara yönelik turizm taleplerinin de zamanla 

arttığı bilinmektedir. Bu nedenle, ülkemizdeki kırsal alanlara yapılan turizm faaliyetleri, pek çok 

çekici özelliği ile ön plana çıkmaktadır (Duran, 2012: 45). 

Yerli alan yazın incelendiğinde, kırsal alanlara gerçekleştirilen seyahatlerde yöresel 

yiyecek ve içecekleri konu alan pek çok çalışmaya rastlanmıştır (Kan, Gülbuçuk ve Küçükcongar, 

2012; Kodaş ve Dikici, 2012; Türkmen ve Avcıkurt, 2013; Akyol ve diğerleri, 2014; Üzümcü ve 

diğerleri, 2015; Çapar ve Yenipınar, 2016; Başat, Sandıkçı ve Çelik, 2017; Ataber, 2017; Deniz ve 

Diğerleri, 2018). Yabancı alan yazın incelendiğinde yöresel yiyecekleri konu alan daha önce 

yapılmış az sayıda çalışmaya rastlanmıştır (Yeoman ve Beatle, 2016; Mnguni ve Giampiccoli, 

2019). 

Çalışma, Doğu Akdeniz coğrafyasında Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye 

illerinin kırsal alanlarının tespitinin yanı sıra bu alanlara ait yöresel yiyecek ve içecekleri ön 

plana çıkararak bir farklılık getirmektedir. Aynı zamanda bu çalışma Doğu Akdeniz Bölgesinin 

yerel mutfağına bir kaynak olarak gösterilmesi açısından dikkate değerdir. Bu sayede 

uluslararası pazarda bölge mutfağının tanıtılmasına katkıda bulunabileceği söylenebilir. 

1.4. Tanımlar 

Kırsal Alan: Günümüz dünyasında, kırsal alanların birleştirici unsurları olan 

demografik, sosyo - kültürel, ekonomik, çevresel ve mekânsal çeşitliliğin yeni anlamlar 

kazanması kırsal alan kavramının  da tanımlanmasını güçleştirmektedir ( Türk ve Toprak, 2019: 

186). Kırsal alanlar, kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda kentleşmenin bulunduğu alanların 

dışında kalan teknolojik, sağlık, eğitim gibi gelişmelerden tam anlamıyla yararlanamayan, 

geçimlerini genellikle hayvancılık, tarım ve ormancılıkla idame ettiren ve gelir seviyelerinin 

düşük olduğu kişilerin yaşadığı alanlar olarak kabul edilmektedir (Işıkçı, 2017: 420). 
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Kırsal Turizm: Kırsal bir alanın kültürünün, doğal çevresi ve tarımsal faaliyetlerle iç içe 

olduğu bir coğrafyada (köy, çiftlik, dağ evi) insanların bu kültürle tanışmak ve tatil geçirmek için 

bu alanlara seyahat etmeleri ve konaklamaları olarak ifade edilebilir (Duran, 2012:45). 

Gastronomi: Gastronomi kelimesi Yunancada mide anlamına gelen gastro kelimesinden 

meydana gelmiştir. Tam anlamıyla gastronomi, bir ülkenin veya bölgenin yemeklerini ve 

yemekleri hazırlama tekniklerini kapsayan bölgeye özgü mutfak anlamına gelmektedir (Kivela 

ve Crotts, 2005: 40). 

Gastronomi Turizmi: bir destinasyonun barındırdığı kültürleri yemek yoluyla 

deneyimleme, yiyecek ve içeceklerin tadını çıkarmak için yapılan gastronomik hareketliliktir 

(Kivela ve Crotts, 2009: 162). 

Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi: Yöresel yemeklerin, doğal yolla üretilen yiyecek 

ve içeceklerin ve orjinalliği bozulmamış gıdaların üretiminde, sürekliliğin sağlanmasını, ev 

yemeği kültürünün sürdürülmesini, genel lezzetin, genel mutfağın kültürüne ait bilgilerin ve 

pişirme tekniklerinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını ve gastronomi kültürünün 

devamlılığını destekleyen bir turizm çeşididir (Akdağ ve Üzülmez, 2017: 302). 

Mutfak Turizmi: Seyahat etmenin, keşif etmenin ve yiyecek ve içeceklerin tatlarını 

etkileyici gastronomik deneyimlerle birleştiren bir kombinasyon olarak tanımlanmaktadır 

(Ottenbacher ve Harrington, 2013: 4). 

Yöresel Yemek: Bir bölgenin kültürüyle o bölgenin içerisinde yetiştirilen ürünlerin 

birbiriyle etkileşiminden oluşan, bölgede gelenek haline gelmiş yemekler bütünüdür 

(Büyükşalvarcı, Şapcılar ve Yılmaz, 2016: 166).  

1.5. Sınırlılıklar ve Varsayımlar 

Birçok araştırmada olduğu gibi bu araştırmada da bazı sınırlılıklar mevcuttur. Araştırma 

için ele alınan verilerin güvenilirliği ve geçerliliği kullanılan veri toplama tekniği ile sınırlıdır. 

Araştırma gerçekleştirilirken zaman ve maddi olanaklarda sınırlayıcı faktörler olarak kabul 

edilmiştir. Ele alınan örneklemdeki bölgenin büyüklüğü ve katılımcıların farklı bölgelerde 

bulunması ulaşım maliyetinin yüksek bütçeli olmasına sebep olmaktadır. Çalışmanın Doğu 

Akdeniz Bölgesi’nde bulunan Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay illeri ile 

sınırlı olması da araştırmaya bir sınırlama getirmektedir. 

Veri toplama sürecinin bilimin kuralları dahilinde yapıldığı, çalışmaya katılan 

katılımcıların sorulara özgün ve doğru cevaplar verdikleri varsayımlar arasındadır. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Turizmde Gastronominin Kırsal Alanlardaki Etkisine Dönük Alan Yazın 

Gastronomi, yiyecekler, içecekler ve kırsal turizm kavramları ile ilgili araştırmalar 

insanların günden güne daha fazla ilgisini çekmeye başlamıştır. Yerel yemekler ve turizm 

arasındaki ilişki araştırmacılar tarafından çeşitli açılardan incelenmiştir. Bu kapsamda, yapılan 

alan yazın taramasında gastronomi turizmi, kırsal turizm ve yöresel yemekler anahtar 

kelimeleri kullanılarak 10 ulusal 7 uluslararası olmak üzere toplam 17 araştırmaya ulaşılmıştır. 

Ukav (2012) çalışmasında, Adıyaman ilinin turizm potansiyelini inceleyerek, kırsal 

turizm açısından geliştirilmesi, şehrin kırsal turizme uygunluğu ve ekonomik katkısını ortaya 

çıkarmayı amaçlamıştır. Bu kapsamda, konu ile ilgili daha önce yapılmış çalışmalardan 

yararlanılmış, bazı resmi kuruluşların verilerinden faydalanılmış ve Adıyaman ile ilgili 

gözlemler değerlendirilmeye alınmıştır. Çalışma bulgularına dayalı olarak Adıyaman’ın taşıdığı 

birçok sosyo-ekonomik özellik kırsal turizmin faaliyete geçmesi gerektiğini göstermektedir. 

Kırsal turizmde yerel ürünlerin değerlendirilmesi kapsamında; ürünün üretim aşamalarını 

turiste tanıtmanın, taze veya işlenmiş olarak satışının, yöre yemekleri olarak sunmanın önemi 

ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Şen ve Aktaş (2017), yapmış oldukları çalışmayı Konya ve Ereğli illerinde yaşayan 

yurtdışı ve yurtiçi seyahat ettiğini belirten, gelişigüzel örnekleme yöntemi ile seçilen gönüllü 

katılımcılar oluşturmuştur. Çalışmada, tüketicilerin besin seçimleri, yöresel gastronomi 

davranışları ve destinasyon seçimlerinde gastronomi unsurlarının rolünü belirlemeyi 

amaçlamışlardır. Araştırma verilerini araştırmacılar tarafından hazırlanan, 3 bölümden oluşan 

anket formu oluşturmaktadır. Yapılan çalışmanın sonuçlarında, tüketicilerin besin seçiminde 

fiyat, ürünün helal olması, güvenilir ve lezzetli olması gibi unsurları göz önünde 

bulundurdukları saptanmıştır. 

Devasa, Laguna ve Palacios (2010), motivasyon ve ziyaretçi memnuniyeti arasındaki 

ilişkiyi saptamayı amaçlamışlardır. Araştırmanın verileri İspanya’da kırsal turizm beldesi olan 

Segovia’ya gelen ziyaretçiler için tasarlanmış anket verilerinden oluşmaktadır. Görüşmeler 

çeşitli yerlerde ve farklı tarihlerde gerçekleştirilmiştir. 316 geçerli yanıt alınıp örneklem 

cinsiyete göre dengelenmiştir. Anketin toplandığı farklı tarihlerden kaynaklı istatiksel olarak 

anlamlı bir fark olmamıştır. 

Galvez, Granda, Guzman ve Coronel (2017), ABD vatandaşı olan turistlerin Dünya mirası 

olarak kayıtlı bir destinasyondaki davranışlarının temel özelliklerini analiz etmek amacıyla 

kavramsal bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışma Cuenca (Ekvador) şehrini ziyaret eden 

Amerikalı turistlere uygulanmıştır. 3 bölümden oluşan bir anket tekniği kullanılmıştır. Anketler 

İngilizce olarak dağıtılmıştır.414’ü geçerli olmak üzere toplam 443 anket uygulanmıştır. Anketin 
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ilk bölümünde seyahat süreci ve şehirdeki harcamalar, ikinci bölümde gastronomik sorular 

sorulmuş olup üçüncü bölümde ise yaş, cinsiyet, ekonomik durum gibi sosyo-demografik 

özelliklere yer verilmiştir. Araştırma Amerikalı turistlerin yerel gıdalara karşı farklı tutumlar 

gösterdiğini göstermektedir. Turistlerin seyahatleri esnasında gastronomiye duyulan ilgiye göre 

ve ziyaretçilerin gastronomik bakış açısına göre üç tür ziyaretçinin (hayatta kalmak, zevk almak, 

deneyenler) varlığına dair sonuçlar elde edilmiştir. 

Kumar (2019), 2018 yılında teorik bir model yardımıyla ortaya çıkardığı çalışmasında, 

Andaman ve Nicobar adalarında turistlerin ve paydaşların gastronomik turizm algılarını analiz 

etmeyi amaçlamıştır. Bu araştırmada kullanılan metodoloji birincil ve ikincil kaynak verilerine 

dayandırılmıştır. Birincil veriler Andaman Adalarında saha çalışması yapılarak elde edilmiştir. 

Anketler turistler tarafından ziyaret edilen yerlerde yapılmıştır. Toplam 126 geçerli anket verisi 

elde edilmiştir. Ankette sosyo demografik bilgiler, aylık gelir, eğitim düzeyi, konaklama süresi ve 

gastronomi turizminin gelişmesine ilişkin algıları ölçmek hedeflenmiştir. Ayrıca adalardaki 

sektör temsilcilerine gastronomi turizminin gelişmemiş olmasından kaynaklı (pazarlama, yerel 

gıdaları kullanma, yemek festivalleri ve eğitim) anket çalışması uygulanmıştır. Toplam 108 

geçerli anket verisine ulaşılmıştır. Toplanan veriler SPSS 21.0 programı ile analiz edilmiştir. 

Elde edilen verilere göre; sadece %7.1’i gastronomi turizmi için adaya geldikleri görülmektedir. 

Ankete katılanların %95’i Andaman ve Nicobar Adaları’nın gastronomik turizmi teşvik eden bir 

destinasyon olabileceğini düşünmektedir. 

Deveci, Türkmen ve Avcıkurt (2013), kırsal turizm ve gastronomi turizmi ilişkisini 

araştırdıkları çalışmalarında, derinlemesine bir alan yazın incelemesi yaparak bu konuda 

kavramsal bir çerçeve geliştirmişlerdir. Araştırmada Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesinin 

gastronomik unsurları üzerinde çalışmışlardır. Alanyazın incelemesi sırasında ortaya çıkan 

bulgulara göre, Bigadiç güveci ve helvası coğrafi işaret patenti, patent ve tescil başvurularının 

yapılması, başvurulardan sonra yöreye özgü markalaşma sürecinin başlatılması gerektiğini ve 

ilçenin ön plana çıkması için fuarlarda tanıtım standına ve yöresel festivallere yer verilmesi ve 

seyahat acenteleri tarından yöreye turlar düzenlenmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar. 

Birsen ve Dinç (2017) kırsal alanların turizm açısından gelişmesinin, gastronomi 

etkinliklerinin geliştirilmesi ve uygulanması gerektiğini konu alan bir çalışma 

gerçekleştirmişlerdir. Nitel araştırma tekniğiyle yapmış oldukları bu çalışmanın verilerini 

doküman incelemesi aracılığıyla toplamışlardır. Detaylı bir alan yazın taraması yaptıktan sonra, 

kırsal alanlarda yapılan çeşitli gastronomi etkinliklerine ilişkin yerli ve yabancı yazında yapılmış 

önceki çalışmalar, ulusal ve uluslararası raporlar, basılı ve elektronik dokümanlar incelenmiş ve 

elde edilen ikincil verilerle çalışmanın birinci ve ikinci bölümünü oluşturmuşlardır. 

Araştırmanın kapsam alanını Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada ülkelerinin bazı 

kırsallarında düzenlenen gastronomi etkinliklerinin bulunduğu yerleşim alanları 
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oluşturmaktadır. Yapılan bu çalışmanın Türkiye kırsal alanlarının sürdürülebilir kalkınması için 

gastronomik unsurlardan nasıl faydalanabileceği açısından örnek temsil edeceği 

düşünülmüştür. 

Kesici (2012), yapmış olduğu çalışmasında, bir turizm çeşidi olan ‘’kırsal turizm’’ 

faaliyetini inceleyip, ülkemizde büyük bir öneme sahip olan yöresel yiyecek ve içecek 

kültürünün önemini araştırmıştır. Emsal olarak Dünya coğrafyasında birkaç önemli bölgeyi ele 

almıştır. Ve Türkiye’de gerçekleştirilebilecek kırsal turizm faaliyetleri için yöresel yiyecek ve 

içeceklerden nasıl faydalanabileceği hakkında öneriler sunmuştur. Çalışmada, yöresel yiyecek 

ve içecek kültürünün, ülkenin herhangi bir kırsal alanına destinasyon imajı sağlamasında 

öneminin oldukça fazla olduğu belirtilmiş,kırsal turizmin bölgeye sağladığı katma değerin de 

göz ardı edilemeyecek olduğu vurgulanmıştır. 

Karaevli ve Sarıkaya (2019), araştırmalarında, Korgan (Ordu) yöresindeki doğal bitki 

türlerinden gıda olarak kullanılan çeşitlerini araştırmışlar ve özelliklerini tespit etmeyi 

amaçlamışlardır. Çalışmada yüz yüze görüşme tekniği ile farklı yaş ve kültür seviyesindeki 

toplam 119 kişiye anket yapılmış ve bu kişilerin faydalandıkları bitkiler tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Çalışma bulgularına göre yörede bulunan 16 familya ve familyalara ait 23 grup 

bitki türü tespit edilmiştir. Bu bitkilerden 12’si gıda, 2’si baharat, 13’ü çay, 2’si süs amaçlı 

kullanıldığı ortaya çıkmıştır. 

Cruz, Tito, Perez-Galvez&Medina-Viruel (2019), yapmış oldukları çalışmalarında 

Bolivya’nın bir ilçesi olan ‘’Oruro’’ şehrini ziyaret eden yabancı turistlerin yerel gastronomiye 

ilgilerini, motivasyon ve memnuniyet düzeylerini belirlemeyi amaçlamışlardır. Araştırmacılar 

turistleri 3 farklı soruya göre bölümlere ayırmışlardır: Bir destinasyon seçerken yemek ne 

kadar önemlidir? Yerel yiyecekler seyahat etmenin amacı olarak ne kadar önemlidir? Seyahat 

tatmini için yemekler ne kadar önemlidir? Bu gruplandırmadan ortaya çıkan sonuçlara göre 3 

farklı ziyaretçi çeşidi bulunmaktadır. Gastronomik deneyim kazanmak için seyahat edenler, 

yerel yemeklere karşı olumlu bir tavır sergileyenler ve yemeklere çok az ilgisi olan veya hiç 

olmayan ziyaretçiler şeklinde belirtilmektedir. Veri ölçme tekniği olarak turizm ve gastronomi 

ile ilgili soruların yer aldığı anket tekniği kullanılmıştır. Anket, turistleri gruplandırmak için 2 

bölüme ayırılmıştır. İlk bölümde yemek ve seyahat etmenin ne kadar önemli olduğu, varış yeri 

seçerken yemek yeme deneyimlerinin önemi ve seyahat tatmini için yemeğin ne kadar önemli 

olduğu sorularına yer vermişlerdir. İkinci bölümde ise motivasyonel boyutları 5 kısımda 

gruplandırmışlardır: kültürel deneyim, heyecan, kişilerarası ilişki, duygusal çekicilik ve sağlık 

endişesi olarak belirlenmiştir. 370 geçerli anket olmak üzere toplam 403 anket uygulamışlardır. 

Çalışma verilerinin sonuçlarına göre ziyaretçiler gastronomik unsurların yer seçiminde önemli 

bir rolü olduğunu ve yerel yemeklerin besleyici ve sağlıklı olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmada 
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ankete katılan yabancı turistlerin memnuniyet düzeyleri 5 puanlık likert ölçeğinde 3,61 olarak 

hesaplanmıştır. 

Şengül ve Türkay (2016), Bolunun ilçesi olan Mudurnu’ da yapmış oldukları 

çalışmalarında destinasyon seçimindeki unsurların ziyaretçiler üzerindeki etki derecelerini ve 

yöresel yiyeceklerin ziyaretçiler üzerindeki algılarını ölçmeyi hedeflemişlerdir. Ayrıca iki unsur 

arasındaki etki alışverişinin algılanması ve yöresel mutfak unsurlarının demografik özelliklere 

göre değişkenliği saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın verilerini Mudurnu’yu ziyaret eden 

ziyaretçilere uygulanan, literatür taraması sonucu hazırlanan anket verileri oluşturmaktadır. 

Kolayda örnekleme yöntemi ile 265 kişiyle birebir görüşülerek anket uygulanmıştır. Bu 

anketlerden 257’si geçerli kabul edilmiştir. Yapılan bu çalışmada Mudurnu ilçesini ziyaret 

etmek isteyenlerin büyük çoğunluğu 25-30 yaş arası bireyler olduğu tespit edilmiştir. Mudurnu’ 

ya gelen ziyaretçilerin, arkadaş ve aile tavsiyeleri üzerine geldikleri ve ağırlıklı olarak eğlenme 

ve dinlenme amacıyla seyahat ettiklerini belirtmişlerdir. Ziyaretçilerin Mudurnu’daki gidilecek 

yerlerin öncelik sırasını şu şekilde belirledikleri görülmüştür; ilk olarak doğal çevre görme 

isteği, ikinci olarak yerel kültür merakı, üçüncü olarak tarihi yerler görme isteği ve son olarak 

yerel yemekleri tatma isteğidir. 

Ayyıldız ve Gargıglıoglu (2018), Safranbolu’da bulunan konaklarda yerel mirasın bir 

parçası olan yöresel yemeklerin kullanımını ve sürdürülebilir turizm adı altında ilçeye sağladığı 

katkıları belirlemeyi amaçlamışlardır. Çalışmalarını tarama ve doküman analizi yaparak 

gerçekleştirmişlerdir. Nitel araştırma yöntemlerinden tarama modelini kullanmışlardır. 

Araştırma evreni olarak Safranbolu’daki turistik konaklar saptanmıştır. Araştırma örneklemini 

ise ilçedeki, menülerinde yöresel yemeklerin de yer aldığı 14 konak işletmesi oluşturmaktadır. 

Kartopu yöntemiyle 18 kişi ile görüşülmüş ancak 14 görüşme değerlendirmeye alınmıştır. 

Çalışmanın sonuçlarına göre, katılımcıların gastronomi ve sürdürülebilirlik hakkında bilgi sahibi 

oldukları yöresel yemeklerin maliyet açısından kazanç sağladığı ve Safranbolu’nun mutfak 

kültürüne katkısı olduğu görüşündedir.   

Bayat (2018), araştırmasında Iğdır ilindeki restoran ve otellerin menülerinde yöresel 

yemeklere yer verme durumlarını tespit etmeyi amaçlamıştır. Bu amaçla işletme yöneticileri ile 

görüşme gerçekleştirilmiştir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu il tanıtım 

kataloğundan 18 yiyecek içecek işletmesi belirlenmiştir. Çalışmanın verilerini işletme 

yöneticilerine sunulan yapılandırılmış anket soruları oluşturmaktadır. Çalışmadan elde edilen 

verilere göre işletme yöneticilerinin çoğunun işletme sahibi olduğu anlaşılmıştır. İşletmelerin 

menülerinde yöresel çorbalar neredeyse bulunmamaktadır. Menülerde yöresel yemeklere de 

çok az yer verilmiştir. Yöreye ait yemeklerden sadece “Bozbaş, Taş Köfte ve Ekşili Pilav” işletme 

menülerinde yer alan yemekler olduğu tespit edilmiştir. 
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Çatır ve Ay (2018), yöresel yemeklerin gastronomi turizmi açısından önemini ve yöresel 

yemeklerin turistik tanıtımı açısından paydaşlara öneriler getirmeyi amaçladıkları 

çalışmalarında nitel araştırma yöntemi uygulamışlardır. Çalışmada Uşak ilinin Ulubey yöresinde 

yaşayan ve yöresel ürünlerin imalatını yapan bir işletmeci ile 45 dakikalık bir görüşme 

gerçekleştirmişlerdir. Torik bir model ile ortaya çıkardıkları çalışmalarının sonucunda, yörenin 

doğal güzelliklerinin (Ulubey Kanyonu – Cam Terası), yörenin sahip olduğu gastronomik 

unsurlarının tanıtımın yapılması, turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve bu tür faaliyetlerin 

yılın 12 ayına yayılması gerektiği saptanmıştır. 

Aksoy ve Sezgi (2015), Güneydoğu Anadolu bölgesinin önemli bir coğrafi alanda yer 

alması ve birçok uygarlığa ev sahipliği yapması nedeniyle Türkiye’nin mutfak kültürünün 

zenginleştiği bir bölge olduğunu düşünmektedirler. Bu amaçla bölgenin potansiyelini akademik 

olarak gösterebilmek ve bölgenin tanıtımına katkı sağlamayı amaçlamışlardır. Bu kapsamda 

çalışmada, Güneydoğu Anadolu Projesine (GAP) turizm unsurunun da eklenmesi bölgenin 

kalkınmasına hız katacağı ve yöresel mutfak tecrübesi olan yerli halkın yöresel yemekleri yapıp 

satmasına destek verilmesi gerektiğini araştırma sonuçlarında görebilmekteyiz. Aynı zamanda 

bölgeye ilgili olarak bölgedeki konaklama sayısını artırmak için çeşitli workshoplarla bölgenin 

canlandırılması gerektiği vurgulanmıştır. 

Sims (2009), İngiltere’nin Göller bölgesi ve Exmoor’da yapmış olduğu çalışmasında yerel 

yiyecek ve içeceklerin tanıtımını yapmak, yöre halkını sürdürülebilir tarımsal ve yöresel 

faaliyetlere teşvik etmek ve bölgeye daha fazla turist çekerek bir marka imajı oluşturarak 

bölgenin kalkınmasına fayda sağlayabilmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada nitel araştırma 

yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Göller Bölgesinde 42 

Exmoor’da 36 olmak üzere toplam 78 turist ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda 

bir bölgenin yerel yemekleri o bölgenin çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğine büyük ölçüde 

fayda sağladığını ve bölge kalkınmasındaki olumlu bir rolü olduğunu göstermektedir. 

Frisvoll, Forbord&Blekesaune (2015), Norveç’teki kırsal bölgeleri ziyaret etmek için 

giden turistlerin yöresel yemek tüketimlerini nitel ve nicel tekniklerle araştıran ampirik bir 

analiz çalışması gerçekleştirmişlerdir. Araştırmalarında üç sorunun cevabını aramışlardır; 

Turistler tarafından tüketilen yerel yemekler nelerdir? Hangi faktörler turistlerin yerel yemek 

tüketimini etkiler? Yerel yemek tüketiminin turistler açısından faydaları nelerdir? Çalışmaya 

katılan katılımcıların dörtte biri yerel gıda tüketiminin seyahat etmek için önemli bir faktör 

olduğunu belirtmektedir. Ankete katılanların %51’ i bölgedeki yerel yemeklerden satın almamış 

ve tatmamışlardır. %44’ ü ise yemekleri tatmışlar ve satın almışlardır. 

Gastronomi ve kırsal turizm faaliyetlerine katılan turistler üzerinde yöresel yiyeceklerin 

etkisi oldukça fazladır. Birçok turist için yöresel yiyecekler, katılım gösterilen turizm 

faaliyetinde temel motivasyon kaynağı olabilmektedir. Yöresel yiyeceklerin diğer etkilerinden 
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bir tanesi de kırsal turizm faaliyetlerinde bölgenin kalkınmasına önemli derecede olumlu etki 

göstermesidir. Ulusal ve uluslararası alanyazın incelendiğinde, yöresel yiyeceklerin gastronomi 

ve kırsal turizm açısından farklı faktörler altında boyutlandığı tespit edilmektedir. Mevcut 

alanyazın genel olarak değerlendirildiğinde ise yerli ve yabancı turistlerin yöresel yiyeceklere 

karşı tutumu, seyahat tercihlerindeki etkisi, bölge kalkınmasındaki etkisi ve yöresel ürünlerin 

tanıtımının yetersizliği olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum yöresel yiyeceklerin yerli ve 

yabancı turistler açısından benzer faktörleri önemsediklerini göstermektedir. 

 

Tablo 2.1. Turizmde Gastronominin Kırsal Alanlardaki Etkisine Dönük Alan Yazın Özeti 
 Yazar(lar) Araştırmanın Amacı Araştırmanın 

Yöntemi 
Bulgular 

1 
 
 
 
 

Ukav, İ.  
(2012). 

Adıyaman ilinin turizm 
potansiyelini 
inceleyerek, kırsal 
turizm açısından 
geliştirilmesi, şehrin 
kırsal turizme 
uygunluğu ve ekonomik 
katkısını ortaya 
çıkarmayı amaçlamıştır. 

Tarama   
Gözlem 

Adıyaman’ın taşıdığı birçok 
sosyo-ekonomik 
özelliklerinin ve kırsal 
turizmin faaliyete geçmesi 
gerektiği belirtilmiştir. 

2 Şen, A. ve 
Aktaş, N.  
(2017). 

Çalışmada, tüketicilerin 
besin seçimleri, yöresel 
gastronomi davranışları 
ve destinasyon 
seçimlerinde 
gastronomi unsurlarının 
rolünü belirlemeyi 
amaçlamışlardır. 

Tarama  
Anket 
uygulaması  
384 katılımcı 

Tüketicilerin besin seçiminde 
fiyat, ürünün helal olması, 
güvenilir ve lezzetli olması 
gibi unsurları göz önünde 
bulundurdukları 
saptanmıştır. 

3 Devasa, M., 
Laguna, M. ve 
Palacios, A.  
(2010). 

Çalışmada, motivasyon 
ve ziyaretçi 
memnuniyeti arasındaki 
ilişkiyi saptamayı 
amaçlamışlardır. 

Anket 
Uygulaması 
316 katılımcı 

Motivasyon ve ziyaretçi 
memnuniyeti arasında 
anlamlı bir fark yoktur. 
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Tablo 2.1. (Devamı) 

4 Perez-Galvez, 
J.C., Granda, 
M.J., Lopez-
Guzman, T. 
ve Coronel, 
j.R. 
(2017). 

ABD vatandaşı olan 
turistlerin Dünya mirası 
olarak kayıtlı bir 
destinasyondaki 
davranışlarının temel 
özelliklerini analiz 
etmek amacıyla 
kavramsal bir çalışma 
gerçekleştirmişlerdir. 

Anket 
Uygulaması 
443 Katılımcı 

Araştırma Amerikalı 
turistlerin yerel gıdalara 
karşı farklı tutumlar 
gösterdiğini göstermektedir. 
Turistlerin seyahatleri 
esnasında gastronomiye 
duyulan ilgiye göre ve 
ziyaretçilerin gastronomik 
bakış açısına göre üç tür 
ziyaretçinin (hayatta kalmak, 
zevk almak, deneyenler) 
varlığına dair sonuçlar elde 
edilmiştir. 

5 Krishna-
Kumar, G.M. 
(2019). 

Çalışmada, Andaman ve 
Nicobar adalarında 
turistlerin ve 
paydaşların 
gastronomik turizm 
algılarını analiz etmeyi 
amaçlamıştır. 

Anket 
Uygulaması 
126-128 
Katılımcı 

Elde edilen verilere göre; 
sadece %7.1’i gastronomi 
turizmi için adaya geldikleri 
görülmektedir. Ankete 
katılanların %95’i Andaman 
ve Nicobar Adaları’nın 
gastronomikturizmi teşvik 
eden bir destinasyon 
olabileceğini düşünmektedir. 

6 Deveci, B., 
Türkmen, S. 
ve Avcıkurt, 
C. 
(2013). 

Balıkesir ilinin Bigadiç 
ilçesinin kırsal turizm 
ve gastronomi turizmi 
ilişkisini 
araştırmışlardır. 

Tarama   
Gözlem 

Bigadiç güveci ve helvası 
coğrafi işaret patenti ve tescil 
başvurularının yapılması, 
başvurulardan sonra yöreye 
özgü markalaşma sürecinin 
başlatılması gerektiğini 
belirtmişlerdir. 

7 Birsen , A.G. 
ve Dinç, A. 
(2017). 

Kırsal alanların turizm 
gelişimleri açısından 
gastronomi 
etkinliklerinin nasıl 
algılanması ve 
planlanması gerektiğini 
ortaya koymaktır. 

Tarama 
Doküman 
incelemesi 

Bu çalışmanın Türkiye kırsal 
alanlarının sürdürülebilir 
kalkınması için gastronomik 
unsurlardan nasıl 
faydalanabileceği açısından 
örnek temsil edeceği 
düşünülmüştür. 
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Tablo 2.1. (Devamı) 

8 Kesici, M. 
(2012). 

Bir turizm çeşidi olan 
‘’kırsal turizm’’ 
faaliyetini inceleyip, 
ülkemizde büyük bir 
öneme sahip olan 
yöresel yiyecek ve 
içecek kültürünün 
önemini araştırmıştır. 

Tarama Çalışmada veriler, yöresel 
yiyecek ve içecek 
kültürümüzün, ülkemizin 
herhangi bir kırsal alanına 
destinasyon imajı 
sağlamasında öneminin 
oldukça fazla olduğu 
belirtilmiş. Kırsal turizmin 
bölgeye sağladığı katma 
değerin de göz ardı 
edilemeyecek olduğunu 
vurgulamıştır. 

9 Karaevli, A. 
ve Sarıkaya, 
A.G. 
(2019). 

Korgan (Ordu) 
yöresindeki doğal bitki 
türlerinden gıda olarak 
kullanılan çeşitlerini 
araştırmışlar ve 
özelliklerini tespit 
etmeyi amaçlamışlardır. 

Görüşme 
Anket 
uygulaması 
119 Katılımcı 

Çalışma bulgularına göre 
yörede bulunan 16 familya 
ve familyalara ait 23 grup 
bitki türü tespit edilmiştir. 
Bu bitkilerden 12’si gıda, 2’si 
baharat, 13’ü çay, 2’si süs 
amaçlı kullanıldığı ortaya 
çıkmıştır. 

10 Santa-Cruz, 
F.G., Tito, J.C., 
Perez-Galvez, 
J.C. ve 
Medina-
Viruel, M.J. 
(2019). 

Yapmış oldukları 
çalışmalarında 
Bolivya’nın bir ilçesi 
olan ‘’Oruro’’ şehrini 
ziyaret eden yabancı 
turistlerin yerel 
gastronomiye ilgilerini, 
motivasyon ve 
memnuniyet 
düzeylerini belirlemeyi 
amaçlamışlardır. 

Anket 
Uygulaması 
370 Katılımcı 

Ziyaretçiler gastronomik 
unsurların yer seçiminde 
önemli bir rolü olduğunu ve 
yerel yemeklerin besleyici ve 
sağlıklı olduğunu 
belirtmişlerdir. Çalışmada 
ankete katılan yabancı 
turistlerin memnuniyet 
düzeyleri 5 puanlık likert 
ölçeğinde 3,61 olarak 
hesaplanmıştır. 

11 Şengül, S. ve 
Türkay, O.  
(2016). 

Çalışmalarında 
destinasyon 
seçimindeki unsurların 
ziyaretçiler üzerindeki 
etki derecelerini ve 
yöresel yiyeceklerin 
ziyaretçiler üzerindeki 
algılarını ölçmeyi 
hedeflemişlerdir 

Kolayda 
Örnekleme 
Anket 
Uygulaması 
257 Katılımcı 

Mudurnu’ ya gelen 
ziyaretçilerin, arkadaş ve aile 
tavsiyeleri üzerine geldikleri 
ve ağırlıklı olarak eğlenme ve 
dinlenme amacıyla seyahat 
ettiklerini belirtmişlerdir. 
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Tablo 2.1. (Devamı) 

12 Ayyıldız, S. 
ve 
Gargıglıoğlu, 
Ş. 
(2018). 

Safranbolu’da bulunan 
konaklarda yerel 
mirasın bir parçası olan 
yöresel yemeklerin 
kullanımını ve 
sürdürülebilir turizm 
adı altında ilçeye 
sağladığı katkıları 
belirlemeyi 
amaçlamışlardır. 

Tarama 
Doküman 
Analizi 

Katılımcıların gastronomi ve 
sürdürülebilirlik hakkında 
bilgi sahibi oldukları yöresel 
yemeklerin maliyet açısından 
kazanç sağladığı ve 
Safranbolu’nun mutfak 
kültürüne katkısı olduğu 
şeklindedir.   
 

13 Bayat, G.  
(2018). 

Araştırmasında Iğdır 
ilindeki restoran ve 
otellerin menülerinde 
yöresel yemeklere yer 
verme durumlarını 
tespit etmeyi 
amaçlamıştır. 

Yarı 
Yapılandırılmış 
Görüşme 
Tekniği 

İşletmelerin menülerinde 
yöresel çorbalar neredeyse 
bulunmamaktadır. 
Menülerde yöresel 
yemeklere de çok az yer 
verilmiştir. Yöreye ait 
yemeklerden sadece “Bozbaş, 
Taş Köfte ve Ekşili Pilav” 
işletme menülerinde yer alan 
yemekler olduğu tespit 
edilmiştir. 

14 Çatır, O. ve 
Ay, E. 
(2018). 

Yöresel yemeklerin 
gastronomi turizmi 
açısından önemini ve 
yöresel yemeklerin 
turistik tanıtımı 
açısından paydaşlara 
öneriler getirmeyi 
amaçlamıştır. 

Mülakat Tekniği Yörenin doğal güzelliklerinin 
(Ulubey Kanyonu – Cam 
Terası), yörenin sahip olduğu 
gastronomik unsurlarının 
tanıtımın yapılması, turizm 
faaliyetlerinin 
çeşitlendirilmesi ve bu tür 
faaliyetlerin yılın 12 ayına 
yayılması gerektiği 
saptanmıştır. 
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Tablo 2.1. (Devamı) 

15 Aksoy, M. ve 
Sezgi, G.  
(2018). 

Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nin 
potansiyelini akademik 
olarak gösterebilmek ve 
bölgenin tanıtımına 
katkı sağlamayı 
amaçlamışlardır. 

Doküman 
İncelemesi 
Gözlem 

Güneydoğu Anadolu 
Projesine (GAP) turizm 
unsurunun da eklenmesi 
bölgenin kalkınmasına hız 
katacağı ve yöresel mutfak 
tecrübesi olan yerli halkın 
yöresel yemekleri yapıp 
satmasına destek verilmesi 
gerektiğini araştırma 
sonuçlarında 
görebilmekteyiz. Aynı 
zamanda bölgeye ilgili olarak 
bölgedeki konaklama sayısını 
artırmak için çeşitli 
workshoplarla bölgenin 
canlandırılması gerektiği 
vurgulanmıştır. 

16 Sims, R.  
(2009). 

Yerel yiyecek ve 
içeceklerin tanıtımını 
yapmak, yöre halkını 
sürdürülebilir tarımsal 
ve yöresel faaliyetlere 
teşvik etmek ve bölgeye 
daha fazla turist çekerek 
bir marka imajı 
oluşturarak bölgenin 
kalkınmasına fayda 
sağlayabilmeyi 
amaçlamaktadır. 

Yarı 
Yapılandırılmış 
Görüşme 

Bir bölgenin yerel yemekleri 
o bölgenin çevresel ve sosyal 
sürdürülebilirliğine büyük 
ölçüde fayda sağladığını ve 
bölge kalkınmasındaki 
olumlu bir rolü olduğunu 
göstermektedir. 

17 Frisvoll, S., 
Forbord, M. 
ve 
Blekesaune, 
A. 
(2015). 

Norveç’teki kırsal 
bölgeleri ziyaret etmek 
için giden turistlerin 
yöresel yemek 
tüketimlerini nitel ve 
nicel tekniklerle 
araştıran ampirik bir 
analiz çalışması 
gerçekleştirmişlerdir. 

Anket 
Uygulaması 

Çalışmaya katılan 
katılımcıların dörtte biri 
yerel gıda tüketiminin 
seyahat etmek için önemli bir 
faktör olduğunu 
belirtmektedir. Ankete 
katılanların %51’ i bölgedeki 
yerel yemeklerden satın 
almamış ve tatmamışlardır. 
%44’ ü ise yemekleri 
tatmışlar ve satın almışlardır. 
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2.1.1. Gastronomi Kavramı 

Tarihi kaynaklar gastronomi kavramının anlamı tanımlamakta ancak ilk olarak 

gastronomi kelimesi Archestratus’a ait olan bir yemek kitabında gastronomi başlıklı bir şiirde 

yer almaktadır. Gastronomi kavramının bu şiirin içinde geçmesinden sonra 19. Yüzyılda 

soylulara verilen aşçılık eğitimlerinin geliştirilip yaygınlaşması amacıyla, gıdalar ve beslenme 

konularıyla ilgili meslek gruplarının geliştirilebilmesi hedef alınan bir alan olarak 

belirtilmektedir (Özdemir ve Altıner, 2019: 2).Turistik destinasyonlar, maddi ve manevi olan 

ürün ve hizmetlerden oluşmaktadır. Bu destinasyonların önemli kaynaklarından bir tanesi 

yemektir. Son yıllarda gastronomi kavramına artan bir ilgi bulunmaktadır. Gastronomi kavramı 

varış yeri seçimini etkileyen bir kavram boyutunu almıştır ve içeriğini zenginleştirmeye devam 

etmektedir (Karsavuran ve Dirlik, 2019: 86).Leroy ve Varga (2019: 27) gastronomi kavramını 

bir toplumun ve bir ülkenin kültürü, mirası ve yaşam biçimidir şeklinde ifade etmektedir. 

Gastronomi insanı ve insan vücudunun ihtiyacı olan her türlü gıdayı konu olarak inceleyen 

kapsamlı bilgiler bütünüdür. Gastronominin amacı ise en sağlıklı beslenme şekli ile insan 

sağlığının korunması ve yaşamdan zevk alınması yönündedir. İşlev yönünden gastronomi, 

mevcut ilkeler dahilinde, yiyecek olarak dönüştürülebilen tüm unsurları arayan, bulan ve 

hazırlayan herkese rehberlik etmektir. Gastronomi yemeğin hazırlanma sürecinde insanın 

ihtiyacı olan motivasyon faktörüdür (Dikel ve Demirkale, 2019: 2). Gastronominin bir diğer 

işlevi destinasyon bölgelerinin gelişmesi ve pazarlanması yönünden önemli bir potansiyele 

sahip olmasıdır. Turistlerin ziyaretlerindeki deneyimlerin birçoğu yemek yemek ve bu 

yemekleri nerede ve nasıl tüketebilecekleri doğrultusundadır. Gastronomi bu konuda 

ziyaretçiler üzerinde yol gösterici görevini üstlenmektedir (Gözgeç ve Aydemir, 2019: 3856). 

Temel beslenme gıdaları insan vücudunun hayati görevini yerine getirebilmesi için 

önemli bir görev üstlenmektedirler. Hayati fonksiyonların devam edebilmesi için yemek yeme 

bir ihtiyaç olarak görülmektedir. Bu bağlamda mutfak konusunda çok ya da az deneyimli kişiler 

yemek hazırlama amacı ile gayret göstermektedir. Gösterilen bu gayretler beslenme amacının 

dışında farklı amaçlar güdebilmektedir. Çünkü ortaya yemek çıkarmak beslenme dışında zevk 

duygusuna da hitap etmektedir (Seyitoğlu ve Çalışkan, 2018: 525). Gastronomi tamamen 

estetikle bağlantılı bir kavramdır. Çünkü yemek bir ihtiyaçtan öte; dokusuyla, kişiye vermiş 

olduğu duygusuyla ve sıcaklıklarıyla estetik bir yapıdır. Gastronomi kişiye vermiş olduğu tat 

estetiği ve zevki duygular yoluyla gelişen bir sanattır. Yemek yemek kişilerin zevk aldığı 

sosyalleşme zamanlarıdır (Pereira ve diğerleri, 2018).Yiyecek ve içekler gastronomi kavramını 

oluşturan ana temalardır ve dünya çapında önemli bir yer edinmişlerdir. Yiyecek ve içecekler 

bir turizm seyahatinin genel maliyetinin üçte birini oluşturmaktadır. Bu nedenle gastronomi 

turizminin ayrılmaz bir parçası olarak anlaşılmalıdır (Medina ve Tresserras, 2018: 10). 
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Turizm faaliyetlerinde giderek daha fazla ilgi duyulan konulardan bir tanesi de 

destinasyon seçiminde yerel gastronominin önemidir. Giderek yerel gastronomi önemli bir 

turizm kaynağı haline gelmiştir. Yerel gastronomi destinasyon merkezlerinin kültürel 

miraslarının bir parçası olmuştur. Bazı turistler için yerel gastronominin destinasyonun kültürel 

mirasının bir parçası olması, ziyaretçiler için kilit bir unsur olmaktadır (Berbel-Pineda ve 

diğerleri, 2019: 1). Yerel gastronomi ürünleri ve pişirim tekniklerinde sürekli yenilikler yapmak 

gerekmektedir. Bunun için yerel gastronomi ürünlerinin araştırılıp geliştirilmesi, bir bölgeyi 

ziyaret etmede başlıca nedenlerden bir tanesi olabilir ve çoğu zaman seyahat için ikinci bir 

neden gerektirmeyebilir (Perez-Galvez ve diğerleri, 2017: 604). 

2.1.1.1. Gastronomi Turizmi 

İnsan hayatının en önemli öğelerinden olan yiyecek ve içecekler gastronomi ve turizm 

kavramlarını zamanla birbirlerine bağlamıştır. Turistlerin yemek ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları 

doğrultusunda yöresel yemekleri deneyimleme istekleri gastronomi ve turizmi birlikte kılmıştır 

(Cohen ve Avieli, 2004). Gastronomi turizmi, bir motivasyon faktörü olan yemeği tatmak veya 

yemeğin çiğ yapısından pişmiş yapısına kadar olan süreci görmek amacıyla yöresel ürün 

üreticilerini, gastronomi festivallerini ve yöresel alanları ziyaret etme faaliyetidir (Zengin, Uyar 

ve Erkol, 2019). Gastronomi turizminin kaynaklarını, çekici destinasyonlar, yerel ürünler, yerel 

festivaller ve doğal güzellikler oluşturmaktadır. Ancak bu kaynaklar bir bölgedeki gastronomi 

turizminin gelişmişliğini göstermede tek başına yeterli değildir. Bir destinasyonun gastronomi 

turizminde ön plana çıkması için bölgenin gelişmişlik düzeyinin üst seviyelerde olması 

gerekmektedir. Bu seviyelere çıkmak için bölge hakkındaki bilimsel çalışmaların daha detaylı ve 

daha fazla olması gerekmektedir (Sökman ve Özkanlı, 2018: 100). Gastronomi turizmi,turizm 

çeşitleri arasında bir bölgenin kültürü ile ilgilenen bir turizm çeşididir. Etkileşim içinde 

olduklarından dolayı gastronomi kültür sentezini oluşturmaktadır. Dünya genelin de turistlerin 

birçoğu yapacakları turizm seyahatlerinin nedenlerinin yerel yemekler olduğunu 

belirtmektedirler. Yiyecek ve içecek sektörü de gastronomi turizmi faaliyetlerinden payını 

almaktadır (Bozkurt, 2018: 51). Gastronomi turizmi ile ilgili literatürde birçok araştırma 

bulunmaktadır. 

Durlu Özkaya, Sünnetçioğlu ve Can (2013) nitel araştırma yöntemlerinden tarama 

tekniğini kullanarak yapmış oldukları çalışmada, sürdürülebilir gastronomi turizmi 

hareketliliğinde coğrafi işaretlemenin rolünü amaçlamaktadırlar. Araştırmada yerel ürünlerin 

koruma altına alınması gerektiği, yöresel ürünlerin yerel kalkınmada bir kalkınma aracı olarak 

kullanılabileceği, kültürel ve yerel mirasların sürdürülebilirliği ve korunması acısından büyük 

bir önem arz ettiği sonuçlarına ulaşmışlardır. 
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Bucak ve Aracı (2013) yapmış oldukları çalışmada gastronomi etkinliklerinin yetersizliği 

üzerine genel bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışma sonucunda elde ettikleri bulgular 

doğrultusunda gastronomi turizminin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gastronomi ve 

bölge tanıtımının sağlanması açısından etkinliklere gerekli düzenleme ve planın getirilmesi 

gerektiği, şehir imajının önemi konusuna da vurgu yapmaktadırlar.  

Birdir ve Akgöl (2015) Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistler üzerinde yapmış 

oldukları çalışmada, turistlerin gastronomi deneyimlerini ve deneyimleri sonucunda Türk 

mutfağı hakkında sonuçlar elde etmeyi ve gastronomi turizminin gelişmesi için öneriler 

oluşturmayı amaçlamaktadırlar. Araştırma İstanbul Atatürk Havalanı’nında dış hatlar 

bölümünden ülkesine dönen 293 yabancı turiste anket tekniği uygulayarak yapılmıştır.  

Araştırma sonucunda yabancı turistlerin Türkiye’yi tercih etme nedenleri arasında Türk 

mutfağının üçüncü sırada olduğu saptanmıştır. Katılımcıların büyük bir çoğunluğun ülkelerine 

döndüklerinde Türk mutfağı hakkında çevrelerindeki kişilere bilgiler vereceklerini 

belirtmişlerdir. 

Meneguel, Mundet ve Aulet (2019) İspanya’nın Girona ilinde bulunan Michel yıldızlı El 

Cedder de Can RocaRestoranı’nda yapmış oldukları çalışmada, gastronomi turizmi ürünlerinin 

tanıtılmasında ve gelişmesinde Michel yıldızlı restoranların rolünü belirlemeyi amaçlamışlardır. 

Nitel araştırma tekniği kullanılarak yapılan araştırmada veriler, gözlem ve görüşme yöntemi 

kullanılarak toplanmıştır. Veriler ilk olarak restoran ziyaret edilerekrestoranın işleyişini, 

müşterilerle ilişkisi, mutfağın işleyişi, satın alma bölümü, basın ofisi, projeleri, araştırma ve 

inovasyon fikirleri hakkında bilgiler toplanmıştır. Daha sonraki tarihlerde görüşmeler yapılarak 

toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular 

doğrultusunda Michel yıldızlı restoranların gastronomi turizmi açısından bir bölgenin imajını 

olumlu yönde etkilediği, bölge geleneklerinin sürdürülmesine katkı sağladığı, bölge kimliği ve 

kültürünü koruyarak, kaliteli bir gastronomi turizmi örneği ortaya çıkardığı sonuçlarına 

ulaşılmıştır. 

2.1.1.2. Kırsal Turizm 

Günümüzde insanların gündelik hayatları stresli, yoğun ve sürekli bir mücadele 

içerisinde geçmektedir. İnsanlar içinde bulundukları bu durumdan, betonarme yapıların 

arasından uzaklaşarak doğaya yönelip zihnin ve ruhunu dinlendirmek istemektedirler. Bu 

yüzden kırsal turizm faaliyetleri dinlendirici yönüyle alternatif bir kaçış faaliyetidir (Kesici, 

2012: 34). İlgili literatürde kırsal turizm tanımlarına bakıldığında birçok tanımla 

karşılaşmaktadır. Lewis ve Alessandro (2019) kırsal turizmi, nüfusun fazla olduğu bölgelerin 

dışında yapılan turizm faaliyeti olarak tanımlamaktadır. Soykan (2002) ise kırsal turizmi, kültür, 

doğa ve tarımsal faaliyetlerle harmanlanan ve diğer alternatif turizm çeşitlerine uyumu kolay 



İsmail Erol, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2020 

20 

olan turizm çeşidi olarak tanımlamaktadır. Kırsal turizm alanları ziyaretçilerine farklı duyguları 

hissettirmeyi başaran alanlardır. Kırsal alanların nostaljik bir karaktere sahip olduğu ve 

kişilerin geçmiş hayatlarından kesitleri hafızalarında canlandırdığı yaygın olarak kabul 

edilmektedir ve ziyaretçilerine duygusal deneyimler sunmaktadır (Christou, Farmaki ve 

Evangelou, 2018: 42). 

Kırsal turizm bir bölgenin kalkınmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Bu turizm 

çeşidinin kırsal kalkınmadaki rolü daha çok kırsal alanların tarihini, doğasını, kültürünü ve 

tarımsal faaliyetlerini aktif bir şekilde kullanmasıyla doğru orantıdadır. Kırsal alanlara yönelik 

yatırımcılar yörenin kalkınmasında ve yöredeki yerel halka ikincil bir geçim kaynağı 

sunmaktadırlar. Ayrıca kırsal turizm faaliyetini gerçekleştiren turistler bu alanlarda gizemli bir 

yolculuk yaşayarak yörenin tarihini, coğrafi özelliklerini ve farklı kültürlerden etkilerini 

gözlemleyebilmektedir (Çeken, Karadağ ve Dalgın, 2007: 2). Günümüzde tarımsal ürün 

üreticilerinin azalması, tarım sektörünün küçülmesi, kırsal ürün ticaretinin azalması, kırsal 

alanlarda yaşayan kişilerin göç etmesi nedeni ile birçok batı ülkesi kırsal turizm alanları üzerine 

ekonomik ve sosyal yönden kalkınma stratejileri ile kırsal turizm alanlarını tekrardan 

canlandırma eğilimine girmektedir (Aydın, 2012: 40). Kırsal turizm faaliyetlerinin artmasında; 

doğada gerçekleşen tatillere olan ilginin artması, kent yaşamındaki kurallardan uzaklaşma 

isteği, sahil bölgelerinin coğrafi yapılarının benzerlik göstermesi, yaşlı nüfusun artması ve kırsal 

alanların sağlıklı yönünü kullanmak istemeleri, kırsal turizm faaliyetinin ekonomik açıdan 

uygun olması gibi nedenler kırsal turizm faaliyetlerinin artmasına olanak sağlamıştır (Yılmaz ve 

Gürol, 2012: 24). Kırsal turizm faaliyetlerinin insanlar üzerindeki etkisi, bölgeye sağladığı 

ekonomik katkıları gibi konularda birçok bilimsel çalışma yapılmış ve yapılmaktadır. 

Chen (2017), Çin’de yatırımcılar tarafından tekrar turizme kazandırılmış olan bir köyde 

yapmış olduğu çalışmada yerel halk için kırsal turizm faaliyetlerinin köydeki etkilerini 

araştırmayı hedef almıştır. Araştırmacı köydeki kişilerle yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 

kullanarak 9 aylık bir süre zarfında verileri toplamıştır. Bu süre zarfında araştırmacı 

görüşmeler, gözlemler yapıp köylülerle beraber yaşamıştır. Yapılan çalışmanın literatüre 

zenginlik katacağı savunulmaktadır. 

Hernandez, Suarez -Vega ve Santana – Jimenez (2016), İspanya’nın Katalonya bölgesinde 

kırsal turizm ve kitle turizmin bölgeye uyumunu araştırmışlardır. Araştırma sonucunda her iki 

turizm çeşidinin bölgeye uyum gösterdiğini ancak destinasyonun çekiciliğini korumak için 

bölgenin geliştirilmesi ve tanıtımının yapılması gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

2.1.1.3. Gastronomi Turizmi ve Kırsal Turizm İlişkisi 

Günümüzde insanlar beslenme alışkanlıkları ile daha fazla ilgilenmeye başlamakta, farklı 

yemekler tatma isteğine eğilim göstermektedirler. Turistik ürünlere olan talepte ve bu 
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ürünlerin çeşitliliği konusunda tüketiciler geçmiş yıllara göre daha deneyimli, bilgili ve zevk 

sahibi olmuştur. Ortaya çıkan bu yeni turist modeli gastronomi ürünleri tüketim anlayışında 

daha etik davranan ve daha sık seyahat eden bir turist kimliği ortaya koymaktadır. Bu turist 

modeli giderek artmakta ve klasik turist modelini değiştirmektedir (Kesici, 2012: 33). Turizm 

sektörünün en önemli parçaları yiyecekler ve içeceklerdir. Turizm faaliyetlerine katılan 

ziyaretçiler yöresel yemekleri tatmak, hazırlanma sürecini izlemek istemektedirler. Turizm 

faaliyetlerinde yöresel yemekler turistler tarafından içeriğiyle oynanmamış, katkı maddesi 

içermeyen ve sağlıklı gıdalar olarak algılanmaktadır. Bu etkiler gastronomi turizmi 

faaliyetlerinin artmasını sağlamaktadır (Yıldırım, Karaca ve Çakıcı, 2018: 378). Gastronomi 

turizmi dünya genelinde gelişmekte olan alternatif turizm çeşitlerinden bir tanesi olmayı 

başarmaktadır. Kırsal turizmde son yıllarda üzerinde çalışmaların yoğun olduğu birçok 

araştırmanın yapıldığı turizm türlerinden bir tanesidir (Deveci, Türkmen ve Avcıkurt, 2013: 29). 

Turizm kültürel ve sosyal yönden farklılık gösteren toplumların birbiri ile etkileşim 

içinde olmasını sağlamaktadır. Alternatif turizm türlerinin ortaya çıkması kırsal alanlardaki 

gastronomi turizminin gelişmesine yol açmış ve toplumsal etkileşimler meydana getirmiştir 

(Kodaş ve Dikici, 2012: 55). Kırsal destinasyonlar sahip oldukları yöresel ürünler ile 

ziyaretçilerine farklı deneyimler yaşama imkânı sunmakta ve yöresel yiyecek ve içecekleri 

yerinde tatmak isteyen ziyaretçi topluluğuna yöresel yemek kültürünü bir turist çekme unsuru 

olarak değerlendirme gayretindedir (Gülenç Birsen ve Dinç, 2018: 125). Kırsal alanlarda tabiat 

ve kültür arasında kuvvetli bir etkileşim bulunmaktadır. Bu etkileşim kırsal turizm ve 

gastronomi turizmi arasında da görülmektedir. Ve bu iki turizm çeşidinin birbirini 

tamamladıkları aşikardır (Ataberk, 2017: 154). Kırsal alanlarda faaliyet gösteren turizm 

çeşitleri ve turist davranışları yöresel ürünlerin şekillenmesine olanak sağlamaktadır. Kırsal 

alanlarda yöresel ürünlerin tekrar keşfedilmeye başlanması, özellikle yemeklerin kalitesi ile 

ilgili sorunların ortaya çıkması kırsal turizm ve gastronomi kavramı ilişkisini ilerletmektedir. 

Ziyaretçilerin kendi damak tatlarına uygun yerel gıdalara yönelmesi gastronomi ürünlerinin 

sayısının artmasına yol açmıştır (Yılmaz, 2017: 186). Kırsal turizmi oluşturan bileşenler 

incelendiğinde, kırsal yaşamın bu bileşen grubunun içinde olduğu görülmekte ve kırsal yaşamın 

en önemli unsuru beslenme kavramı dikkat çekmektedir.  Kırsal alanlardaki yöresel yemekler 

kırsal yaşamdaki beslenme faaliyetleri doğrultusunda kırsal turizm ve gastronomi turizmini 

faaliyetinin aynı anda gerçekleşmesine olanak sağlamaktadır (Kan, Gülçubuk ve Küçükçongar, 

2012: 95). Kırsal turizm ve gastronomi turizminde yemekler önemli bir yere sahiptir. İki turizm 

faaliyetine de katılan ziyaretçiler bölgedeki yöresel yemekleri tatmaktadırlar ve bölgenin 

ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadırlar. Ziyaretçilerin yerel gastronomiye 

yönelmesi yerel tüketimi canlandırmaktadır. Aynı özellikleri bünyesinde barındıran kırsal 
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destinasyonlar rekabet avantajı sağlayabilmek için çeşitli turizm çekicilikleri geliştirmek 

zorundadırlar (Kızılırmak, Albayrak ve Küçükali, 2014: 77).  

2.2. Doğu Akdeniz Mutfağı 

Akdeniz özel bir coğrafya olmakla birlikte iklimi, kültürü, sanatı ve mutfağı ile doğayla iç 

içe olan bir bölgedir. Akdeniz coğrafyasında yaşayan insanlar zeytinyağının muhteşem 

lezzetinin, değişik ot ve baharatların baş döndürücü tadının, taze sebzelerin ve nefis sosların 

etkisi altındadır. Mutfak kültürü diğer kültürler gibizamanla değişime uğramıştır. İnsanoğlu 

yaşamının ilk gününden son gününe kadar olan süre zarfı boyunca içinde bulunduğu yerel 

kültür ile etkileşim içinde olduğu gibi evrensel kültürlerle de etkileşim içindedir. İnsanların 

yaşam şartlarının değişmesi ve yeni düşüncelerin ortaya çıkması, sahip olunan kültürel mirasa 

farklı unsurların eklenmesi kültür kavramının içeriğini zenginleştirmiştir. Bir kavram olan 

mutfak kültürü, insanların yaşamlarını devam ettirebilmelerini sağlayan yiyecek ve içecekleri, 

bu yiyecek ve içeceklerin hazırlanma, pişirilme, saklanma ve tüketilme süreçlerini 

kapsamaktadır. Ayrıca mutfak kültürü, mutfak içinde kullanılan ekipmanları ve yemek geleneği 

ile toplumun yeme içme alışkanlıkları, tarihsel kimliği gibi birçok özelliği içinde barındıran bir 

yapıyı anlatmaktadır (Solmaz ve Altıner, 2018: 109). Akdeniz Bölgesi mutfak kültürü geleneksel 

yemekleri ile bölgenin birçok özelliğini beraberinde sunmaktadır. Akdeniz bölgesinde 

geleneksel beslenme yöntemi tahıl, zeytinyağı, sebze-meyve, süt ürünleri ve baharatlara 

dayanmaktadır. Tahıl ürünleri Akdeniz beslenme biçimlerinde ilk sırayı almaktadır. Tahıl 

familyasından olan buğdayın tarihte çok uzun zamandan itibaren Akdeniz Bölgesinde yetiştiği 

söylenmektedir (Ertaş ve Karadağ, 2013: 124). 

Türkiye’de bölgeler arası farklı yemek türleri bulmak mümkündür. Her bölgenin kendine 

has yemekleri ve bu yemekleri pişirme tekniği bulunmaktadır. Farklı bölgelerde yaşayan 

insanların beslenme şekilleri de farklılık göstermektedir. Bu farklıklara bazı durumlarda 

sınırları ortak olan iller arasında da rastlanmaktadır (Güler, 2010: 28). Akdeniz mutfak kültürü 

ve geleneksel yemekleri Batı Akdeniz ve doğu Akdeniz bölgelerinde farklılık göstermektedir. 

Doğu Akdeniz Bölgesi sınırları içinde yer alan Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve 

Kahramanmaraş illerinde Güneydoğu Anadolu ve Arap mutfak kültürlerinden etkilendiği 

bilinmektedir. Bölgede etli ve yağlı yemeklerin daha fazla tüketildiği dikkat çeker iken kebap 

çeşitlerinin fazlalığı hatta sebze ve meyve ile yapılan kebap çeşitleri de ilgi odağı olmaktadır. 

Batı Akdeniz illeri olan Isparta, Burdur ve Antalya illeri İç Anadolu mutfak kültüründen 

etkilemiştir. Bölgede yapılan yemekler de tahıl ve hamur işleri ağırlıktadır (Şengül ve Türkay, 

2016: 92). Akdeniz Bölgesi’nde kıyma ve çeşitli malzemeleri harmanlayarak hazırlanan köfte, 

aynı zamanda ince bulgur ile de hazırlanmaktadır. Bulgurun yoğurularak hamur haline getirilip 

içine hazırlanan karşımın koyulduğu köfte çeşitleri fırında, sahanda ve haşlanarak 
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pişirilebilmektedir. Sağlık açısından yararlı olan bir yemek ve pişirme tekniğine sahiptir. 

Bölgede zeytinyağlı yemek çeşitlerine de sıklıkla rastlanmaktadır. Zeytinyağı ile yapılan 

yemekler genellikle soğuk olarak tüketilmektedir. Genellikle hazırlanan salatalar zeytinyağı ile 

yapılmakta limon ve sirke ile tatlandırılmaktadır. Bölgede bulgur ve sebzelerin kullanıldığı kısır 

ve batırık gibi çeşitli salata türleri de bulunmaktadır (Karadağ ve Ertaş, 2013: 121-122). 

Akdeniz bölge yemekleri insan sağlığı açısından faydaları dünya genelinde bilinmektedir. 

Türklere ait geleneksel Türk yemekleri genelde Akdeniz beslenme yöntemine yakınlık 

göstermektedir. Sağlık açısından uygun olmayan yemekler; yağın yakılarak kullanılması, 

sebzelerin kızartılması, bazı yemeklerin aşırı pişirilmesi, tatlı çeşitlerinde fazla yağ ve şeker 

kullanımı bölgede rastlanan bazı mutfak hatalarıdır (Baysal, 1996: 28). 

 

 
Şekil 2. 1. Doğu Akdeniz Bölge Haritası 

2.2.1. Adana Mutfağı 

Adana Çukurova’nın verimli arazilerine sahip tarıma uygun bir coğrafyada yer 

almaktadır. Verimli topraklarında birçok ürün yetiştirilmektedir. Bu ürünlerden bazıları olan; 

yenidünya, kavun, karpuz, badem, salatalık, fasulye börülce, bakla, yer fıstığı, üzüm, soya, pamuk 

gibi birçok ürünü topraklarında yetiştirme imkânı sağlamaktadır. Adana coğrafyası hayvancılık 

mesleğine de imkân sağlamakta ve Adana ekonomisine ciddi katkılar sağlamaktadır (Ballı, 2013: 

210). Çukurova’da Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin verimli arazilerini suladığı bölgede yer alan 

Adana, tarihi M.Ö. 6000 yıllarına uzanan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biridir 

(www.adana.gov.tr). Adana şüphesiz Türkiye’nin en önemli gastronomi şehirlerinden birini 

temsil etmektedir. Adını şehrin adından alan Adana kebabından da anlaşılacağı üzere 

gastronomi turizmi için tercih edilen şehirlerden birisidir (ww.gezimanya.com). UNESCO 2004 

yılında başlattığı ve düzenli olarak güncellediği “Gastronomi Şehirleri” listesine bugüne kadar 

ülkemizden 2015 yılında Gaziantep 2017 yılında ise Hatay şehri bu listede yerini almıştır. 
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Önümüzdeki yıllarda ülkemizde zengin mutfaklarıyla birçok şehrin bu listede yerini alması 

beklenmektedir. Doğunun ve Batının kültürünü kendine has bir şekilde sentezleyen ve farklı 

lezzetleri bünyesinde barındıran Adana ilinin bu listede yerini alması olasıdır. Özellikle Adana 

yöresel lezzetlerinin tanıtımının yapılması ve sürdürülebilirliğinin arttırılması Adana’da 

gastronomi turizminin artması açısından büyük bir farkındalık yaratacaktır (Büyükşalvarcı ve 

Hiçyakmazer, 2019: 215).  

 

 
Şekil 2. 2. Adana İl Haritası 

 

Festival gibi bazı etkinlikler bir bölge için önemli bir tanıtım aracı olmakla birlikte bir 

turizm destinasyonu için pazarlama ve gelişim gösterme açısından destekleyici bir unsurdur. 

Günümüzde herhangi bir kültür veya sanat dalında yapılan etkinliklerin sayısında artış 

gözlemlenmektedir (Taştan, Soylu ve Demir, 2018: 335). Yemek kültürüne ilişkin yöresel 

ürünlerin sergilendiği gastronomi festivalleri, bir bölgenin yiyeceklerinin sunumunu, 

hazırlanışını, tadımını, tarifini, mutfak kültürleri ve gelenekleri gibi birçok unsuru bünyelerinde 

barındırabilmektedir (Çetin, Demirel ve Çetin, 2019: 897). Yiyecek içecek festivalleri 

ziyaretçilerine yerel mutfağın tadını çıkarmak ve yerel kültürü tanımak için iyi bir fırsat 

sağlamaktadır. Ayrıca yemek festivalleri bir destinasyonun tanıtımında ve destinasyona 

ziyaretçi çekmekte büyük bir rol oynamaktadır (Mohi ve Wong, 2013: 31). Festival gibi büyük 

bir etkinliğe ev sahipliği yapmak o şehrin bazı ciddi sorunlarının çözülme sürecini 
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hızlandırmaktadır. Festivaller insanları etrafında toplar ve bazı bürokratik durumları geri plana 

atar. festivallerinbütün dünya tarafından takip edilmesi bulunun coğrafyadaki alt yapı sorunları 

gibi birçok sorunun en hızlı bir şekilde ortadan kaldırılmasına da olanak sağlamaktadır 

(Pellegrino ve Hancock, 2010). Bu bağlamda,  Adana’ da gerçekleştirilen Adana lezzet festivali 

Adana’nın yöresel yemeklerinin tanıtımı için önemli bir etkinlik olmuştur. Son üç yıldır 

düzenlenen Adana lezzet festivallinin Adana ilinin gelişim sürecinde Adana’ya hız katacağı 

düşünülmektedir. 

Adana mutfağı geleneksel yemeklerini, değişim ve gelişimin göstermiş olduğu etkilerden 

dolayı unutulmaya yüz tutmuştur. Geleneksel yemeklerin birçoğu nadiren yapılmaktadır. Bu 

yemeklerin tarifini, en eski haliyle yapmayı bilen kişiler zamanla azalmaktadır. Bu yemeklerin 

bir bölümü de tamamen tarihte kalmıştır. Ancak Adana mutfak kültürü Adana kadınlarının 

tutuculuğu sayesinde günümüze kadar gelmiştir. Adana mutfağının oluşmasında en önemli 

etkenler tarımsal ürün yetiştiriciliğidir. Yakın zamana kadar hayvancılık temel geçim 

kaynağıydı. Adana’nın Akdeniz coğrafyasında yer alması, şehrin meyveler, baklagiller ve 

sebzeler bakımından gün be gün mutfağını zenginleştirmiştir (Artun, 2002: 144). Adana mutfağı 

son yıllarda bölgede tarım ürünlerinin yetiştiriciliğinin artması ve farklı etnik kökenlerden 

insanların birarada yaşaması bölge mutfağının çeşitliliğinin artmasını sağlamıştır. Adana 

mutfağı içinde bulunun yemeklerin en belirgin özelliği bol yağlı, salçalı, baharatlı ve koyun eti ile 

yapılmasıdır. Adana geleneksel yemeklerine ilişkin bazı yemekler Tablo 2.2’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 2.2. Adana Mutfağı Yöresel Lezzetleri 
Etli Yemekler Tahıl-Sebze Yemekleri Çorbalar Börek ve Tatlılar 

• Adana Kebap 
• Ciğer Şiş 
• Şırdan Dolması 
• Kırkkat 
• Analı Kızlı 
• İçli Köfte 
• Adana Lahmaun 
• Sarımsaklı Köfte 
• Kaz Başı 
• İçli Köfte 
• Karın Dolması 
• Tandırda Sembuske 
• Ekşili Köfte 
• Etli Pilav 
• Kül Bastı  
• Beyti 
• Ciğer Kebabı 
• Cığırtlak Kebabı 
• Osmanlı Maklubesi 
• Kıbbissini 
 
 
 
 

• Acebek Tarator 
• Süllüm 
• Tahinli Lahana 
Sarması 
• Soğan Salata 
• Domates Ezme 
• Kömeç Lepesi 
• Acebekli Bulgur 
Çorbası 
• Şalgam Dolması 
• Tahinli Marul Salatası 
• Şalgam Dolması 
• Vartavit 
• Sıraysır 

• KamhiÇorbası 
• Mahluta Çorbası 
• Dul Avrat Çorbası 
• Kaynar 
• Misis Ayranı 
• Aşlama 
• Kelle Paça 
• Çürük 
• Mırmırik Çorbası 
• Tirit 
• Püsürük Çorbası 
• Kara Çorba 
• Yarma Çorba 
• Acebekli Bulgur 
Çorba 
• Giligili Çorba 
• Zilif Çorba 
• Erişka Çorba 
• Tırşik 
• Tıkliye Çorba 
• Toga 
• Oğmaç Çorbası 
• Erişka Çorbası 
• Rişti 

• Adana Usulü Su 
Böreği 
• Adana Simidi 
• Sıkma 
• Karakuş Tatlısı 
• Taş Kadayıf  
• Kedi Batmaz 
• Bici Bici 
• Karsambaç 
• Sarı Burma 
• Turunç Tatlısı 
• Varak Kek 
• Hamur Tatlısı 
(immileytüt) 
• İlegen Kütüğü 
• Baharatlı Ekmek 
• Tahinli Ekmek 
• Koca Oğmak 
• BıçkaŞir 
• Belber 
 

Not: Farklı kaynaklardan derlenerek araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. 
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2.2.2. Hatay Mutfağı 

Hatay medeniyetler şehri olarak doğu ve batı arasında bir köprü görevi üstlenmektedir. 

Türkiye’de topraklar içinde en eski yerleşim yerlerinden bir tanesidir. Binlerce yıllık tarihinin 

karşılığında geniş bir kültürel yapı barındırmaktadır. Bulunduğu coğrafyada Akdeniz ve 

Güneydoğu Anadolu bölgelerinin özelliklerini kendine has bir üslupla yorumlamaktadır. Cömert 

(2014: 65)’e göre, Hatay ve Hatay mutfağı ile ilgili, Hatay ticaret yollarının içinden geçtiği ve 

köklü bir tarihe sahip bir şehirdir. Geçmiş tarihte bölgede Akadlar, Hurriler, Mısırlar, Persler, 

Roma ve Bizans, Haçlılar, Memluklular ve Osmanlılar gibi birçok uygarlık yaşamıştır. Bu 

uygarlıkların her birinin bölge mutfağına katkısı olmuştur. Hatay mutfağı birçok mutfakta 

bulunmayan lezzetleri içinde barındırmaktadır ve 600 çeşit yemeği mevcuttur. UNESCO 

tarafından yaratıcı şehirler ağı kapsamında “Gastronomi Şehri” unvanını almış ve birçok 

araştırmacının dikkatini çekmeyi başarmıştır. 

 

 

 
Şekil 2. 3. Hatay İl Haritası 

 

Yemek üretme, beslenme ve yerel kültür her toplumda farklılık göstermektedir. Bu 

farklılık yerleşim yerlerine, mevsimsel değişimlere ve sosyo-ekonomik düzeye bağlı olarak 

şekillenmektedir (Işık ve diğerleri, 2017: 87). Çevresel koşullar, sosyo-kültürel durum, dinsel 

inançlar ve ekonomik yapı şehrin yemek kültürünü etkileyen bazı faktörlerdir. Hatay inanç 

turizmin merkezlerinden bir tanesi olup Antakya ilçesi gastronomi turizmine hizmet edebilecek 
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zenginliktedir. Hatay mutfağı her türlü modern baskıya rağmen gelişebilen ve 

sürdürülebilirliğini devam ettiren bir mutfak yapısına sahip ve kültürel yapısını geleneksel 

lezzetlere aktarabilen özel bir mutfak kültürüne sahiptir (Ray ve Demirtaş, 2019: 1135). Ayrıca 

Hatay sahip olduğu zengin yemek kültürü, gelenekleri ve turizm çeşitleri ile yerli ve yabancı 

turistlere farklı lezzetler ve yeni turizm deneyimleri sunabilme imkanına sahiptir. Gastronomi 

genel olarak yiyecek ve içecekleri tema alan bir kavram olmasının yanı sıra kültürel çekiciliği de 

benimsemekte ve destinasyona özgü olması pazarlama boyutunda bulunduğu coğrafyaya fark 

yaratmaktadır (Taştan ve İflazoğlu, 2018: 385).  

Babat, Gökçe ve Kocabozdoğan (2016: 2) yemek kavramının tanımını birlik, mutluluk, 

uzun sohbetlerin gerçekleştiği kalabalık sofralar, uzun süre hazırlık yapılıp hazırlanan 

yemeklerin kısa sürelerde tüketildiği zengin lezzetler olarak tanımlamaktadır. Hoşgörü ve 

misafirperverliği ile bilinen Hatay geleneksel lezzetlerine bu özelliklerin tümünü katarak hem 

damaklarda hem gönüllerde yer edinmektedir. Yöresel yemeklerini kokusu Hatay sokaklarında 

halen alınabilmekte olup şehrin gastronomi turizmi açısından vazgeçilmez bir destinasyon 

olduğunu fark edilmektedir. Dünyanın birçok yerinden lezzetleri yerinde görüp, tadıp ve 

uygulayan kişileri bünyesinde barındıran bir şehir özelliği taşımaktadır Hatay (Babat, Gökçe ve 

Varışlı, 2017: 817). Hatay mutfağının bir başka özelliği de, tarihindeki zengin yemekler ve farklı 

inançların varlığı sayesinde karmaşık bir mutfak kültürüne sahip olup, yemek yemenin 

ihtiyaçtan öte yemek için yaşama felsefesi özelliklerini de taşımasıdır (Güzel ve Önçel, 2018: 

67). Türk mutfakları arasında Hatay mutfağının özel bir yeri bulunmaktadır. Farklı 

medeniyetlerin ortak yaşam alanı olarak, Hatay geleneksel yemekleri de bu medeniyetlerin bir 

sentezidir. Arap, Ermeni, Süryani ve Türk mutfaklarının karmasıyla mutfağında harika lezzetler 

meydana gelmiştir. İnanışların birbiri içine girmesi yöre mutfağında çeşitliliği arttırmış ve 

lezzetine lezzet katmıştır (Özdemir ve Güngör, 2016: 192). Tatlı çeşitlerinden tescilli bir ürün 

olan “künefe”, lezzeti ve adıyla kendini tüm dünyaya duyurmayı başarmaktadır. Künefe tuzsuz 

peynir, kadayıf, tereyağı, Antep fıstığı ve şerbet ile hazırlanan ve oldukça çok tercih edilen bir 

tatlıdır. Kadayıfın kenarlı bir tepsi içine bastırılarak yerleştirilmesi, peynir serpilmesi ve tekrar 

kadayıf ile üzeri kapatılmasından sonra ateş üzerinde kızartılıp şerbetinin dökülmesiyle lezzeti 

tamamlanmaktadır. Künefe, ekonomik değeri yüksek olan bir tatlı çeşidi olup ülkede yabancı 

turistler tarafından tercih edilen tatlılardan bir tanesidir (Ulu, 2019: 40). Hatay mutfağının 

geleneksel bazı lezzetleri Tablo2.3’de verilmiştir. 
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Tablo 2.3. Hatay Mutfağı Yöresel Lezzetleri 
Etli Yemekler Tahıl-Sebze 

Yemekleri 
Çorbalar Börek ve Tatlılar 

• Oruk 
• Tepsi Kebabı 
• Kağıt Kebabı 
• Aşur 
• Tirit 
• Tuzda Tavuk 
• Mortadella 
• Kimyonlu Köfte 
• Belen Tavası 
• Antakya Döner 
• Maklube 
• Soğanlı Tavuk 

Dolma 
• Alabalık Sac Altı 
 
 

• Humus 
• Zahter 
• Abugannuş 
• Mücver 
• Şeyh Mualla 
• Kabak Bastırma 
• Kabak Boraniye 
• ŞıhılMahşi 
• Zeytinyağlı Pazı 

Sapı 
• Tepsi Oruğu 
• Mercimekli Aş 
• Firikli Aş 
• Patatesli Köfte 
• Nohutlu Köfte 

• Yoğurt Aşı 
Çorbası 

• Kumbursiye 
• Toğga Çorbası 
• Ekşi Aşı 
• Mahulta 
• Aya Köfteli Çorba 
• Şişbörek 

 
 

• Kaytaz Böreği 
• Ispanaklı Börek 
• Semirsek 
• Künefe 
• Kabak Tatlısı 
• Peynirli İrmik 

Helvası 
• Züngül 
• Şam Tatlısı 
• Haytalı 
• Kebbet Reçeli 
• Patlıcan Reçeli 
• Ceviz Reçeli 
• Turunç Reçeli 
• Ayva Reçeli 
• Yayladağı 

Lokumu 
• Andak Balı 
• Kete 

Not: Farklı kaynaklardan derlenerek araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. 

2.2.3. Kahramanmaraş Mutfağı 

Kahramanmaraş Anadolu’nun en eski kültürlerine sahip olan tarihi bir şehirdir. İstiklal 

savaşında şehrin yanması sonucu pek çok mimari ve kültür eseri yok olmuştur. Cumhuriyet’in 

ilanından sonra şehre ait gelenekler ve kültürler devam etmiş ve günümüzde de devam 

etmektedir. Kahramanmaraş Akdeniz ve İç Anadolu ikliminden etkilenen bir geçiş 

bölgesindedir. İki bölge arasında kalan şehirde dağların ovalarından gelen ve durmadan esen 

bir rüzgâr hakimdir. Kahramanmaraş mutfağı oldukça zengin gastronomi ürünleri içermektedir. 

Sokaklarında gezerken evlerden gelen yöresel lezzetlerin kokusu alınabilmektedir. 

Kahramanmaraş’a ait bazı yemekler farklı bölgelerde pişirim tekniği değiştirilerek kullanılmış 

ve adapte edilmiştir. Bu yemeklerin birçoğu Kahramanmaraş mutfak kültürüne ait yemeklerdir 

(www.restorandergisi.com). Kahramanmaraş mutfağının zaman içerisinde değişimi, gelişimi ve 

çeşitliliğinde Roma, Makedon, Asur, Hitit, Dulkadirli, Selçuklu ve Osmanlı kültürleri 

etkileşimlerinin ortak paydası vardır. Osmanlı saray mutfağında Kahramanmaraş mutfak 

kültürlerine rastlanmaktadır. Cumhuriyet döneminde Kahramanmaraş mutfağına farklı 

lezzetler yerleştirmiş olsa da kendi özünü korumaya devam etmektedir (Yılmazoğlu, 2014: 

268). 

“Kahramanmaraş Dondurması” yörenin tescilli ürünlerinin bir tanesidir. 

Kahramanmaraş dondurması Ahir dağı ve Maraş ustalarının ortak bir ürünüdür. Ahir dağının 
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yamaçlarında sümbül, keven, kekik ve çiğdem gibi çiçeklerle beslenen keçilerden elde edilen süt 

ve Ahir dağının ovalarında yetişen yabani orkide çiçeklerinin köklerinden üretilen salep’in 

dondurma ustalarınca dondurma kıvamına getirilmesiyle Maraş dondurması ortaya 

çıkmaktadır. Osmanlı döneminde saraylarda “karsambaç” adı verilen tatlının farklı bir çeşidi 

olarak bulunmuştur (www.kahramanmaras.bel.tr). Dondurmanın insanlara vermiş olduğu 

damak tadının yanı sıra içerisinde bulunan vitaminler ve kalsiyum gibi birçok minerali içermesi 

açısından çok sağlıklı ve faydalı bir tatlı türüdür (Tiryaki ve Akbay, 2009: 144). Son yıllarda 

piyasada daha çok tercih edilen dondurma çeşidi yoğurt dondurmadır. Yoğurt dondurmasının 

kaynağının süt olması insan vücudunda laktik asit bakterilerini oluşturmakta ve buda sindirime 

fayda sağlamaktadır (Ayhan ve Karagözlü, 2019: 122). Dünya genelinde ham maddesi tahıl olan 

birçok fermente gıda maddesi tüketilmektedir. Türkiye’de tahıl ürünlerinden ilk akla gelen ise 

tarhanadır. Tarhana asidik ve ekşi bir tada sahip iyi bir vitamin kaynağıdır (Blandino ve 

diğerleri, 2003: 536). Tarhana Kahramanmaraş’ın geleneksel gastronomi ürünlerinin başında 

gelen bir ürün olup hemen hemen her evde tüketilmektedir. İçerisinde hayvansal ve bitkisel 

besin gıdaları aynı anda bulunduğu için insan vücudu için besleyici bir gıda maddesidir. 

Kahramanmaraş tarhanası yapım aşaması ve tüketilme alışkanlıklarından dolayı diğer tarhana 

türlerinden ayrılmaktadır. Maraş tarhanası tamamen kurumamış ve kurumuş halde üretilmekte, 

çayla birlikte ve çorba olarak tüketilmektedir (Sormaz ve diğerleri, 2019: 2-3). Her bölgenin 

kendine özgü geleneksel yiyecekleri vardır. Tarhana da bu yiyeceklere örnek olarak 

gösterilebilir. Tarhananın yöreden yöreye farklılık göstermesinin sebebi içeriği, yapılış 

tarzlarının ve isminin değişmesidir. Mısır, Suriye, Ürdün ve Lübnan’ da tarhanaya “kishk”, 

Irak’ta “kushuk”, Macaristan ve Finlandiya’da “tahonya” denilmektedir (Çekal ve Arslan, 2017: 

125). 

 
Şekil 2. 4. Kahramanmaraş İl Haritası 
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Türkiye tarihine bakıldığı zaman bazı medeniyetlerin bazı bölgelerde sırayla hüküm 

sürdüğü görülmektedir. Bu bölgelerde her türlü kültürel ve sosyal anlamda etkileşimin 

gerçekleştiği aşikardır. 7 Şubat 1973 tarihinden sonra Kahramanmaraş’ında bazı medeniyetlere 

ev sahipliği yaptığı bilinmektedir. Ancak uğradığı etkileşimler sonucunda geleneksel mutfağına 

farklı lezzetler ekleyip kendi özünü bozmadığı görülmektedir (Dayısoylu, Yörükoğlu ve Ançel, 

2016: 84). Kahramanmaraş yöresel lezzetleri Tablo2.4’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 2.4. Kahramanmaraş Mutfağı Yöresel Lezzetleri 

Etli Yemekler Tahıl-Sebze 
Yemekleri 

Çorbalar Börek ve Tatlılar 

• Maraş Ekşili 
Kebap 

• Ekşili Aya 
Sulusu 

• Eli Böğründe 
• Yoğurtlu Kebap 
• Sulu Yağlı Köfte 
• Tavuklu Pilav 
• Ekşili Et Kabağı 

Sulusu 
• Helise 
• Maraş İçli Köfte 

 

• Maraş Tarhanası 
• Maraş Biberi 
• Acem Pilavı 
• Simit Köftesi 
• Kısır Köftesi 
• Sömelek Köfte 
• Yavan Köfte 
• Döğme Aşı 
• Maraş Dolması 
•  

• Tarhana Çorbası 
• Ekşili Çorba 
• Döğmeli 

Mercimekli 
Çorba 

• Kelle Paça 
•  

• Maraş 
Dondurması 

• Ravanda Şerbeti 
• Çöş Börek 
• Çörek 
• Samsa Böreği 
• Hapısa Tatlısı 
• Cevizli Kırma 

Tatlısı 
• Ürtmekli 

Çökelek Böreği 
• İncir İlendisi 

Tatlısı 
• Çullama 

Not: Farklı kaynaklardan derlenerek araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. 

2.2.4. Mersin Mutfağı 

Genellikle deniz, kum, güneş tatili ve akraba ziyareti için seyahat edilen Mersin, zengin 

ve lezzetli mutfağıyla da insanları kendine çekmeyi başarmaktadır. Mersin kültürümüz ve 

günümüz yaşantısının bir örneği olup etrafındaki yerleşimlerden ve tarih boyu devam eden 

göçlerden etkilenmiş bir mutfağı misafirlerine sunan bir sahil şehridir. Tanzimat fermanı 

sonrası çoğu ilde olduğu gibi Mersin’de iş olanaklarının artış gösterdiği illerden bir tanesidir. İş 

olanaklarının artmasıOsmanlı İmparatorluğunun birçok yerinden Mersin’e göç gerçekleşmiştir. 

Gelen göçmenler kendi kökenlerine yakın mahalleler oluşturmuşlardır (Lokmanoğlu, 2013: 

13).Zamanla şehirde yaşayan göçmen halkın yapmış olduğu yemekler tanınmaya başlamış 

Mersin şehrine ait yemekler kategorisinde yer almıştır. Mersin coğrafi konumunun da etkisi ile 

Toroslar ve Çukurova’nın verimli topraklarına sahiptir. Akdeniz iklimi Mersin mutfağına, tarım 

ürünleri ve deniz mahsulleri bakımından önemli avantaj sağlamaktadır. Tarihsel süreçte 

“Yörük” adı verilen toplum ve İç Anadolu ve Güneydoğu başta olmak üzere civar şehirlerden 

Mersin’ e göç eden insanlar Mersin mutfağına katkı sağlamışlardır. Mersin tarih boyunca göç 

almış ve almaya devam etmektedir. Mersin’de yaşayan yerli halkın kendine özgü bir inanışı ve 
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kültürü olmasına rağmen şehirde yaşayan halk kaynaşarak ortak bir kültürü paylaşmıştır. 

Liman kenti olması ile, deniz, kum, güneş üçlüsüyle birçok şehrin güzel bir örneğini temsil 

etmektedir. İklimi ve verimli toprakları şehrin önemini ve güzelliğini arttırmaktadır. Ülke 

çapında sebze üretim oranı yüksek olan hatta ilk sırada yer alan bir şehirdir. Yerli turistler için 

gıda ürünleri avantajlı olup çekici bir destinasyon merkezi özelliğini taşımaktadır (Yenipınar ve 

Yedigöz, 2015: 504). 

 

 
Şekil 2. 5. Mersin İl Haritası 

 

Mersin denizin ve verimli toprakların kendisine vermiş olduğu birçok besin öğesine 

sahiptir. Bu zengin çeşitlilik ortaya lezzetli ve büyük bir mutfak çıkarmaktadır. Şehrin Akdeniz 

kıyısında yer alması deniz ticaretini geliştirmiş, şehre gerçekleşen giriş çıkışlar artmış ve farklı 

kültürlerin mutfağıyla beslenerek geniş bir mutfak kültürüne sahip olmuştur. Mersin mutfağı 

sahil şeridinden Torosların yaylarına uzanan coğrafyada kendi içinde farklılık gösteren bir 

özelliğe sahiptir. Kebap çeşitleri mutfağın esas yemeklerinin en başındadır. Kebap bölgede 

sabah kahvaltısında bazen de ara zamanlarda atıştırmalık olarak tüketilebilmektedir. En yaygın 

olanı şehrin neredeyse her mahallesinde bulabileceğiniz “tantuni”dir (Oğuz, 2016: 153). 

Mersin’e özgü olan yemeklerin ilk akla geleni tantunidir. Dolayısıyla şehirde en fazla tüketilen 

yemek tantuni yemeğidir ve sayısı en fazla olan işletmelerde tantunicilerdir (Kadıoğlu, 

2019:54). 

Mersin toplamda 13 ilçeden oluşmaktadır. Şehrin ilçelerine bağlı birçok yayla ve köy 

bulunmaktadır. Mersin ilinin batı bölümüne düşen “Aydıncık, Erdemli, Silifke, Mut, Gülnar, 

Anamur, Bozyazı” ilçelerinde Yörük halkın mutfak kültürünün hüküm sürdüğü açık bir şekilde 
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görülmektedir. Mersin merkezde ve Tarsus ilçesinde ise daha çok Güneydoğu ve arap 

mutfağının izleri kendini göstermektedir (Bektarım, Yalımkaya ve Can, 2019: 57). Yöresel 

ürünleri, doğal güzellikleri, tarihi ve turistik bölgeleri bakımından zengin bir şehirdir Mersin. Bu 

özellikleri bir marka haline getirebilmek için ise bünyesinde barındırdığı bu özelliklerin 

tanıtımının çok iyi bir şekilde yapılması gerekmektedir. Mersin’e ait olan ve tanıtımının iyi 

yapılması gereken ürünler; batırık, cezerye, Silifke yoğurdu, kerebiç, sıkma, Anamur muzu, 

gölevez ve kaynar olduğu belirtilmektedir (Koşar, Kadıoğlu ve Karaaslan, 2019: 619). Mersin 

geleneksel yemekleri Tablo2.5’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 2.4. Mersin Mutfağı Yöresel Lezzetleri 
Etli Yemekler Tahıl-Sebze 

Yemekleri 
Çorbalar Börek ve Tatlılar 

• Tantuni 
• Tarsus Kebabı 
• FındıkLahmacun 
• Kaşarlı Karides 
• Mumbar Dolması 
• Et Haşlama 
• İçli Köfte 
• Etli Döğme Pilavı 
• Kaburga (eğe) 

Dolması 
• Ciğerli Pilav 

 
 
 
 
 

 

• Fellah Köfte 
• Döğme Pilavı 
• Mercimekli 

Bulgur Pilavı 
• Kuru Fasulye 
• Biber-Kabak-

Patlıcan-Domates 
Dolması 

• Zeytinyağlı 
İmambayıldı 

• Asma Yaprağı- 
Lahana Sarması 

• Humus 
• Lepe 
• Evin Pilavı 
• Patlıcan Dilme 
• Batırık 
• Mercimekli Köfte 

• Yüksük Çorbası 
• Topalak Çorbası 
• Tatar Çorbası 
• Sütlü Döğme 

Çorbası 
• Yahni 
• Patates Çorbası 
• Kelle Paça 
• Çürük 

• Sıkma 
• Sac Böreği 
• Cevizli Tahinli 

Kabak Tatlısı 
• Cezerye 
• Kerebiç 
• İrmik Helvası 
• Bandırma  
• Un Helvası 
• Çamlıyayla 

Köfteri 
• Ommaç 
• Keçiboynuzu 

Pekmezi 
• Biberli Ekmek 
• Sarı Burma 
• Taş Kadayıf 

Not: Farklı kaynaklardan derlenerek araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. 

2.2.5. Osmaniye Mutfağı 

Akdeniz bölgesinde bulunan Osmaniye ilinin coğrafyası ve iklimi Osmaniye mutfağına 

zenginlik katmaktadır. Çukurova’nın verimli tarım arazilerinde yetişen ürünler Osmaniye 

mutfağında birçok ürünün işlenmesine olanak sağlamaktadır. Yöre mutfağında bulgur ile 

yapılan yemekler ön plandadır. Türkiye’deki bütün yöreler gibi Osmaniye İlinin de kendisine 

has lezzetleri bulunmaktadır. Türk mutfağı ve Akdeniz Mutfak kültürünü içeren Osmaniye 

mutfağında et önemli bir yere sahiptir. Kebap çeşitleri ve etli yemeklere şehrin genelindeki 

restoranlarda rastlanmaktadır. Yörede kebap yemeğinin yanında genellikle şalgam 

tüketilmektedir. 
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Şekil 2. 6. Osmaniye İl Haritası 

 

Osmaniye ilinde el lezzeti olan herkes cinsiyet ayrımı yapmaksızın yemek 

yapabilmektedir. Yörede büyümeye başlayan bir çocuk büyüdükçe yaşadığı yörenin geleneksel 

lezzetlerini tatmaya başlamakta ve farklı mutfak kültürlerine olan ilgisi artmaktadır. Yemek 

kültürünün bölge halkı için önemli olduğunu, yörede yapılan yemek yarışmaları, yemek 

programları ve yerel yemekleri tanıtma çabaları ispatlamaktadır (Akçaözoğlu ve Koday, 2019: 

540). Gastronomi turizminde ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bir coğrafya olan, Adana, 

Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep illerinin komşusu ve geçiş noktası olmasından dolayı 

Osmaniye mutfağı ile bu illerin mutfakları arasında benzerlikler bulunmaktadır. Osmaniye’ye ait 

bazı yöresel ürünler; etli saç kömbesi, bayram kömbesi, toğga çorbası, dövme pilavı,gavurdağı 

salatası ve Kadirli sucuğudur. Osmaniye’de sucuk festivali, tirşik festivali, turp festivali, toğga 

festivali gibi festivaller ile yöresel ürünlerin tanıtımı yapılmaktadır (www.dogaka.gov.tr, 2019). 

Günümüzde Türk-Arap kültürünün etkileşim içinde olduğunu, bu etkileşimden yöresel mutfağın 

da etkilendiği görülmektedir. Osmaniye mutfak kültürü de bu etkileşimden payını almıştır. 

Günümüzde Arap yemeklerinin gerek aynı isimle gerek farklı isimlerle Osmaniye İlinde de 

rastlanmaktadır. Arap kökenli Türk vatandaşların yıllardır Osmaniye’de yaşaması bu kültürel 

etkileşimi doğurmuş ve şehrin bir parçası haline getirmiştir (Ünalan, 2015: 61). Osmaniye iline 

ait bazı yöresel yemekler Tablo2.6’da gösterilmektedir. 

 

 

http://www.dogaka.gov.tr/
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Tablo 2.5. Osmaniye Mutfağı Yöresel Lezzetleri 
Etli Yemekler Tahıl-Sebze 

Yemekleri 
Çorbalar Börek ve Tatlılar 

• Etli Kömbe 
• Zorkun Tava 
• Tavuk Doldurma 
• Kaburga Dolması 
• Kabak Çiçeği 

Dolması 
• Bıldırcınlı Tas 

Kebabı 
• Köy Tavuğu 

Dolması 
• Etli Kuru Fasulye 
• Osmaniye Kaşarlı 

Alabalık 
• Osmaniye 

Alabalık Kıyma 
Kebabı 
 

 

• Pirpirim Cacığı 
• Süllüm 
• Nohutlu Dövme 

Pilavı 
• Ekşili Kömeç 
• Söğürme 
• Mercimek Köftesi 
• Çiccice 
• Mercimekli 

Bulgur Pilavı 
• Bahar Türlüsü 
• Fasulye 

Kavurması 
• Ispanak 

Kavurması 
• Nohutlu Pırasa 
• Patates 

Kavurması  
• Gavurdağı 

Salatası 

• Tutmaç Çorbası 
• Tirşik Çorbası 
• Mahluta Çorbası 
• Çakıldaklı Çorba 
• Pirpirim Çorbası 
• Etli Aşure 
• Ayranlı Çorba 
• Mercimek Çorbası 
• Kelle Paça 
• Sütlü Çorba 
• Toğga 
• Yüksük Çorbası 

• Karakuş Tatlısı 
• Osmaniye Simidi 
• Asıda Tatlısı 
• Kete 
• Yoğurtlu Kömbe 
• Bayram Kömbesi 
• Halka Tatlı 
• Yağlı Ballı 
• İncir Tatlısı 
• Elmalı Tatlı 
• Kadayıf Tatlısı 
• Bal Kabağı Tatlısı 
• Fıstıklı Ezme 

Şeker 
• Lokma 

Not: Farklı kaynaklardan derlenerek araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

Bir çalışmada yöntem bölümü yapılan araştırmanın sürecini okuyucuya açık ve somut 

bir şekilde ifade ettiği bölümdür. Geleneksel çalışmalarda yöntem bölümünde sadece veri 

toplama ve veri analizine yer verilse de yöntem bölümünün asıl amacı, çalışmanın yapılış 

kısmını açıklamaktır (Horzum ve diğerleri, 2016: 503). 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Tablo 3.1. Araştırmanın genel modeli 

 

Çalışmanın amacı, Doğu Akdeniz Bölgesi sınırlarının içerisinde bulunan “Adana, Mersin, 

Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş” illerinin gastronomi ürünlerinin belirlenmesidir. Bu amaçla 

illerdeki yöresel ürünlerin ve bu ürünlerin hangi sıklıkla üretildiği hakkında bilgi sahibi 

olunması gerekmektedir. Bu nedenle bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden mülakat, 

gözlem ve yazılı doküman modelleri ile gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırmanın herkes 

tarafından kabul edilebilir bir tanımı bulunmamaktadır. Birçok araştırmacı nitel araştırmanın 

özel bir tanımını yapmaktan kaçınmaktadırlar. Bunun sebebi ise “nitel araştırma” kavramının 

diğer birçok kavramlarla yakından ilişkili olmasından kaynaklanmaktadır. “Betimsel araştırma,” 

“kuram geliştirme,” “doğal araştırma” bu kavramlardan yalnızca birkaç tanesidir. Bu 

kavramların tümü araştırma deseni ve analiz teknikleri açısından birbirlerine benzerlik 

göstermelerinden dolayı “nitel araştırma” bu kavramların hepsini kapsayan genel bir kavram 

olarak kabul edilebilir. Nitel araştırmanın genel bir tanımını yapmak gerekirse, “nitel 

araştırma,” gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi veri toplama tekniklerinin kullanıldığı, 

MERSİN             ADANA KAHRAMANMARAŞ OSMANİYE HATAY 

 

YÖRESEL  
YEMEKLER 

 

GASTRONOMİ 
TURİZMİ 

 

KIRSAL 
ALAN 
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doğal ortamda gerçekleşen bütün olayları ve algıları gerçekçi bir biçimde açıklayan nitel bir 

sürecin izlendiği araştırma modeli olarak tanımlanabilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 40-

41). Nitel araştırmalar da araştırma soruları kesin olarak sınırlandırılmasa da araştırmanın 

problemi çoğu zaman soru olarak ifade edilebilmektedir. Genellikle araştırma sorusu yazma 

süreci, “geliştirme” ve “yeniden ifade edilebilme” yöntemlerine dayalı bir çalışmayı 

kapsamaktadır (Altındağ, 2005). Yapılan bu çalışmanın araştırma soruları aşağıdaki gibidir: 

• Katılımcıların gastronomi kavramı hakkında bilgileri mevcut mudur? 

• Katılımcıların şehirlerine özgü coğrafi işaretle tescillenmiş ürünler nelerdir? 

• Katılımcıların şehirlerine özgü en bilinen gastronomik ürünleri nelerdir? 

• Katılımcıların şehirlerine özgü olan ancak kaybolmaya yüz tutmuş gastronomik 

değerleri nelerdir? 

• Katılımcıların şehirlerinde yiyecek ve içeceklerin gastronomi turizmine katkısı 

ne ölçüdedir? 

• Bölgede gastronomi turizmini artırmak için neler yapılmalıdır? 

• Kişilerin kısal turizm tercih etme sebeplerinde gastronomi unsurların etkisi 

nedir? 

• Kırsal alanların gastronomi unsurları nelerdir? 

3.2. Evren ve Örneklem 

Yapılan bir araştırma sürecinde, araştırmanın problemine uygun bir şekilde araştırma 

yöntemi belirlendikten sonra araştırma evreninin belirlenmesi gerekmektedir. Daha sonra 

belirlenen evrenden örneklemin seçilmesi aşaması gelmektedir (Özen ve Gül, 2007: 395). Evren 

kavramının çeşitli şekilde birçok anlamı bulunmaktadır. Evren, araştırmadan elde edilen 

sonuçların genel olarak ele alındığı, gerçek veya varsayım olarak kişiler, olaylar ve nesnelerin 

bütününü kapsayan bir kavramdır (Başaran, 2017: 487). Evren, araştırmadan elde edilen 

sonuçların tamamımın genellemek istendiği elemanlar bütünüdür. Bu bütün canlı ve cansız her 

türlü ortak özellikleri barındıran elemanları içerebilir.  Bu elemanlardan oluşan bütünler için 

farklı kavramlar kullanılmaktadır. Çoklu elemanlardan oluşan bütünler için “evren”, tekli 

elemanlardan oluşan bütünler için “örnek olay,” küçük çoklu elemanlardan oluşan bütünlere ise 

“araştırma grubu” ifadeleri kullanılmaktadır. İki tür evren bulunmaktadır, ilki araştırma evreni 

olarak adlandırılan genel evren, ikincisi ise çalışma evrenidir. Genel evren tanımlaması kolay 

ancak ulaşılması zor, çoğu zaman ulaşılamayan evrendir. Çalışma evreni ise, genel evrenin 

küçük bir modeli olup, ulaşılabilirliği olan ve araştırma evreninin bütün niteliklerini temsil eden 

evrendir (Karasar, 1998). Bu araştırmanın evrenini Doğu Akdeniz Bölgesi sınırları içinde 
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bulunan Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş illerinde yaşayan yerel halk 

oluşturmaktadır. 

Örneklem, araştırma evreninden evreni temsil etmesi için seçilen ve üzerinde inceleme 

yapılan gruptur. Örnekleme ise bir süreç olup bu süreçte evreni temsil edecek bireylerin 

belirlenmesi işlemidir. Belirlenen bu bireyler bir örneklemin içinde olup evrenin içindeki büyük 

grupları temsil etmektedir. Oluşturulan bu örneklemin temel amacı saptanan evren hakkındaki 

gerekli bilgileri kazanmaktır. Sık olarak görülmeyen bazı çalışmalar araştırma konusu ile ilgili 

tüm evreni kapsamaktadır. Örneklem grubunun tümünün kullanılması mümkün olmamakla 

birlikte zaman kaybına da yol açabilmektedir. Örneklem grubu ulaşılamayacak kadar büyükse 

ve coğrafi olarak geniş konumlara dağılmış ise grup üzerindeki çalışma sonuçları zaman, para ve 

çaba açısından oldukça masraf oluşturacaktır. Eğer örneklem iyi seçilmiş ise bu denli geniş bir 

kaynak harcamasına girmeden de araştırmanın sonuçları o evrene genellemektedir (Özen ve 

Gül, 2007: 397). Yapılan bu çalışmada örneklem grubunun coğrafi olarak geniş bir bölgeye 

dağılmış olması, araştırma örneklemini Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Mersin, Adana, Osmaniye, 

Hatay ve Kahramanmaraş illerinde yaşayan, gastronomi, aşçılık ve yöresel yemekler konusunda 

bilgi sahibi olan kişiler olarak seçilmesine yönlendirmiştir. 

3.3. Veri Toplama Yöntemi ve Veri Süreci 

Nitel çalışmalarda veri analizleri, elde edilen verilerin araştırmacı tarafından 

düzenlediği, analiz birimlerine ayırdığı, sentezlediği, saklı anlamları ortaya çıkardığı, önemli 

değişkenleri keşfettiği ve ulaşılan bilgilerin hangilerinin rapor haline getireceğine karar verdiği 

bir süreçtir (Özdemir, 2010: 328). Nitel araştırmalarda yapılan veri analizi çeşitlilik, özgünlük 

ve esneklik anlamına gelmektedir. Nitel tekniğin kullanıldığı her araştırma kendine has birtakım 

özellikler taşır ve veri analizi sürecinde yeni yaklaşımlar gerektirmektedir. Bu nedenle nitel bir 

çalışma yapan her araştırmacının toplanan verilerin özelliklerinden yola çıkarak bir veri analiz 

planı geliştirmesi beklenmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 237). Nitel araştırmalarda 

genellikle gözlem, görüşme, odak grup görüşmesi ve doküman inceleme yöntemleri tercih 

edilmektedir. Araştırmacı yapmış olduğu nitel araştırmayı bu yöntemlerden biri ya da birkaç 

tanesi ile yapabilmektedir. Araştırmacının birkaç yöntemi aynı anda kullanmasının nedeni 

araştırmada elde edilen verilerin geçerliliği ve ulaşılan sonuçların doğruluk derecesinin 

önemidir (Karataş, 2015: 79). Bu araştırmada veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış 

görüşmeve doküman inceleme tekniği kullanılmıştır. İlk olarak araştırmanın konusu ile ilgili 

geniş çaplı bir literatür taraması yapılmış ilgili alanla ilgili gastronomi unsurları tespit 

edilmiştir. Görüşmeler Adana ve Mersin illerinde yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak, Hatay, 

Osmaniye ve Kahramanmaraş illerinde ise telefon ile yapılmıştır. Yapılan telefon 

görüşmelerinde öncelikle mahalle muhtarlarına ulaşılarak görüşme yapılacak kişiler hakkında 
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bilgiler alınmıştır. Muhtarlardan yöresel yemek konusunda bilgi birikimi olan bireylere ulaşma 

yolları sağlanmıştır. Ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve Türkiye Aşçılar ve Şefler 

Federasyonu’ndan da katılımcılara ulaşmak için yardımları talep edilmiştir. Araştırma verileri 2 

Ekim – 14 Kasım 2019 tarihleri arasında ses kaydı ve not alma yöntemleri ile toplanmıştır.  

3.4. Veri Analiz Teknikleri 

Nitel bir araştırmanın en zorlu bölümlerinden bir tanesi de elde edilen verilerin analiz 

edilme sürecidir. Bu zorluğun sebebi bilinen veri analizi yöntemlerini takip etmenin 

güçlüğünden ve her araştırma verisinin farklı özellikler taşımasından kaynaklanmaktadır 

(Topkaya, 2006:116). Nitel araştırmalarda veri toplama süreci ve veri analiz süreci aynı anda 

hareket etmektedir. Bu bağlamda nitel bir çalışmanın veri analizi araştırmanın en başından en 

sonuna kadar devam etmektedir. Bilindiği üzere nitel veriler genel olarak gözlem, görüşme ve 

doküman incelemesi ile elde edilmektedir. Bu tekniklerle toplanan verileri açıklayıcı bir şekilde 

özetlemeyi, araştırma süresince karşılaştırmayı ve tekrar gözden geçirmeyi gerektirmektedir. 

Nitel çalışmaların verileri betimleme, analiz ve yorumlama aşamalarından meydana 

gelmektedir. Betimleme, elde edilen verilerin araştırma sorusu ile ilgili ifade ettikleri ve ortaya 

çıkan sonuçları belirtme sürecini kapsamaktadır. Analiz, veriler içinde saklı olan temaların 

kodlama ve gruplandırmalarla ortaya çıkarılması ve elde edilen temalar arasındaki bağı 

açıklama sürecidir. Araştırmada betimleme “ne” sorusuna, analiz ise “neden” ve “nasıl” sorusuna 

cevap vermektedir. Araştırmanın örnekleminde gözlenen durumların ne anlama geldiğini 

açıklayan ise yorumlama sürecidir (www.uludagtezmerkezi.com, 2015). Nitel araştırma 

araştırmanın cevaplarını, farklı sosyal ortamları ve bu ortamların oluşmasına izin veren grupları 

ya da bireyleri inceleyerek elde etmektedir. Dolayısıyla nitel araştırmacılar, kişilerin kendilerini, 

sosyal ortamları nasıl oluşturduklarını ve bu sosyal yapılarda yaşayan insanların çevrelerindeki 

ritüeller ve bunun gibi olgularla nasıl anlam kazandıkları ile çok ilgilenmektedirler (Arı, 2019: 

20). Yapılan bu çalışmada betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. İlk olarak toplanan veriler 

olduğu gibi gösterilip raporlaştırılmıştır. Veriler tanımlandırılıp kodlandırılmıştır. Son olarak da 

elde edilen veriler araştırmacı tarafından yorumlandırılmıştır.  
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4. BULGULAR 

4.1. Adana ili Gastronomi Ürünleri 

Araştırma kapsamında Adana ilinin çeşitli bölgelerindeki kişilerle yüz yüze görüşme   

tekniği kullanılarak 9 kişi ile görüşülmüştür. Bu görüşmelerden 6 tanesi analiz edilmiş ve geçerli 

sayılmıştır. Görüşülen kişilerle ilgili bilgilere Tablo 4.1’ de yer verilmiştir. 

 

Tablo 4.1. Adana İlinde Görüşülen Kişiler İle İlgili Bilgiler 

 Yaş Cinsiyet Meslek 
KA1 60 Kadın Aşçı 
KA2 45 Erkek Aşçı 
KA3 62 Erkek Aşçı 
KA4 46 Kadın Ziraat Mühendisi 
KA5 48 Kadın Ev Hanımı 
KA6 26 Kadın Aşçı Eğitmeni 
 

Türkiye'nin en özgün ve en lezzetli mutfaklarından biri Adana'ya aittir. Adana mutfağı 

ülkemizde et ve kebap kültürünün en iyi temsilcilerinden biri olarak dikkat çekmektedir. 

Araştırmada Adana ilinde gastronomi kavramını hakkında bilgi düzeyinin ölçülmek istendiği 

“Gastronomi kavramı hakkında bilginiz var mı?” sorusuna KA1 kodlu katılımcının cevabı, 

“gastronomi yenilebilir yemeklerin bilim dalıdır” şeklinde olmuştur. KA2 kodlu katılımcı ise, 

“yemek kültürü ile geleneksel kültür arasındaki ilişkiyi incelen bir kavramdır. Ayrıca 

gastronomi tüketilebilir tüm ürünlerin hijyenik ve sağlığa uygun olma zorunluluğu bulunan, göz 

zevkinin sağlanmasını amaçlayan süreçleri oluşturur” ifadelerini kullanarak cevap vermiştir. 

KA3 kodlu katılımcının düşünceleri, “bizler eskiden mutfak akademisi derdik, şimdiler de ise 

gastronomi adını taşımakta” ifadesini vurgulamaktadır. KA4 kodlu katılımcı, “gastronomi 

hakkındaki bilgim dahil olduğum bir kooperatif kuruluşundan sonra oluşmaya başlamıştır. 

Gastronomi bence yemeklerin yapım aşamasından servis aşamasına kadar olan her şeydir” 

şeklinde belirmiştir. KA5 kodlu katılımcı, “lezzetli ve sağlığa uygun yemekler” olarak gastronomi 

kavramını açıklamıştır. KA6 kodlu katılımcı ise, gastronomi için yemekten anlama ve iyi yemek 

sanatı olduğunu belirtmektedir. 

Araştırmanın ikinci sorusunda Adana iline ait coğrafi işaretli ürünler hakkında bilgi 

alınmak istenmiştir. Katılımcılara, “Şehrinize özgü coğrafi işaretle tescillenmiş ürünler nelerdir?” 

sorusu sorulmuştur. KA6 kodlu katılımcı sadece coğrafi işaretli ürün olarak Adana kebap olarak 

bildiğini ifade ederken KA1 kodlu katılımcı, Adana kebap, Adana böreği, içli köfte ve analı kızlı 

olduğunu dile getirmiş, Karataş ilçesinin sarı havyarının da tescil almak üzere olduğunu 

belirtmiştir. KA2 kodlu katılımcı tescilli ürünlerin Adana kebap ve şırdan olduğunu belirtmiştir. 

KA3 kodlu katılımcı, Adana kebap, karakuş tatlısı, halka tatlı ve taş kadayıf ürünlerinin tescilli 
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olduğunu ifade etmiştir. KA4 kodlu katılımcı, “şehrimize ait coğrafi işaretli ürün olmadığını 

düşünüyorum. Ancak Karaisalı biberi ve Adana topak patlıcanının almak üzere olduğunu 

söylemek isterim ifadelerini kullanmıştır”. KA5 kodlu katılımcı, Adana kebabın tek tescilli ürün 

olabileceğini ifade etmektedir. KA6 kodlu katılımcı ise, “ coğrafi işaretleri ürünler Adana kebap, 

şalgam, analı kızlı ve şırdan olarak biliyorum” ifadelerini kullanmaktadır. Verilen cevaplara 

bakıldığı zaman Adana kebabın tescilli ürün olduğu hemen hemen herkes tarafından 

bilinmektedir. Bir sonraki soruda Adana ilinin bilinen gastronomik ürünlerinin neler olduğuna 

yönelik, “Şehrinize özgü en bilinen gastronomik ürünler nelerdir?” sorusuna, KA1 kodlu katılımcı, 

“Adana kebap, içli köfte, analı kızlı, Adana böreği, kozan portakalı, halka tatlı, karakuş tatlısı, taş 

kadayıf ve bulgur yemekleri” olarak belirtmiştir.  KA2 kodlu katılımcı, “yüssük çorbası, kamhi 

çorbası, Adana kebap, Adana ciğeri, şırdan dolması, kırkat, analı kızlı, Adana usulü içli köfte, 

fellah köftesi, lahmacun, deniz mahsulleri, acebek tarator, babagannuş, su böreği, sıkma, Adana 

simidi, karakuş ve taş kadayıf” ürünlerinin gastronomi ürünleri olduğunu belirtmiştir. KA3 

kodlu katılımcı, “Adananın gastronomik ürünleri sarımsaklı köfte, mantı, içli köfte, analı kızlı ve 

yüssük çorbası olarak biliyorum” ifadelerini kullanmıştır. KA4 kodlu katılımcı, “Adana kebap, 

şalgam, bici bici, şırdan, içli köfte, etli nohutlu kuru patlıcan dolması, tandırda yufka ekmek, 

tandırda sembuske, etli yaprak sarma ve teretür şehrimize ait gastronomik ürünlerdir” 

ifadelerini kullanırken KA5 kodlu katılımcı, “Adana kebap, şırdan ve bici bici tatlısı en bilinen 

yiyeceklerimizdir” ifadelerini kullanmıştır. KA6 kodlu katılımcı, “Adana kebabı, ciğer, şalgam, 

şırdan, haşlam, karakuş tatlısı ve halka tatlı” ürünlerinin Adana’nın en bilindik gastronomik 

ürünleri olduğunu belirtmiştir. Veriler incelendiği zaman Adana’nın en bilindik ve herkes 

tarafından kabul edilen gastronomik ürününün Adana kebap olduğu görülmektedir.  

Araştırmada Adana iline ait ancak zamanla üretiminin azaldığı gözlemlenen gastronomik 

ürünlerin sorulduğu, “Şehrinize özgü olan ancak kaybolmaya yüz tutmuş gastronomik değerler 

nelerdir?” sorusuna KA1 kodlu katılımcı, “tahinli lahana sarması, varsa- bed( tahinli kuru 

fasülyeli bir yemek). Patlıcan, ceviz içi ve sarımsakla hazırlanan bir yemek olan mettus yemeği 

unutulmaya yüz tutmuş yemekler arasında. Şeyh El Mahşi dolmaların şahı diye bilinen bir 

yemek olan  kabağın içine kıyma doldurularak ve kızartırılarak yapılır” şeklinde yanıtlamıştır. 

KA2,KA3 ve KA4 kodlu katılımcılar, Adana’nın kaybolmaya yüz tutmuş bir yemeğinin olmadığını 

belirtmişlerdir.KA5 kodlu katılımcı, “sıraysır yemeği, mileytüt, patlıcan, portakal ve domates 

reçeli, çingene kebabı bu yemekleri kayıt altına almak için bir çalışma yapılmıştır. Türk Mutfağı 

zaten zengin bir mutfak zengin bir kültüre sahiptir. Adana mutfağındaki çalışmaların kayıt altına 

alınması için bir çalışma yapılmaktadır. Çünkü Adana eşittir kebap değildir” şeklinde 

belirtmiştir. KA6 kodlu katılımcı, “kişk, kıddes, berbuşe, ayyiş, şakşuka, ( bilindikşakşukadan çok 

farklı) kurus, kepse” gastronomik ürünlerinin kaybolmaya yüz tutmuş ürünler olduğunu 

belirtmiştir.  
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Gastronomi turizminin gelişmişlik düzeyini ölçmeye yönelik, “Şehrinizdeki gastronomik 

ürünlerin gastronomi turizmine etkisi sizce ne ölçüdedir?” sorusuna KA1 kodlu katılımcı, “etkisi 

olumlu yöndedir. Adanın Salmabeyi köyünde bir kooperatif kuruldu, köy yemeklerini yapmaya 

çalıştığımız ve tanıtmaya çalıştığımız bir kooperatiftir. Bu tür kuruluşlar gastronomi turizmine 

olumlu yönde etkisi olacağını düşünmekteyim” şeklinde cevap vermiştir. KA2 kodlu katılımcı 

aynı soruya, “gastronomik ürünlerin şehrimize farklı yönlerden katkısı olduğu gibi gastronomi 

turizmine de etkisinin olumlu yönde olduğunu söyleyebilirim” şeklinde belirtmiştir. KA3 kodlu 

katıımcı, “Adana kebabımız ülkede hatta dünyada çoğu kişi tarafından bilindiği için Adana bu 

yönden avantajlıdır. Adana’ya yöresel yemek yemeye başka şehirlerden birçok kişi gelmektedir. 

Yani yemeklerimizin gastronomi turizmine etkisi oldukça iyi yöndedir”. KA4 kodlu katılımcı, 

“şehrimizin gastronomik ürünlerinin gastronomi turizmine etkisi oldukça fazladır. Uluslararası 

boyutta Adana Lezzet Festivali şehrimizde gerçekleşmektedir” ifadelerini kullanmıştır. KA5 

kodlu katılımcı, “Adana mutfağı Dünya’da tanınmayı hak eden bir mutfak ve şu anda hak ettiği 

yerde değildir. Şehirdeki gastronomik ürünlerinde gastronomi turizmine etkisi yetersiz 

tanıtımdan dolayı çok iyi değildir maalesef” şeklinde cevap vermiştir. KA6 kodlu katılımcı, 

“şehrimizde gerçekleşen lezzet festivali ve Portakal Çiçeği Karnavalı sayesinde şehrimizdeki 

gastronomik ürünlerde rağbet görmektedir. Adana kebabı ve şırdan öncelikle tadılmak istenen 

ürünler arasındadır. Özellikle bu iki lezzet şehrin gastronomi turizmine olumlu yönde katkı 

sağlamaktadır. Birçok farklı şehirden sırf merak yüzünden bu lezzetleri tatmak için gelen iç ve 

dış turistler vardır. Hemen hemen yılın her ayında gastronomi turizmi için gelen farklı turist 

gruplarına rastlamak mümkündür” ifadelerini kullanmıştır.  

Araştırmanın son sorusu olan “Şehrinizdeki gastronomi turizmini arttırmak için neler 

yapılmalıdır?” sorusuna KA1 kodlu katılımcı, “şehirde düzenlenen gastronomi etkinliklerinin 

arttırılması gerekmektedir. Yöresel yemekleri tanıtırken, ziyaretçilere hazırlanışından 

sunumuna kadar olan bölümün tanıtımının yapılması gerekmektedir ve bu şekilde gastronomi 

turizminin daha çok artış göstereceğine inanmaktayım” ifadelerini belirtmiştir. KA2 ve KA3 

kodlu katılımcılar yöresel yemeklerin yapıldığı işletmelerin sayısının arttırılması gerektiğini 

belirtmişlerdir. KA4 kodlu katılımcı ise, “Adana’ da eko turizm   kolaylıkla yapılabilir. Çünkü 

tarihi güzelliklerin yanında buraya gelecek turistler hem bu yörenin lezzetlerini hem de 

dönemine göre portakal, pamuk, limon vb. gibi ürünleri tarlada toplama keyfine erişebilirler. 

Köylerdeki kadınlara yönelik kooperatifler arttırılabilir. Her bölgenin kendine özgü lezzetlerini 

sunan ve yaşatan yerler yapılabilir. Yöresel ürünlere yönelik markalaşma çalışmaları yapılabilir. 

Yapılan araştırmalarla unutulmaya yüz tutmuş ürünler gün yüzüne çıkarılabilir” şeklinde 

belirtmiştir. KA5 kodlu katılımcı, “dışardan gelen misafirlerimizi yöresel yemekleri 

tattırabileceğimiz işletmelerin sayısının arttırılması gerekmektedir. Genelde işletmeler kebap ve 

ciğer üretimi üzerine kurulmuş durumda” şeklinde yanıtlamıştır. Son olarak KA6 kodlu 
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katılımcı, “sanal pazarlama ve sosyal medyadaki reklam ve tanıtımlarla daha büyük kitlelere 

şehrin gastronomik değerleri yansıtılabilir. Şehirde gerçekleşen festival programının içeriğini 

daha zengin tutup ilgi çekici ürünlere yönelik tanıtımlara yer verilebilir. Ulusal ya da 

uluslararası gastronomi alanında düzenlenen yarışmalar veya organizasyonlar aracılığıyla 

şehrimize özgü yöresel yemekleri yapıp sunmak etkili olabilir” ifadelerini belirtmişlerdir. Bu 

bulgulardan hareketle Adana gastronomi turizmi açısından yeterli verimliliği elde edemediğini, 

yapılması gereken birçok faaliyetin olduğuanlaşılmaktadır. 

4.2. Hatay İli Gastronomi Ürünleri 

Araştırma kapsamında Hatay ilinin çeşitli bölgelerinde ki kişilerle yüz yüze görüşme   

tekniği kullanılarak 12 kişi ile görüşülmüştür. Bu görüşmelerden 6 tanesi analiz edilmiş ve 

geçerli sayılmıştır. Görüşülen kişilerle ilgili bilgilere Tablo 4.2’ de yer verilmiştir. 
 

Tablo 4.2.  Hatay İlinde Görüşülen Kişiler ile İlgili Bilgiler 

 Yaş Cinsiyet Meslek 
KH1 34 Kadın Aşçı 
KH2 44 Erkek Aşçı 
KH3 34 Kadın Ev Hanımı 
KH4 58 Erkek Çiftçi 
KH5 49 Erkek İşletmeci 
KH6 68 Erkek İşletmeci 
 

Hatay ili oldukça zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Hatay’a gelen ziyaretçilerin 

öncelikle dikkatini çeken özelliklerin başında Hatay Mutfağının zenginliği ve yemeklerin lezzeti 

gelmektedir. Elde edilen bulgular Hatay ilinin kırsal kesimlerinde yaşayan kişilere ulaşılarak 

elde edilmek istenmiştir. Bu kapsamda kişilere demografik sorular haricinde 6 adet soru 

yönlendirilmiştir. Sorulardan ilki olan ve kişilerin gastronomi kavramı bilgilerini ölçmeye 

yönelik olan “Gastronomi kavramı hakkında bilginiz var mı?” sorusuna verilen yanıtlar 

incelendiğinde, 4 katılımcının farklı cevaplar verdiği, 2 katılımcının neredeyse aynı cevabı 

verdiği görülmektedir. KH1 kodlu katılımcı “gastronomi yiyecek içecek sektörünün gelişmiş 

halidir” şeklinde cevap verirken, KH2 kodlu katılımcı “Gastronomi kelime anlamıyla bildiğimiz 

gibi yemek yapım ve sunum sanatı. Yemeği yapmanın ve sunmanın birleştiği bir sanat dalı 

olarak görüyorum. Gastronomi bizim lugatımıza yeni yeni giren bir kavram ve bu yeni kelime 

aşçılığa da bir boyut atlattı. Gastronomi kelimesi ile aşçılık sanata ve sanatçıya büründü. Ve 

aşçılarda böyle bir vizyona sahip oldular” şeklinde cevap vermiştir. Diğer yandan KH3 ve KH4 

kodlu katılımcı ise bu soruya “yemeklerle ilgili bir kavram olduğunu” bildiğini söylemiştir. KH5 

ise “gastronominin farklı tatlar ve lezzetler” olduğunu vurgulamıştır. KH6 “gastronominin 

yöresel lezzet ve kültürlerinin modern mutfakla birleşimi” olduğunu düşünmektedir. Verilen 
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cevaplar incelendiğinde gastronomi kavramının kişiden kişiye farklı tanımları olduğunu ancak 

birbirine benzer tanımlamalar olduğu görülmektedir. 

Araştırmanın ikinci sorusu olan, katılımcıların şehirlerine ait coğrafi işaretli ürünleri ne 

derece bildikleri ölçülmek istenmiştir. Katılımcılara sorulan “Şehrinize özgü coğrafi işaretle 

tescillenmiş ürünler nelerdir?” sorusuna KH1 kodlu katılımcı, “evet, şu anda 5 tane coğrafi 

işaretle işaretlenmiş ürünümüz bulunmakta, bunlar Türk çökeleği, Türk peyniri, cevizli biber, 

künefe, kabak tatlısı ve kabak boranidir. Zahterinde coğrafi işaret aldığını hatırlıyorum” 

şeklinde cevap vermiştir.  KH2 kodlu katılımcı ise, “coğrafi işaretli ürünlerimiz arasında 

öncelikle karakılçık buğdayımız bulunmakta. Bu buğday çeşidi Anadolu’nun diğer bölgelerinde 

hemen hemen her yerinde ithal tohumların kullanılmasına rağmen Antakya’da yerli tohumlarla 

üretilmeye devam ediyor. Diğer coğrafi işaretli ürünlerimiz, zahter, halhalı zeytini ve ceviz reçeli 

coğrafi işaretli ürünlerimizdir. Menengiç ağacının filizi sakız murcu henüz coğrafi işaret almadı 

ancak gerekli başvurular yapıldı. Hatay ili UNESCO tarafından yaratıcı şehir seçildi, yaratıcı 

şehir seçilmesinin nedeni ise Roma zamanından kalan yemeklerin günümüze kadar gelmesidir” 

şeklinde belirtmiştir. KH3 kodlu katılımcı, “Hatay iline ait coğrafi işaretli ürünlerin, künefe, oruk, 

tuzlu yoğurt, el yapımı biber salçası ve Hatay peyniri” olduğunu dile getirmiştir. KH4 kodlu 

katılımcı ise bu soruya, “genellikle ramazan aylarında daha çok üretilen ve sağlık yönünden 

faydalı olduğu düşünülen meyan şerbetinin coğrafi işaretli ürün olduğunu” belirtmiştir. Ayrıca 

Antakya künefelik peynirinin de coğrafi işaretli ürün olduğunu söylemektedir. KH5 kodlu 

katılımcı coğrafi işaretli ürünlerin, “peynirli künefe, zahter ve küflü çökelek” olduğu 

vurgulamaktadır. KH6 kodlu katılımcı ise, “Antakya’nın tescilli gastronomi ürününün künefe ve 

sürk çökeleği” olduğunu belirtmektedir. Araştırmanın ikinci sorusuna verilen cevaplar 

incelendiğinde, katılımcıların şehirlerine ait coğrafi işaretli ürünlerin tamamına vakıf 

olmadıkları, sadece bir kısmına vakıf oldukları gözlemlenmiştir. 

Araştırmanın üçüncü sorusu olan ve Hatay iline ait gastronomik ürünleri tespit etmeye 

yönelik “Şehrinize özgü en bilinen gastronomik ürünler nelerdir?” sorusuna KH1 kodlu katılımcı, 

“en çok tüketilen yöresel yiyeceklerinin, künefe, irmik tatlısı, kabak tatlısı, ceviz reçeli ve kebap 

çeşitleri olduğunu belirtip, oruk, kaytaz böreği, ıspanaklı börek, aşir, mumbar dolması, tandırda 

katıklı ekmek, tuzlu yoğurt, zeytinyağı ve nar ekşisinin de yöresel ürünleri olduğunu 

belirtmiştir. Şerbet çeşitlerinden Osmanlı, karanfil ve andıç şerbetinin de gastronomik ürün 

olduğunu vurgulamıştır. Andız, üzüm ve dut pekmezinin de yöreye ait ürün olduğunu, 

mevsimsel bir ürün olan, ilkbaharda yetişen ve daha çok salamura şeklinde tüketilen sakız 

murcunun da şehirde bilinen gastronomik ürünler arasında olduğunu belirtmiştir. Yörede 

yetişen, tüketilen ve satışı yapılan zeytin çeşitlerinin salamura zeytin, kırık zeytin, tatlanmış ve 

siyah zeytinin de gastronomik ürünlerden olduğunu belirtmektedir. Oruk çeşitlerinin olduğunu, 

şamoruğu, sac oruğu, kuyruklu oruk ve tepsi oruğunun olduğunu, mini oruk çeşidini yoğurt aşı 
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ve ekşi aşı çorbalarında kullandıklarını belirtmektedir”. KH2 kodlu katılımcı ise sorulan bu 

soruya yönelik “gastronomik ürünlerimizin en başında gelen yemekler, tepsi kebabı, kağıt 

kebabı, Anadolu’da keşkek olarak bilinen Hatay yöresinde adı aşur yemeği olan, analı kızlının 

yoğurt ile yapılanı yoğurt aşı yemeğidir” demiştir. Hatay yöresinin en bilinen yemeğinin 

genellikle içli köfte olarak bilinen oruk yemeği olduğunu belirtmektedir. “Başak buğdaylarının 

ateşle yakılması sonucu elde edilen firikten yapılan frik pilavı da yöreye ait gastronomik 

ürünlerdendir. Sac oruğu, kınnet kebabı, kaytaz böreği, baklava yufkasıyla yapılan semirsek, 

meze çeşitlerinden humus, abuganniş, bakla ezmesi, tuzlu yoğurt ve tahinin karışımından elde 

edilen maydanoz eşliğinde servis edilen tahin taratoru, Hatay’a özgü kırmızı başbiberle yapılan 

içine belen kahkesi koyularak yapılan cevizli biberimizde en bilinen gastronomik ürünümüzdür” 

şeklinde görüşlerini ifade etmektedir. KH3 kodlu katılımcı, “yörede en bilinen gastronomik 

ürünün oruk yemeği olduğunu, bir çorba çeşidi olan döğme ile yapılan ayran çorbası, tuzlu 

yoğurt yapıldığını ve nar ekşisinin yörede kaynatıldığını vurgulamaktadır. Son olarak çoğu kişi 

tarafından bilinen meşhur künefe tatlısının da gastronomik ürünler arasında olduğunu 

belirtmektedir. KH4 kodlu katılımcı bu soruyu “bir kazan içerisinde etle beraber saatlerce 

dövülerek, genellikle düğünlerde yapılan döğme pilavının, Hatay sarmasının, bölgenin 

vazgeçilmezi olan künefe tatlısının olduğu şeklinde cevaplamıştır. Genellikle köylerde yapılan 

içli çöreği, sağlık açısından çok faydalı olan, doğada kendiliğinden yetişen gömeç otunun 

gastronomik ürün olduğunu, ayrıca hamurun üzerine biber, zeytin ve zahter konularak tandırda 

pişirilerek yapılan ve ayranla servis edilen biberli ekmeğin de gastronomik ürünler arasında 

olduğunu” belirtmiştir. KH5 kodlu katılımcı Hatay iline ait gastronomik ürünler olarak “peynirli 

künefe, zahter, küflü çökelek, tepsi kebabı, oruk, hünnap meyvesi, humus, mahammara, kekik 

salatası, zengin salatası, çökelek salatası, ekşi aşı, babagannuş, belen tava, tuzda tavuk, peynirli 

irmik helvası, siyah hatay hurması, belen kahkesi, Hatay otlu peyniri, kömbe, semirsek, kaytaz 

böreği, yağlı kahke, ramazan helvası, mıhluta çorbası, tuzlu yoğurt, mücver, Hatay kebabı, ceviz 

reçeli ve Hatay ipeği” olduğunu söylemektedir. KH6 kodlu katılımcı ise “oruk, fellah köftesi, 

muhammara, mutebbel, kömbe, kağıt kebabı, zahter salatası vesürkün ilk akla gelen 

gastronomik ürünler” olduğunu vurgulamaktadır. Araştırmanın bu sorusuna verilen cevaplar 

incelendiğinde Hatay iline ait birçok gastronomik ürün olduğu ve Hatay mutfak kültürünün 

zenginliği görülebilmektedir.  

Araştırmanın dördüncü sorusu olan ve Hatay ilinin eski tarihli yemeklerini ortaya 

çıkarmayı konu alan “Şehrinize özgü olan ancak kaybolmaya yüz tutmuş gastronomik değerler 

nelerdir?” sorusuna KH1 kodlu katılımcı “kaybolmaya yüz tutmuş yemeklerden eğe dolmasının 

(kaburga dolması) eskisi kadar çok yapılmadığını, Osmanlı dönemine ait olan maklube 

yemeğinin fazla yapılmadığını, aşir pilavının ve kınnep kebabının da nadiren yapıldığını 

belirtirken, tatlı incir ve menengiç ile yapılan bir tatlı olan helva hattuş tatlısının da gün geçtikçe 
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unutulduğunu belirtmektedir. Enginar et kaplama ve ekşi aşı denilen ekmek kavurmasının da 

sıklıkla yapılmadığını belirtmektedir. Çocukluğumuzda domates dolması çok yapılırdı, sakatat 

yemeklerimiz de eskisi kadar çok yapılmamaktadır. Daha sonra soğuk buğday çorbası az yapılan 

bir çorbamızdır” ifadelerini kullanmaktadır. KH2 kodlu katılımcı ise “İlk olarak kaybolmaya yüz 

tutmuş yemeğimiz roma döneminden kalma etli enginar kapama, kınnep kebabı şu zamanda 

hemen hemen hiçbir yerde evlerde işletmelerde dahi yapılmamaktadır. Hatay da Hristiyan 

halkın yapmış olduğu ama son zamanlarda yapmamaya başladığı mortadella yemeği 

kaybolmaya yüz tutmuş yemekler arasındadır. Carra denilen bir küpün içine keçi sütü ile 

yapılan peynirin koyularak ağzının kuyruk yağı ile kapatılıp toprağa gömülerek elde edilen 

carra peynirimizde çok az yapılmaktadır” şeklinde bilgi vermektedir. KH3 kodlu katılımcı “İçli 

köfteyi örnek verebilirim, ancak şu anda yapıldığı gibi yapılmazdı. Tepsinin altına bulguru serip, 

arasına etini koyup, tekrar bulgurla kapatılırdı ancak şu anda neredeyse hiç yapılmamakta ve 

adı oruk olarak bilinmekte. Şu anda içli köfte denilmekte. Bayat ekmeği güneşte kurutarak daha 

sonra salçalı su ile ve sarımsak ekleyerek pişirerek elde edilen ekmek aşı yemeğide çok az 

yapılmakta. Mercimek bulgur lepesi yemeği şu anda adı körük olarak geçmekte ama artık 

yapılmamakta” ifadelerine yer vermiştir. KH4 kodlu katılımcı ise, “çok güzel bir çorbamız olan 

ayran çorbası artık eskisi kadar fazla yapılmamakta, eski bir tatlımız olan ve kadayıftan daha 

önce üretilen züngül tatlısı, şılliki tatlısı, bunlar unutulmuş gastronomik ürünlerimizdir” 

yorumunda bulunmuştur. KH5 kodlu katılımcı ise “kaytaz böreği ve semirsek çok fazla 

yapılmamakla birlikte genelde özel günlerde yapılmaktadır. Belirtmek istediğim diğer bir 

gastronomik ürün ise Antakya bölgesinde bazı yerler dışında künefe tatlısını lezzetli yapan 

işletmeler çok azdır “ ifadelerine yer vermiştir. KH6 kodlu katılımcı ise, “kabak borani, şeşberek, 

fettüş, kömeç, unutulmaya yüz tutan lezzetlerin başında gelmektedir” şeklinde yanıtlamıştır. 

Verilen cevaplar incelendiğinde, Hatay iline ait olan ancak kaybolmaya yüz tutmuş kayda değer 

birçok yemeğin varlığı göze çarpmaktadır. 

Araştırmanın beşinci sorusu olan ve gastronomik ürünlerin turizm açısından etkisini 

ölçmeye yönelik olan “Şehrinizdeki gastronomik ürünlerin gastronomi turizmine etkisi sizce ne 

ölçüdedir?”sorusuna KH1 kodlu katılımcı, “şehrimizin doğal güzelliklerinden dolayı birçok kişi 

şehrimizi ziyaret etmek istemektedir. Bunun yanı sıra yöresel yiyeceklerimizde turistleri 

cezbetmektedir. Bu yüzden gastronomik ürünlerin turizme etkisi olumlu yöndedir” şeklinde 

cevap verirken KH2 kodlu katılımcı, “olumlu yönde etkisi olduğunu düşünüyorum. Çevre 

illerden insanlar daha çok Hatay yemekleri yemek için şehri ziyaret etmektedirler” şeklinde 

cevap vermişlerdir. KH3 kodlu katılımcı ise, “özellikle Hatay künefesinin bu yönde çok büyük bir 

etkisi vardır. İnsanlar künefe tatlısını ülkenin herhangi bir şehrinde istedikleri zaman 

tüketebilmektedirler ancak bu tatlıyı yerinde yemek için Hatay’a gelmektedirler” düşüncesini 

savunmaktadır. KH4 kodlu katılımcı bu soruya, “ciddi bir ölçüde olumlu yönde olduğunu 
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düşünüyorum” şeklinde ifade etmiştir. KH5 kodlu katılımcı, “yöresel yemeklerin Hatay 

yöresinde turizme etkisi oldukça fazladır. Özellikle çevre illerden, daha çok hafta sonları Hatay 

ilinin yöresel yemeklerini tatmak için birçok ziyaretçi Hatay ilini ziyaret etmektedir” ifadesini 

belirtmiştir. Son olarak KH6 kodlu katılımcı bu soruya, “Hatay dünya gastronomi şehridir. Gıda 

turizminde öncü şehirlerden olup turizme katkısı yadsınamayacak seviyededir” ifadesini 

kullanmıştır. Verilen cevaplar incelendiğinde görülmektedir ki Hatay ili gastronomik 

ürünlerinin gastronomi turizme etkisi olumlu yöndedir.  

Araştırmanın son sorusu olan, “Şehrinizdeki gastronomi turizmini arttırmak için neler 

yapılmalıdır?”  KH4 ve KH6 kodlu katılımcılar “Daha fazla ulusal reklam ve tanıtım faaliyetleri 

yapılmalıdır. Hatay ilinin tanıtımının daha iyi yapılması gerekir. Bu yöreye ait yemeklerin tüm 

ülke halkına duyurulması gerekmektedir” şeklinde birbirine yakın yorumlarda bulunmuşlardır. 

KH1 kodlu katılımcı ise, “yöresel yiyeceklerin tanıtımı yapılmalıdır. Daha çok yöresel yemek 

yapmayı bilen aşçılar eğitilmelidir” şeklinde belirtirken, KH2 kodlu katılımcı, “şehre yapılan 

turların sayısı arttırılmalıdır. Turizm Bakanlığı’nı bu konuda üstüne düşen görevi yapmadığını 

düşünüyorum” şeklinde cevap vermiştir. KH3 kodlu katılımcı, “yöresel yemek yapan 

işletmelerin sayısının artması gerekmektedir. Yöresel yemek festivalleri devlet desteği 

tarafından daha sıklıkla yapılmalıdır” düşüncesini belirtmiştir. KH5 kodlu katılımcı, “farklı 

illerde Hatay mutfak kültürünü iyi temsil edebilecek restoranların çoğalması gerekmektedir. Ve 

gastronomi eğitimi veren eğitim kurumlarının Hatay mutfağı gibi yöresel mutfaklara yönelik 

eğitimleri arttırması gerekmektedir. İşletmeler yöresel yemekler üzerine çalıştıracak personel 

bulmakta zorlanmaktadırlar. Son olarak da gastronomi turları arttırılmalıdır” şeklinde görüş 

bildirmiştir. Katılımcılardan toplanan veriler incelendiğinde Hatay ilinde gastronomi turizmini 

arttırmak için yapılması gereken ancak henüz yapılmamış birçok faaliyetin olduğu dikkat 

çekmektedir. 

4.3. Kahramanmaraş İli Gastronomi Ürünleri 

Araştırma kapsamında Kahramanmaraş ilinin çeşitli bölgelerindeki kişilerle yüz yüze 

görüşme  tekniği kullanılarak 7 kişi ile görüşülmüştür. Bu görüşmelerden 6 tanesi analiz edilmiş 

ve geçerli sayılmıştır. Görüşülen kişilerle ilgili bilgilere Tablo 4.3’ de yer verilmiştir. 
 

Tablo 4.3. Kahramanmaraş İlinde Görüşülen Kişiler İle İlgili Bilgiler 

 Yaş Cinsiyet Meslek 
KK1 51 Erkek Aşçı 
KK2 47 Erkek Aşçı 
KK3 34 Kadın Aşçı 
KK4 44 Kadın Aşçı 
KK5 52 Erkek Aşçı 
KK6 47 Erkek Aşçı 
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Birbirinden lezzetli et yemekleri, özenle hazırlanmış çorbaları ve ağızda harika bir tat 

bırakan tatlılarıyla beraber, çeşit çeşit baharatlara ve tatlara sahip olan bir kültüre sahiptir 

Kahramanmaraş mutfağı. Araştırmada Kahramanmaraş ilinde yapılan görüşmelerde soruların 

başında gelen “Gastronomi Kavramı hakkında bilginiz var mı?” KK1 kodlu katılımcının cevabı, 

“gastronomi yeme ve içmeyi bünyesinde barındıran, mideye hizmet veren her türlü kavramı 

başında barındırır. Benim için gastronomi bir ülkenin turizmini her şeyden önce tanıtabilecek 

tek anahtardır. Gastronomi turizmin ana babasıdır. Gastronomi bünyesinde sanatkâr, işçi, bilim 

adamı ve akademisyen yetiştirir. Bir oteli duvarları değil mutfağında yapılan yemekler oteli otel 

yapar” şeklinde belirtmektedir. KK2 kodlu katılımcı ise, “gastronomi günümüzün yemek lezzeti, 

genel olarak da lezzetler ve sunumlardır. Gastronomi bir yörenin kültürüdür” ifadelerini 

kullanmıştır. KK3 kodlu katılımcı bu soruya, “gastronomi deyince daha çok ilk olarak yöresel 

lezzetler ve Türk mutfağı akla gelen ilk izlenim olarak düşünüyorum” şeklinde cevap vermiş, 

KK4 kodlu katılımcı ise, “gastronomi yemekle ilgili her şeydir bence” ifadesini kullanmıştır. KK5 

kodlu katılımcı, “gastronomi iyi yemek düşkünlüğü, yemek bilimi, yemekten anlamaktır kısacası. 

Gastronomi mide kuralıdır yani insanların temel ihtiyacı beslenmedir, yemeği iyi yeme 

merakıdır, sağlığa uygun hoş lezzetli yemekler yemektir. Gastronomi kavramı tarih boyunca 

birçok etki altında kalmıştır ve evrimleşmiştir” şeklinde görüşünü belirtmiştir.  KK6 kodlu 

katılımcı ise, “gastronomi bir şehrin tanıtımı sağlayan en önemli unsurdur” şeklinde cevap 

vermiştir.  

Çalışmada Kahramanmaraş ilinin coğrafi işaretli ürünlerinin araştırıldığı “Şehrinize özgü 

coğrafi işaretle tescillenmiş ürünler nelerdir?” sorusuna KK1 kodlu katılımcı “coğrafi işaretli 

hiçbir ürün yoktur. Ancak tescilli ürünler vardır. Bunlar; tarhana, pul biber, dondurma, ceviz 

(maraş 18), şıra ve pestildir” şeklinde cevap vermiştir. KK2 kodlu katılımcı ise coğrafi işaretli 

ürünlerin, dondurma, tarhana, biber, kelle paça ve içli köfte olduğunu belirtmiştir. KK3 kodlu 

katılımcı ise Kahramanmaraş’ın coğrafi işaretli ürünlerinin maraş yaprak sarması, pul biber, 

maraşpaça, ve maraş dondurma olduğunu ifade etmiştir. KK4 kodlu katılımcı, Kahramanmaraş 

biber, tarhana, dondurma, tirşik,  sumak ekşisi ve çöreği olduğunu dile getirmiştir. KK5 kodlu 

katılımcı coğrafi işaretli ürünlerin, Kahramanmaraş’ı tescil eden maraş biberi, andırın tırşiği, 

mahreç hartlap bıçağı, maraş burması, maraş yemeni ve dondurması olduğunu belirtmiştir. Son 

olarak KK6 kodlu katılımcı ise bu soruya, pul biber, dondurma ve kelle paça (Kahramanmaraş) 

coğrafi işaretli olduğunu ifade etmiştir. Verilen cevaplar doğrultusunda Kahramanmaraş ilinin 

coğrafi işaretli ürünlerinin genel olarak pul biber, dondurma ve kelle paça çorbası olduğu 

görülmektedir. 

Kahramanmaraş iline ait olan yöresel yiyeceklerin araştırıldığı, “Şehrinize özgü en bilinen 

gastronomik ürünler nelerdir?” sorusuna KK1 kodlu katılımcının cevabı, “tarhana, maraş 

dondurması, pul biber, reyhan, kurutulmuş sebzeler, pestil, şıra ürünleri, un sucuğu, bastık, 
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üzüm sucuğu, maraşkellepaçası, sumak ekşisi, likit. (Likiti sadece maraş kullanmaktadır.) Ekşili 

ega sulusu, şalgamlı tarhana çorbası, mimbar dolması, içli köfte ve sömelek köfte” şeklinde 

olmuştur. KK2 kodlu katılımcının cevabı ise, “dondurma, paça, biber, tarhana, çullama tatlısı, 

ekşi lahyasulusu, maraş çöreği, sumak ekşi, kabarcık üzümü, tarhana çorbası, ekşili çorba, maraş 

kebabı, eli böğründe, paşa kebabı, fıstıklı börek, sahlep, keçi sütü, afşin koç ovası sarımsağı, 

acem pilavı, ekşili turşu, lepe, yağlama, içli köfte, sömelek köfte, mercimek köftesi, simit köftesi, 

samsa pestil, maraş sucuğu, ravanda şerbeti, maraşilişgit sucuğu” şeklindedir. KK3 kodlu 

katılımcı, “Pırasa çorbası Maraş Adıyaman yöresine ait bir çorbadır. Maraş eli böğründe 

yemeğimiz maraşa gelen misafirlerimize olmazsa olmazdır, muhakkak bu yemeği tadarlar. 

Maraş dondurmamız hem coğrafi işaretli hem de dünya çapında bilinen bir tatlımızdır. Ekşili 

çorbamız, Maraş tarhana çorbamız, tarhana kavurması, Bu lezzetler Maraş ziyaret edildiğinde 

tadılabilecek lezzetler arasındadır” ifadelerini kullanmıştır. KK4 kodlu katılımcı bu soruya, 

“tarhana, zeytin, zeytinyağı, biberi, biber salçası, domates salçası, sumak ekşi, sumak külü, sarı 

çeltik, keçi peyniri, bulguru, döğmesi, keçi tereyağı, kekiği ve keçi sütü” ürünlerinin en bilinen 

gastronomik ürünler olduğunu belirtmiştir. KK5 kodlu katılımcı ise, “en bilinen yemekler, eli 

böğründe, maraş tavası, maraş kebabı, maraş taraklığı, içli köfte, ekşili köfte, sömelek köfte, 

yavan köfte, etli çiğ köfte, simit köfte, etli tırşik çorbası, tarhana çorbası, ekşli aya sulusu, acem 

pilavı, leğen çorba, pıtpıt lapası, nohutlu yahni, tas pilavı, ekşili et kabak sulusu, ekşili turşu, 

mumbar dolması, kurutulmuş biber dolması, kurutulmuş salatalık dolması, kurutulmuş kabak 

dolması, kurutulmuş patlıcan dolması, borani, bulamaç, ekşili bamya sulusu, havuç dolması, 

şebit, külbastıi dövmeli mercimek çorba, etli salçalı bulgur pilavı, sac kavurma, kabak lapası, 

fıstıklı pilav, pancar sarması, et böreği, çökelek böreği, yoğurtlu köfte, maraş paçası, yoğurtlu 

dövme aşı, şekerli peynirli börek ve söğürmedir” söylemiştir. KK6 kodlu katılımcı, “pul biber, 

dondurma, kellepaça, tarhana, maraş çöreği, tarhana çorbası, sumak ekşisi” Kahramanmaraş’ın 

en bilinen gastronomik ürünleri olduğunu belirtmiştir.  

Kahramanmaraş yöresine ait olan gastronomik ürünlerinin arasında, zaman içerisinde 

kaybolmaya başlamış yiyecek ve içeceklerinin araştırıldığı, “Şehrinize özgü olan ancak 

kaybolmaya yüz tutmuş gastronomik değerler nelerdir?” sorusuna KK1 kodlu katılımcı, 

“karsambaç tatlısı, yağlama (keşkek), (yağlama çok nadir yapılmaktadır). Marul cacığı, ekşili 

patlıcan turşusu (anlık yapılan bir turşu), kebap yapımı Maraş’a girdikten sonra birçok yöresel 

yemeklerin kullanımı azaldı. Hakiki keçi sütü ile yapılan maraş dondurması %98 süt tozu ve 

inek sütü yapılmaktadır. Gerçek tadı ve lezzeti keçi sütü ile elde edilebilir. Menengiç kahvesi 

eskiden %100 menengiç kahvesi kullanılmaktaydı. Şu anda neredeyse %10 luk bir dilime düştü. 

Afrika kahveleri son zamanda revaçtadır” ifadeleri ile cevap vermiştir. KK2 kodlu katılımcı aynı 

soruya, “çullama tatlısı, pestil, kırma, fastık, mercimek köftesi, simit köftesi, yufka ekmek, 

borani, döğme aşı, et kabağı sulusu ve soğanlama” ürünlerinin olduğunu belirtmiştir. KK3 kodlu 
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katılımcı, “kabak kabuğu kurusu kavurması, salatalık kabuğu kurusu kavurması, ekşili et kabağı 

olarak biliniyor şu anda da devam etmekte ama eskisi kadar çok yapılmamakta. Acem pilavınıda 

örnek verebilirim. Bastık Kavurması, Çullama bunların çalışmasını yaparak bizlerde gün yüzüne 

çıkarmaya çalışıyoruz” ifadeleri ile belirtmiştir. KK4 kodlu katılımcı ise, kaybolmaya yüz tutmuş 

gastronomik ürünlerin, “Şıralar, Bzı Çorbalar, Sulu Yemekler, Üzümden yapılan doğal tatlılar, 

Kırma, Pestil” olduğunu söylemektedir. KK5 kodlu katılımcı,  “Çok fazla yapılmayan ve 

bilinmeyen yemekler ve tatlılar; incez erik sulusu, çullama tatlısı, hatun tatlısı, karsanbaç ve tas 

pilavıdır” şeklinde ifade etmiştir. KK6 kodlu katılımcı, “İçli köfte, içli köftenin yeni jenarasyonu 

maalesef gastronomi alanında zayıf kalmakta. Ekşili köfte, mumbar, kıska soğan ve kuşbaşı et ile 

yapılan Kahramanmaraş tas pilavının” kaybolmaya yüz tutmuş gastronomik ürünler olduğunu 

belirtmektedir. Verilen cevaplar doğrultusunda Kahramanmaraş yöresine ait olan çullama ve 

tas pilavının çoğu kişi tarafından kaybolmaya yüz tutmuş gastronomik ürünler olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Kahramanmaraş’ın yöresel yiyeceklerinin gastronomi turizmindeki öneminin ölçüldüğü 

“Şehrinizdeki gastronomik ürünlerin gastronomi turizmine etkisi sizce ne ölçüdedir?” sorusuna 

KK1 kodlu katılımcı, “şehrimizde son zamanlarda Kahramanmaraş, Gaziantep, Sivas, Elazığ, 

Adıyaman ve Malatya gastronomi turları düzenlenmektedir. Bu turlar Kahramanmaraş 

gastronomisine çok azda olsa ivme kazandırmıştır. Şehrimizde bulunan cermanika mozaikleri 

ilgi odağı olmaya başlamıştır. Ancak halk gastronomi hakkında bilgiye sahip olmadığından içine 

kapalı bir yaşantı tarzı hakimdir” cümleleri ile cevap vermiştir. Aynı soruya KK2 kodlu 

katılımcının cevabı ise, “Kahramanmaraş gastronomisi 800 çeşit yemekten oluşmaktadır. 

Kahramanmaraş mutfağı lezzet hizmet bakımından Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesini de 

temsil etmektedir. Kahramanmaraş gastronomisi dondurma ve kelle paça ile tanınmaktadır. Bu 

ürünlerin turizme katkısı oldukça fazladır. Kahramanmaraş’a dışardan gelen bir kimse ilk olarak 

dondurma ya da paça arayışına girmektedir. Sumak ekşimiz, tarhanamız, biberimiz ve çöreğimiz 

meşhur yiyeceklerimizdir. Türkiye’ de ilk 40 tane eti hayvandan oluşturulmuş kelle atölyesi de 

şehrimizde bulunmaktadır” cevabını vermiştir. KK3 kodlu katılımcı, “Kahramanmaraş’a özgü 

yiyeceklerimiz ne yazık ki çoğu kişi tarafından bilinmemektedir. Yöreye ait yöresel ürünleri 

bilen başka şehirdeki insanlar şehrimizi gastronomi turizm adı altında ziyaret etmektedir. Bu 

yüzden yöresel ürünlerimizin gastronomi turizmine etkisinin az seviyede olduğunu 

söyleyebilirim” ifadelerini kullanmıştır. KK4 kodlu katılımcı, “Yiyecek ve içeceklerin katkısı var 

ama daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullanarak KK3 kodlu katılımcıyla 

benzer bir cevap vermiştir. KK5 kodlu katılımcı, “Kahramanmaraş gastronomi ürünleri toplam 

800 çeşit acı ve tatlı ürünlerden oluşur. Şehrimize turistler öncelikle dondurma ve kelle 

paçamızı tatmak istemektedirler. Ardından biberimiz, tarhanamız gibi birçok yöresel 

lezzetlerimizi tatmak için sabırsızlanmaktadırlar. Ve son yıllarda gözle görülebilecek şekilde 



İsmail Erol, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2020 

51 

turist sayısı artış göstermiştir” ifadeleri ile yöresel ürünlerin gastronomi turizmine etkisinin iyi 

derecede olduğunu vurgulamaktadır. KK6 kodlu katılımcı bu soruya, “gastronomi kavramı adı 

altında ulaşım, yemek ve turizm birbiriyle etkileşim içindedir. Son yıllarda Kahramanmaraş 

gastronomi ürünleri dikkat çekici bir hal aldı ve insanların merakını uyandırmayı başardı” 

ifadelerini kullanmıştır. Verilen cevaplar doğrultusunda Kahramanmaraş ilinde gastronomi 

turizminin gelişmediği, yöresel ürünlerin turistler tarafından çok fazla bilinmediği 

görülmektedir. 

Araştırmanın son sorusunda Kahramanmaraş ilinde gastronomi turizmini artırtmak için 

nelerin yapılması gerektiğine dair “Şehrinizdeki gastronomi turizmini arttırmak için neler 

yapılmalıdır?” sorusuna KK1 kodlu katılımcı, “Kahramanmaraş’ da gastronomi turizmini 

artırabilmek için özellikle acilen kentsel dönüşüm yapılmalı. Altyapısı çok zayıf, oteller yetersiz, 

gastronomi alanında hizmet yetersiz kalmakta. Dondurma, tarhana ve baharat dışında 

gastronomi ürünlerinin tanıtımı çok zayıf. Yöresel yiyeceklerin kebap kültürünün önüne 

geçmesi gerekmektedir. Kahramanmaraş’ta, birçok tarihi yalılar ve konaklar bürokrasiye değil 

de gastronomi hizmeti için vatandaşa hizmet etmelidir” ifadelerini kullanmıştır. KK2 kodlu 

katılımcı, “Kahramanmaraş’ da çekirdekten yetişme tecrübeli ustaların önü açılmalıdır. Bu tür 

ustalara imkân ve olanak sağlanmaktadır. Bu işi maddi imkânı olan kişiler değil, emek veren 

kişiler yapmalıdır. Belediye, STK ve basın bir komisyon düzenlemeli ve şehrin tanıtımı 

yapılmalıdır. Kahramanmaraş global dünyada tanıtılmak isteniliyorsa bir gastronomi müzesi 

oluşturulmalıdır” şeklinde belirtmiştir. KK3 kodlu katılımcı, “bu konuda yapılacak o kadar çok 

faaliyet var ki, bunlardan bazıları; şehrimize özgü ürünlerin tanıtımı, büyük yatırımlar, yöresel 

işletmelerin arttırılması ve devletin bu konuda desteğinin tam olması şeklindedir” ifadeleri ile 

cevaplamıştır. KK4 kodlu katılımcı ise, “Kaliteden taviz verilmeden daha detaylı tanıtımlar ve 

organizasyonlar yapılmalı” cümlesi ile cevaplamıştır. KK5 kodlu katılımcı, “gastronomi 

turizminin ulusal literatürde yer alması için ilk önce yapılması gereken, şehrimizde gastronomi 

festivalleri düzenlenmelidir ve festivallere çağrıların iyi yapılması gerekmektedir” şeklinde 

belirtmiştir. KK6 kodlu katılımcı bu soruyu, “Kahramanmaraş’ı ziyaret etmeye gelen turistlere 

hizmetin iyi yapılması gerekmektedir. Fiyatların abartılı olmaması gerekir. Belediye ve İl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü’nün bunun takibini iyi bir şekilde yapması gerekir” şeklinde çözümler 

önermiştir. Kahramanmaraş’ta gastronomi turizminin arttırılabilmesi için yapılacak birçok 

faaliyetin olduğu verilen cevaplardan anlaşılmaktadır. 

4.4. Mersin ili Gastronomi Ürünleri 

Araştırma kapsamında Mersin ilinin çeşitli bölgelerindeki kişilerle yüz yüze görüşme   

tekniği kullanılarak 10 kişi ile görüşülmüştür. Bu görüşmelerden 6 tanesi analiz edilmiş ve 

geçerli sayılmıştır. Görüşülen kişilerle ilgili bilgilere Tablo 4.4’ de yer verilmiştir. 
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Tablo 4.4. Mersin İlinde Görüşülen Kişiler ile İlgili Bilgiler 

 Yaş Cinsiyet Meslek 
KM1 60 Kadın Aşçı 
KM2 80 Kadın Ev Hanımı 
KM3 50 Kadın İşletmeci 
KM4 47 Erkek Aşçı 
KM5 51 Erkek Aşçı Eğitmeni 
KM6 54 Kadın Ev Hanımı 

 

Akdeniz’in incilerinden biri olan Mersin, zengin mutfağı ile dikkat çekmektedir. Tarih 

boyunca da zengin bir kültürel birikime sahip olması mutfağının çeşitliliğini arttırmıştır. 

Araştırma kapsamında elde edilen bulgular çoğunlukla şehrin kırsal alanlarında yaşayan 

kişilerle görüşülerek toplanmak istenmiştir. Katılımcılara yönlendirilen sorulardan ilki olan 

“Gastronomi kavramı hakkında bilginiz var mı?” sorusuna, KM1 kodlu katılımcı, “gastronominin 

kısaca yemek” olduğunu ifade ederken, KM2 ve KM3 kodlu katılımcılar gastronomi kavramı 

hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını söylemişlerdir. KM4 kodlu katılımcı bu 

soruya, “gastronomi kavramı mutfak bilimidir. Gastronomi kavramı insanların midesini 

okşamaktır. Aşçılığı seviyorum” şeklinde cevap vermiştir. KM5 kodlu katılımcı, “yiyecek ve 

içecek dalında yapılan etkinliklerin tümü olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanırken, KM6 

kodlu katılımcı, “gastronomi yemeklerin sunumunu, tarifini, dekorunu ve hazırlanma aşaması 

kapsayan sanatsal bir faaliyet olduğunu düşünüyorum” şeklinde ifade etmiştir. Araştırmanın ilk 

sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde, kişilerin çoğunun gastronomi hakkında bilgi sahibi 

olduğu, bir kısmının herhangi bir bilgisi olmadığı görülmektedir. 

Katılımcılara Mersin ilinin coğrafi işaretli ürünleri hakkında bilgi düzeyinin ölçülmek 

istendiği ikinci soruda “Şehrinize özgü coğrafi işaretle tescillenmiş ürünler nelerdir?” sorusuna 

KM1 kodlu katılımcı, “sarıulak zeytini, humus ve şalgam olduğunu belirtirken, Tarsus 

baklavasının da daha eski zamanlarda coğrafi işaret alabileceğini ancak baklava ustalarının 

Gaziantep’ e gittiklerinden dolayı alamadığını” ifade etmiştir. KM2 ve KM3 kodlu katılımcılar 

coğrafi işaretli ürünler hakkında bilgilerinin olmadığını belirtirken, KM4 kodlu katılımcı, 

“humus, sarıulak zeytini yakın zamanda coğrafi işaret alacak, cezerye Mersin’ in coğrafi işaretli 

ürünüdür” şekinde belirtmiştir. KM5 kodlu katılımcı, “sıcak yemek olarak Humus yemeğinin 

olduğunu biliyorum” ifadesini kullanmıştır. KM6 kodlu katılımcı ise coğrafi işaretli ürünlerin, 

tantuni, kerebiç ve cezerye olduğunu belirtmiştir.  

Mersin’in yöresel lezzetlerinin araştırıldığı, “Şehrinize özgü en bilinen gastronomik 

ürünler nelerdir?”  sorusuna KM1 kodlu katılımcı, “ilk olarak düğünlerde ve cenazelerde 

genellikle yapılan döğme pilavı ve yüssük çorbası, dikiş yüzüğü ile yapılan yüssük çorbasına 

benzeyen yüzük çorbası, içeriğinde tarçın, yenibahar, karanfil, zerdeçal ve havluçan 

baharatlarının bulunduğu, genellikle misafirlere ikram edilen kaynar, cenaze evlerinde yapılan 
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un helvası, Çamlıyayla ve civarındaki köylerde sıklıkla yapılan tatlı çeşidi köfter, cevizli sucuk 

olarak bilinen şekerleme türü olan bandırma, yörük halkın sıklıkla yaptığı ayranlı çorba, 

mercimekle pişirilen tutmaç çorbası, tereyağı ile yapılan mercimekli bulgur pilavı, el kıyması ile 

yapılan Tarsus kebabı, zeytinyağı ile yapılan tahinli lahana sarması, genelde arap halkın yaptığı 

ve meze çeşidi olan zengin, bezelye kabuğu ve çekirdeği ile beraber pişirilen bezelye yemeği, 

yufka ekmeğini küçük parçalara kırarak içerisine domates, soğan, yeşil biber ve maydanoz ilave 

ederek yoğrularak yapılan ommaç veya öfeleme, nar ekşisi gibi yapılan turunç ekşisi, 

patlıcandan yapılan dilme yemeği, lepe, tatar çorbası, palıza tatlısı, karın mumbar, biberli 

ekmek, topalak, analıkızlı, kerebiç, balkabağı yemeği, sütlü döğme çorbası, mirmiri çorbası, 

fındık lahmacun, sıkma, sac böreği, kaburga dolması, keçiboynuzu pekmezi,  Mersin’e ait 

gastronomik ürünlerdir” şeklinde cevap vermiştir. KM2 kodlu katılımcı bu konudaki görüşlerini, 

“buraların yöresel yemekleri yüssük çorbasıdır ve döğme pilavı ile servis edilir. Pirinç ve bulgur 

pilavı ile de servis edilebilmektedir. Sulu patates yemeği ve bol etli beyaz fasulye yemeği, bazı 

yerlerde yuvalama ancak bizlerin topalak dediğimiz bir yemek, bol zeytinyağlı sarımsaklı köfte, 

irmik helvası, iç malzemesi olarak kıymayı bol sağanla kavurup baharatları eklenerek pişirilen 

daha sonra iç harcını dondurularak bulgurdan yapılan hamurunun içine koyularak hazırlanan 

haşlanarak servis edilen içli köfte yemeğimiz bilinen yöresel yemeklerdir” şeklinde belirtmiştir. 

KM3 kodlu katılımcı aynı soruyu, “yöresel yemeklerimiz genellikle düğünlerde ve cenazelerde 

pişirilen yüzük çorbası, mantı ve döğme pilavı, Keçi yoğurdundan yapılan ayran, Sıkma ve 

börekler. Evin pilavı dediğimiz bulgurdan yapılan pilav çeşidi de gastronomik ürünlerimizdir” 

şeklinde cevaplamıştır. KM4 kodlu katılımcı gastronomik ürünleri konusunda, “Mersin’in ilk 

akla gelen gastronomik ürünü tantunidir. Mersin için tantuni olmassa olmazdır. Şalgamda 

şehrimizde bilinen bir içecektir. Deniz mahsulleri de Mersin’de ilk sıralardadır diyebilirim. 

Tatlılardan kerebiç ve cezeryede en çok bilinen yöresel yiyeceklerdir. Sac üzerinde yapılan 

sıkma ve böreklerimizde meşhur yöresel yiyeceklerimizdir” şeklinde görüşlerini belirtmiştir. 

KM5 kodlu katılımcı, “en çok bilinen gastronomik ürünler, tantuni, humus, çiğ Köfte, içli köfte, 

cezerye, fındık lahmacundur” şeklinde cevap verirken KM6 kodlu katılımcı, “ilk olarak herkesin 

bildiği gibi tantuni en bilinen Mersin yemeğidir. Daha çok köy bölgelerinde yapılan sıkma ve 

börek çeşitleri Mersin iline ait yemeklerdir. İçli köfte ülkemizin çoğu şehrinde olduğu gibi bizim 

memleketimizde de oldukça sık yapılmaktadır. Yüzük çorbası ve döğme pilavı da ilimiz 

genelinde yapılan yemeklerdir. Daha çok düğünlerde ve cenazelerde yapılan yemeklerdir. 

Humus şehrimize ait bir yemektir. Tatlı çeşitlerinden kerebiç ve cezerye Mersin iline ait 

tatlılardır. Daha sonra mercimekli köfte yemeği de bizim ilimize bu yörelere ait bir yemektir. 

Tatlılardan halka tatlısı olarak bilinen ancak bizim yöremizde sarı burma tatlısı dediğimiz 

tatlıda Mersin iline ait bir tatlı çeşididir. Adından da anlaşılacağı gibi Silifke Yoğurdu Mersin 

iline ait bir yoğurt çeşididir. Silifke Yoğurdu diğer illerde de bilinmektedir. Bulguru yoğurarak 
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ve top top hale getirilerek çorba şeklinde servis edilen topalak yemeğide şehrimize özgü 

yemeklerden bir tanesidir. Daha sonra patlıcan ile yapılan dilme adındaki yemeğinde bizim 

yöremize ait olduğunu söylemek isterim” cevabını vermiştir. Katılımcılardan alınan cevaplar 

doğrultusunda Mersin yöresinin zengin bir mutfağı, arap kültürü ile harmanlaşmış bir mutfağı 

olduğu gözlemlenmektedir.  

Araştırmanın bir diğer sorusu olan ve zamanla kaybolmaya başlamış yöresel yemeklerin 

araştırıldığı “Şehrinize özgü olan ancak kaybolmaya yüz tutmuş gastronomik değerler nelerdir?” 

sorusuna KM1 kodlu katılımcı, “tutmaç çorbasının hazır erişteyle yapıldığını, eskiden eriştesinin 

el yapımı hamurla yapıldığını, küncüyü kavurarak yapılan küncülü çiğ köftenin de çok az 

yapıldığını, batırık yemeğinin çok az yapıldığını, patatesli çiğ köftenin çok az yapıldığını, eskiden 

aşurenin şekersiz yapıldığını ve kurbandan kalan etten çok az koyularak yapıldığını 

söyleyebilirim” şeklinde cevap vermiştir. KM2 kodlu katılımcı “Bizim buralar da düğünlerde ve 

cenazelerde hep aynı yemekler yapılmaktadır. Ben 80 yaşındayım kendimi bildim bileli hep aynı 

yemekler yapılmakta. Batırık ve evin pilavı son zamanlarda çok fazla yapılmamakta. Mercimeği 

ıslayarak, patlıcanı şerit halinde soyarak domates ve baharatlarla karıştırılıp, tencereye dizilip, 

biraz kaynatıp ve biraz daha su eklenerek pişirilen dilme yemeğinin de yapımı günden güne 

azalmakta.” şeklinde belirtmiştir. KM3 kodlu katılımcı, “topalak yemeği, patlıcandan yapılan 

dilme yemeği. Mercimeklisi ve nohutlusu iki şekilde yapılır. Mesela eğe dolması vardır son 

yıllarda çok fazla yapılmamakta. Mercimekli köftemiz vardır çok fazla yapılmayan. Batırık ta 

eskilerden yapılan bir yemektir” ifadelerini kullanırken KM4 kodlu katılımcı bu soruya “batırık 

adındaki yemek pek yapılmıyor. Bunun yanında bu yörelere ait zengin denilen bir yiyeceğimiz 

var, sadece çok büyüklerimiz yaptığı zaman görebiliyoruz” şeklinde cevap vermiştir.KM5 kodlu 

katılımcı kaybolmaya yüz tutmuş yemeklerin “kerebiç, şalgam ve eskimo” olduğunu belirtmiştir. 

KM6 kodlu katılımcı, “ilk olarak batırık yemeğinin çok az yapıldığını söylemek isterim. Daha 

sonra çoğunlukla köylerde yapılan ancak son yıllarda çok fazla yapılmayan, yufka ekmeği 

ufalayarak içine bazı sebze çeşitlerinin karıştırılmasıyla oluşan ommaç yemeğini söyleyebilirim. 

Eğe dolması çoğu kişi tarafından bilinmesine rağmen çok fazla yapılmadığını düşünüyorum. 

Gençlik yıllarımdan bildiğim bir pilav çeşidi olan evin pilavı da son yıllarda çok fazla 

yapılmamaktadır” ifadeleriyle cevap vermiştir. Mersin iline ait olan ancak kaybolmaya yüz 

tutmuş çok fazla yemeğin olmadığı ancak bazı yemeklerin zamanla yok olduğunu görmekteyiz.  

Gastronomi ürünlerin şehirdeki etkisinin turizm açısından ölçüldüğü “Şehrinizdeki 

gastronomik ürünlerin gastronomi turizmine etkisi sizce ne ölçüdedir?” sorusuna KM3 ve KM6 

kodlu katılımcılar, “Olumlu yönde olduğunu düşünmekteyim. Tantuni’nin ülke genelinde sevilen 

bir lezzet olduğunu biliyorum ve bu yüzden insanlar tantuni yemek için Mersin’e seyahat 

etmektedirler. - Gastronomik ürünlerin hepsi olmasa da Tantuni yemeğinin gastronomi 

turizmine artısı olduğunu düşünüyorum. Diğer illerden insanların sadece tantuni yemek için 



İsmail Erol, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2020 

55 

Mersin’e geldiğini duymuştum” ifadelerini kullanmışlardır. KM1 kodlu katılımcı, “gastronomi 

turizmi bazı yöresel yemeklerden dolayı kötü değildir. Mersin çok fazla göç alan bir il olduğu 

için, yemek kültürü de birbirine karışmış bir şehirdir. Bu yüzden kendine has yöresel yemekleri 

gün yüzüne çok fazla çıkamamaktadır. Çok iyi değil ama çok kötü de değil diyebilirim” şeklinde 

cevap vermiştir. KM2 kodlu katılımcı ise, bu konu hakkında bir bilgisi olmadığını belirtmiştir. 

KM4 kodlu katılımcı, “yöresel yemeklerimizin turizm sektöründe önemli bir payının olduğunu 

düşünüyorum. Çünkü insanlar yemek turizmi adı altında yöresel yiyecekleriyle tanınmış 

şehirleri ziyaret etmektedirler. Örneğin Gaziantep mutfağıyla tanınan bir şehirdir. Mersin 

Gaziantep kadar olmasa da tantunisiyle ün kazanmıştır” ifadelerini kullanmıştır. KM5 kodlu 

katılımcı bu soruya, “yöremizin gastronomik ürünlerinin turizme katkısının oldukça etkili ve 

olumlu olduğunu düşünüyorum” şeklinde belirtmiştir. Verilen cevaplar incelendiğinde Mersin 

ilinin gastronomik ürünlerinin tanıtımı üzerinde daha fazla çalışma yapılması gerektiği 

görülmekte ve yöresel yemek üretim konusunda desteğin daha iyi sağlanması gerektiği 

anlaşılmaktadır. 

Araştırmanın son sorusu olan ve gastronomi turizmi için yapılması gerekenlerin neler 

olduğunun araştırıldığı, “Şehrinizdeki gastronomi turizmini arttırmak için neler yapılmalıdır?” 

sorusuna KM6 kodlu katılımcı, “yiyecek içecek üzerine yapılan festivallerin arttırılması 

gerektiğini, bu konuda devlet desteğinin daha iyi olması gerektiğini, yöresel gıdalarımızı tüm 

ülkeye hatta tüm dünyaya duyurabilmek için tanıtımların sık sık yapılması gerektiğini 

düşünüyorum.  Şehrimizin topraklarının verimliliği çoğu kişi tarafından bilinmektedir. 

Şehrimizde birçok meyve ve sebze yetişmektedir. Yetişen meyveler ve sebzeler üzerinden 

şehrimizin adını tüm dünyaya duyurabilmemiz için ihracatın artması gerektiğini düşünüyorum” 

şeklinde cevap vermiştir. KM1 kodlu katılımcı, “yöresel ürünlerin tanıtımın çok iyi yapılması 

gerekmektedir. Ülkenin her ilinde yöresel yemeklerle ilgili kermesler, festivaller yapılmalıdır” 

ifadeleri ile cevaplamıştır. KM2 kodlu katılımcı, “yöresel yemeklerin ikramını gelen turistlere 

daha iyi bir şekilde yapmamız gerekmektedir” ifadelerini kullanırken, KM3 kodlu katılımcı ise, 

“yöresel yemek işletmelerinin arttırılması gerekmektedir. Devletimizin bu konuda teşvik 

vermesi gerektiğini ve şehir tanıtımına daha fazla özen gösterilmesi gerekir” ifadelerini 

kullanmıştır. KM4 kodlu katılımcı, “ilk olarak yöresel yemeklerimizin tanıtımı çok iyi 

yapılmalıdır. Bu tanıtımı da bana sorarsanız Mersin’ in yöresel yemeklerinin yazdığı kitaplar 

çıkarılmalı, sosyal medya ve televizyonda yöresel yemeklerimizin reklamı yapılmalı” şeklinde 

belirtmiştir. KM5 kodlu katılımcı ise, “tanıtım konusunda şehrimizin ve şehrimize ait yöresel 

yemeklerin reklamının iyi yapılması gerektiğini düşünüyorum” cevabını vermiştir. Anlaşıldığı 

üzere gastronomi turizmini arttırmak için yöresel ürünlerin tanıtımının daha iyi yapılması 

konusunda ortak düşünceler bulunmaktadır. 
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4.5. Osmaniye İli Gastronomi Ürünleri 

Araştırma kapsamında Osmaniye ilinin çeşitli bölgelerindeki kişilerle yüz yüze görüşme   

tekniği kullanılarak 9 kişi ile görüşülmüştür. Bu görüşmelerden 6 tanesi analiz edilmiş ve geçerli 

sayılmıştır. Görüşülen kişilerle ilgili bilgilere Tablo 4.5’ de yer verilmiştir. 

 

Tablo 4.5. Osmaniye İlinde Görüşülen Kişiler ile İlgili Bilgiler 

 Yaş Cinsiyet Meslek 
KO1 44 Erkek Aşçı 
KO2 52 Erkek İşletmeci 
KO3 38 Kadın Ev Hanımı 
KO4 49 Kadın Aşçı 
KO5 35 Erkek Aşçı 
KO6 46 Kadın Ev Hanımı 
 

Türk mutfağının ve Akdeniz mutfağının birçok özelliğini içinde barındıran Osmaniye 

mutfağının en meşhur yemekleri bulgurla ve etle yapılan yemekleridir. Coğrafi yapısı 

bakımından verimli arazilerinde birçok ürün yetişmekte ve hayvancılık yapılan bir bölge olması 

bölgenin et ihtiyacını karşılamaktadır. Bu yüzdendir ki bulgur ve et yemeklerinin bölgedeki yeri 

ilk sıralardadır. Araştırmada bölge genelinde katılımcılara öncelikle “Gastronomi Kavramı 

hakkında bilginiz var mı?”sorusu yönlendirilmiştir. KO1 kodlu katılımcı bu soruya, “gastronomi 

kavramı bütün yemekleri içinde barındıran, yemeğin tüm özelliklerini tüketiciye hissettiren bir 

kavramdır” şeklinde cevap vermiştir. KO2 kodlu katılımcı gastronominin yemek yapabilmek ve 

yemeği yapan kişinin el lezzetini yemeğe aktarabilmesidir şeklinde tanımlamıştır. KO3 kodlu 

katılımcı “gastronomi kavramı bir gıda ürününün işlenmesi sonucu ortaya çıkan yemek sanatı” 

olduğunu dile getirmiştir. KO4 katılımcı, “gastronomi kavramı hakkındaki bilgilerim aşçılık 

mesleği yapmamdan dolayı mevcuttur. Bence gastronomi yemek yapım ve yemeği sunum 

sanatıdır” şeklinde görüş bildirmiştir. KO5 kodlu katılımcı, “gastronomi kavramı bir gıda 

ürününe bazı işlemlerin yapılması sonucu lezzet almasıdır” şeklinde belirtmektedir. Son olarak 

KO6 kodlu katılımcının cevabı ise “gastronomi bence yemekle ilgili her şeydir” şeklinde 

olmuştur. Verilen cevaplar doğrultusunda gastronomi kavramı hakkında bilgilerin birbirine 

yakınlık gösterdiği görülmektedir.  

Osmaniye ilinin tescilli gastronomi ürünlerinin araştırıldığı “Şehrinize özgü coğrafi 

işaretle tescillenmiş ürünler nelerdir?” sorusuna KO1 ve KO2 kodlu katılımcılar Osmaniye yer 

fıstığı cevabını verirken, KO3 kodlu katılımcı Osmaniye etli kömbe ve Osmaniye simidinin 

coğrafi işaretli ürünler olduğunu belirtmişlerdir. KO4 kodlu katılımcı ise coğrafi işaretli ürünleri 

bilmediğini dile getirmiştir. KO5 kodlu katılımcı, Osmaniye yer fıstığı, incir tatlısı ve Osmaniye 

bayram kömbesi cevabını vermiştir. KO6 kodlu katılımcı ise tescilli ürünlerin hakkında bir bilgi 



İsmail Erol, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2020 

57 

vermemiştir. Verilen cevaplar doğrultusunda Osmaniye coğrafi işaretli ürünlerin genel anlamda 

bilindiği görülmektedir. 

Araştırmanın bir diğer sorusunda Osmaniye ilinin bilinen yöresel lezzetlerinin 

araştırıldığı “Şehrinize özgü en bilinen gastronomik ürünler nelerdir?” sorusudur. KO1 kodlu 

katılımcı, “Osmaniye kömbesi ile meşhurdur. Her evde haftada en az bir kere kömbe 

yapılmaktadır. Kış aylarında daha çok tüketilmektedir. Bayramlarda bayram kömbesi 

yapılmaktadır. Zorkun yaylamızın meşhur zorkun tavası vardır. Zorkun tavada bilinen yöresel 

yemeklerimizdendir. Osmaniye yerfıstığı bilinen ürünlerimiz arasındadır. Tarlalarımıza ekeriz 

hem ticaretini yapıp hem kendimiz tüketmekteyiz” şeklinde cevap vermiştir. KO2 kodlu 

katılımcı ise en bilinen gastronomik ürünlerin, Osmaniye etli kömbe, süllüm, tavuklu firik pilavı, 

gavurdağ salatası, yağlı ballı, incir tatlısı, bulgur pilavı ve mercimek köftesi olduğunu dile 

getirmiştir. KO3 kodlu katılımcı “bayram kömbemiz meşhurdur, bayramdan bir gün önce 

hazırlayıp bayram günü gelen misafirlerimize ikram ederiz. El turşumuz vardır mesela, 

öncelikle turşunun içine katacağımız turşularımızı güzel bir yıkarız, daha sonra 10-15 dakika 

haşlarız, haşladığımız sebzelerin suyunun süzüp tekrar yıkar ve bir kabın içine su doldurup 

sebzelerimizle beraber sarımsak, tuz ve sumak koyarız ve turşu hazır olur” şeklinde belirtmiştir. 

KO4 kodlu katılımcı, “toğğa çorbası Osmaniye’ye ait bir çorbadır. Ana malzemeleri döğme, 

süzme yoğurt ve nanedir. Osmaniye’ye ait bir başka yöresel yemekte etli kömbedir. Kömbenin 

ana malzemeleri ise hamur ve kıyma olduğunu söyleyebilirim. Kömbenin birkaç çeşidi 

mevcuttur, etli kömbe, bayram kömbesi ve sac kömbesi olarak adlandırılmaktadır. Osmaniye 

simidi de adından anlaşılacağı üzere bu yöreye ait bir üründür. Gavurdağı salatası da Osmaniye 

de sıklıkla tüketilmektedir” cevaplarını vermiştir. KO5 kodlu katılımcı, “Osmaniye’nin en bilinen 

yemekleri, öncelikle Osmaniye yer fıstığı ve zorkun tavasını belirtmek isterim. Daha sonra 

şehrin genelinde, köylerde, yaylalarda yapılan etli kömbe bilinen gastronomik ürünlerdir. 

Çorbalarımızdan toğğa ve çakıldaklı çorba bu yöreye ait çorbalardır. Bir salata çeşidi olan 

gavurdağ salatası da bu yörelerin salatasıdır. Tatlılarımızdan yoğurt tatlısı, bal kabağı tatlısı ve 

fıstıklı şekerlemedir” ifadelerini kullanmıştır. KO6 kodlu katılımcı, “Osmaniye simidi, gavurdağı 

salatası, süllüm, teleme, lahana sarması, etli kömbe, toğğa çorbası, analı kızlı, tavuklu firik pilavı 

ve yeşil mercimekli bulgur pilavı” yemeklerinin Osmaniye’nin en bilinen gastronomi ürünleri 

olduğunu belirtmiştir. Verilen cevaplar doğrultusunda Osmaniye ilinin kendine has çeşitli 

yemekleri olduğu görülmekte ve zengin bir mutfağa sahip olduğu bilinmektedir. 

Zamanla kaybolmaya başlamış yemeklerin araştırıldığı “Şehrinize özgü olan ancak 

kaybolmaya yüz tutmuş gastronomik değerler nelerdir?” sorusuna KO1 kodlu katılımcı, “teleme 

yemeği eskisi kadar çok yapılmamakta. Yemeğin yapımında keçi sütü kullanıldığı için keçi 

sütünü herkes eskisi kadar tedarik edemiyor” şeklinde cevaplarken KO2 kodlu katılımcı ise 

unutulmaya yüz tutmuş Osmaniye yemeğinin ekşili kömeç olduğunu belirtmiştir. KO3 kodlu 
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katılımcı Osmaniye yöresel yemeklerinin hepsinin halen yapılmaya devam ettiğini, mutfak 

kültürünün koruduğunu ifade etmiştir. KO4 kodlu katılımcı, “sarımsaklı köftenin geçmiş 

tarihlere göre az yapıldığını, yağlı ballı tatlısının da tüketiminin azaldığını söyleyebilirim” 

şeklinde belirtmektedir. KO5 kodlu katılımcı, “lepe, yoğurt tatlısı, mercimekli köfte kaburga 

dolması unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerdir” şeklinde cevaplamaktadır. KO6 katılımcı, 

“pirpirim yani semiz otu yemeğinin yapımı azalmıştır kaybolmaya yüz tutmuş diyebilirim” 

şeklinde ifade etmektedir. Verilen cevaplar doğrultusunda Osmaniye ilinin kaybolmaya yüz 

tutmuş çok fazla yemeği olmadığı anlaşılmaktadır. 

Araştırmanın bir diğer sorusunda gastronomi ürünlerinin şehirdeki turizm faaliyetlerine 

etkisinin araştırıldığı “Şehrinizdeki gastronomik ürünlerin gastronomi turizmine etkisi sizce ne 

ölçüdedir?” sorusuna KO1 kodlu katılımcının cevabı, “öncelikle Osmaniye yer fıstığı Osmaniye 

için önemli bir üründür. Şehir dışından gelenler ya da Hatay gibi komşu illere giden kişiler 

Osmaniye’den yer fıstığı almak istemektedirler. Osmaniye’ye gelip Osmaniye etli kömbesi ve 

Osmaniye kebabını tatmadan gidenler hata yaparlar. Yöresel lezzetlerin bence gastronomi 

turizmine etkisi olumlu yöndedir” şeklinde cevaplamıştır. KO2 kodlu katılımcı bu soruya, 

“gastronomi turizminin Osmaniye’ye çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Bir işletmeci olarak 

bunu görebiliyorum. Müşterilerimizin %90’nı yerli halk. Şehir dışından gelen müşterilerimizin 

de gastronomi turizmi için Osmaniye’ye geldiğini sanmıyorum” ifadelerine yer vermektedir. 

KO3 kodlu katılımcı “insanlar yemek yemek için Osmaniye’ye gelmek yerine Hatay’a ya da 

Adana’ya gitmeyi tercih ediyorlar. Bilindiği üzere Hatay ve Adana yemekleri Osmaniye 

yemeklerine göre daha meşhur” şeklinde cevaplamaktadır. KO4 kodlu katılımcı, “Osmaniye 

kömbesiyle ve yer fıstığıyla meşhurdur. Kebabı da meşhur yiyecekler arasındadır. Ancak 

insanlar kömbe ya da yer fıstığı için Osmaniye’ye gelmemektedirler. Kebap içinde Adana’yı 

tercih etmektedirler” ifadelerini kullanmıştır. KO5 kodlu katılımcı, “Osmaniye gastronomi 

turizminde çok daha ileri seviyelere kendini çıkarabilir. Ancak bunun için yöresel ürünlerinin 

tanıtımının daha iyi yapılması gerekmektedir. Şu anda şehirdeki gastronomi turizminin çok iyi 

olduğunu söyleyemem” şeklinde cevaplamaktadır. KO6 kodlu katılımcı KO3 kodlu katılımcıyla 

aynı düşünceleri paylaşarak ziyaretçilerin gastronomi turizmi için Osmaniye yerine Adana ve 

Hatay illerini tercih ettiklerini belirtmektedir. Veriler doğrultusunda Osmaniye gastronomi 

ürünlerinin gastronomi turizmi açısından etkisinin az olduğu anlaşılmaktadır. 

Araştırmanın son sorusu olan ve gastronomi turizminin arttırılması için önerilerin 

sorulduğu “Şehrinizdeki gastronomi turizmini arttırmak için neler yapılmalıdır?”sorusuna KO1 

kodlu katılımcı, “öncelikle yöresel ürünlerin tadının, kalitesinin ve tarihinin korunması 

gerekmektedir. Bu ürünlerin tanıtımı için yemek yarışmaları gibi etkinliklerin daha fazla 

yapılması gerekmektedir” şeklide cevaplamıştır. KO2 kodlu katılımcı ise “yöresel yemek aşçıları 

yetiştirilmelidir. Festivaller düzenlenmeli ve bu festivallerde yöresel yemekler tanıtılmalıdır. 
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Yeni nesil yetişen şeflerin tanınması gerekir bunu içinde ulusal ve uluslararası yarışmalar 

yapılmalıdır” ifadelerini belirtmektedir. KO3 kodlu katılımcı, “gastronomi turizmini arttırmak 

için sosyal medyada yöresel ürünlerin tanıtımı yapılabilir, farklı illerde Osmaniye yöresel 

yemekler için kermesler kurulabilir” ifadelerini kullanılmıştır. KO4 kodlu katılımcı, “yabancı 

şefler bölgeye getirilip yöresel ürünlerin tanıtımı yapılabilir. Gelen şefler vasıtasıyla medyada 

bu ürünler daha çok ön plana çıkacaktır. İnsanların ilgisini çekecektir. Daha sonra yöresel 

ürünlerin şehirde çok daha fazla işletmelerde yer alması gerekmektedir” diyerek görüşlerini 

belirtmektedir. KO5 kodlu katılımcı ise, “gelen ziyaretçilerin ağırlıklı olarak ziyaret ettikleri 

yerlere yöresel yemek stantlarının kurulması, yöresel ürünlerin yazılı, işitsel ve görsel 

reklamların yapılması ve nitelikli sabit yöresel yemek işletmelerinin açılması gerekmektedir” 

ifadelerine yer vermektedir. KO6 kodlu katılımcı, “gastronomi turizmi için Osmaniye’ye 

gerçekleştirilen yemek turları olmalıdır, bu turları resmi kuruluşların uygun fiyatlarda yapması 

gerekmektedir. Yöresel yemek tanıtımların bütün ülkede yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

İnsanları gastronomi turizmine teşvik edecek olanakların sağlanması gerekmektedir” şeklinde 

cevaplamaktadır. Verilen cevaplar incelendiğinde Osmaniye ilindeki gastronomi turizmi 

faaliyetlerini arttırmak için yapılması gereken birçok faaliyet olduğu gözükmektedir.   

 

Tablo 4. 6. Elde Edilen Bulguların Özet Tablosu 
Araştırma Sorusu Bulgular 
 
 
 
Gastronomi Kavramı Hakkında Bilginiz Var 
Mı? 

Katılımcılardan elde edilen bilgiler 
doğrultusunda gastronomi kavramının, 
yeme-içme, mide, yemek lezzeti, yöresel 
lezzetler, Türk mutfağı, yemek bilimi, yemek 
ve geleneksel kültür ilişkisi, yemek yapım 
süreci, sağlıklı yemek sanatı, mutfak bilimi, 
sanatsal faaliyet, yemek sunum sanatı ve 
modern mutfak kavramları ile 
ilişkilendirdikleri bulgularına ulaşılmıştır. 

 
 
 
 
 
Şehrinize Özgü Coğrafi İşaretle Tescillenmiş 
Ürünler Nelerdir? 

Adana ilinin coğrafi işaretli ürünlerinin, 
Adana kebap, şırdan ve analı kızlı yemekleri, 
Hatay ili coğrafi işaretli ürünlerinin, zahter, 
künefe, künefe peyniri, oruk, sürk çökeleği 
olduğu, 
Kahramanmaraş ili coğrafi işaretli 
ürünlerinin, Maraş dondurma, tarhana, Maraş 
biberi, Maraş paça ve tirşik olduğu,  
Mersin coğrafi işaretli ürünlerinin, tantuni, 
humus, cezerye ve kerebiç tatlısı olduğu,  
Osmaniye coğrafi işaretli ürünlerinin kömbe, 
zorkun tava, pirpirim çorba ve gavurdağı 
salatası olduğu elde edilen bulgular 
arasındadır. 
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Tablo 4.6. (Devamı) 

 
 
 
 
 
Şehrinize Özgü En Bilinen Gastronomik 
Ürünler Nelerdir? 

Adana; Adana kebap, analı kızlı, şırdan, 
babagannuş, sarımsaklı köfte, sıkma ve 
yüksük çorbası. 
Hatay; künefe, oruk, belen tavası, zahter, 
zeytin salatası, kaytaz böreği ve sürk peyniri. 
Kahramanmaraş; Maraş dondurması, Maraş 
tarhanası, Maraş pul biberi, Maraş paça, 
Maraş tava ve eli böğründe. 
Mersin; tantuni, sıkma, cezerye, yüksük 
çorbası, kerebiç tatlısı ve batırık. 
Osmaniye; etli kömbe, zorkun tava, lahana 
sarması, mahluta çorbası ve Osmaniye fıstıklı 
şekeri. 

 
 
 
 
 
Şehrinize Özgü Olan Ancak Kaybolmaya Yüz 
Tutmuş Gastronomik Değerler Nelerdir? 

Adana’da sıraysır, mileytüt tatlısı, kıddes ve 
kepse olduğu, 
 Hatay’ da maklube, kınnap kebabı, helva 
hattuş, soğuk buğday çorbası, etli enginar 
kaplama, mortadella, carra peyniri ve 
şeşberek olduğu,  
Kahramanmaraş’ta yağlama, ekşili patlıcan 
turşusu, soğanlama, et kabağı sulusu ve tas 
pilavı olduğu,  
Mersin’de batırık, evin pilavı, eğe dolması ve 
ommaç olduğu,  
Osmaniye’de ise tirşik yemeği, çakıldaklı ve 
toğgar yemeği. 

 
 
 
Şehrinizdeki Gastronomik Ürünlerin 
Gastronomi Turizmine Etkisi Sizce Ne 
Ölçüdedir? 

Doğu Akdeniz Bölgesi’nde gastronomi 
ürünlerinin gastronomi turizmine etkisinin  
olumlu etkilerinin olduğu, bölgede ki yöresel 
ürünlerin turist çekmek için önemli bir faktör 
olduğu belirtilip, Mersin tantunisinin ve 
Hatay künefesinin ülkenin birçok şehrinde 
bulunmasına rağmen kişiler bu lezzetleri 
yerinde tatmak için Mersin ve Hatay illerini 
ziyaret ettikleri bulgularına ulaşılmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
Şehrinizdeki gastronomi turizmini arttırmak 
için neler yapılmalıdır? 

Gastronomi ürünlerinin tanıtımının daha iyi 
yapılması, 
Yöresel yemekler konusunda tecrübeli 
ustalara daha fazla imkânın sağlanması 
gerektiği, 
Yöresel yemek işletmelerin çoğaltılması ve 
bunun için bazı desteklerin sağlanması,  
Gastronomi festivallerinin düzenlenmesi 
gerektiği,  
Yemeklerin hazırlanış sürecini şehre gelen 
ziyaretçilerinde gözlemleyebiliyor olması,  
Ulusal ve uluslararası gastronomi 
yarışmalarının düzenlenmesi gerektiği,  
Yöresel ürün ihracatının arttırılması,  
yöresel yemek aşçılarının eğitilmesi ve 
gastronomi turlarının artırılması gerektiği , 
Bulgularına ulaşılmıştır. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

5.1. Sonuç 

Ülkemizin Doğu Akdeniz bölgesinde bulunan Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin, 

Osmaniye illerinin genel coğrafyasında, özellikle kırsal turizm alanlarının yöresel yiyecek ve 

içeceklerini tespit etmek, Doğu Akdeniz bölgesinde gastronomi ve kırsal turizm faaliyetlerini 

incelemek amacıyla yapılan bu çalışma kapsamında, Doğu Akdeniz illerinin gastronomi 

ürünlerinin ortaya çıkarılması ve bölgedeki turizm faaliyetlerinin öneminin tespiti 

amaçlanmıştır. Araştırmada Doğu Akdeniz illerinin yöresel mutfak kültürü hakkında bilgi sahibi 

olan katılımcılarla yüz yüze görüşmeler yapılmıştır ve elde edilen veriler doğrultusunda 

sonuçlara ulaşılmıştır. 

Gastronomi kavramını katılımcıların yeme-içme, mide, yemek lezzeti, yöresel lezzetler, 

Türk mutfağı, yemek bilimi, yemek ve geleneksel kültür ilişkisi, yemek yapım süreci, sağlıklı 

yemek sanatı, mutfak bilimi, sanatsal faaliyet, yemek sunum sanatı ve modern mutfak 

kavramları ile ilişkilendirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Adana ilinin coğrafi işaretli ürünlerinin 

Adana kebap, şırdan ve analı kızlı yemekleri, Hatay ili coğrafi işaretli ürünlerinin, zahter, künefe, 

künefe peyniri, oruk, sürk çökeleği olduğu, Kahramanmaraş ili coğrafi işaretli ürünlerinin, 

Maraş dondurma, tarhana, Maraş biberi, Maraş paça ve tirşik olduğu, Mersin coğrafi işaretli 

ürünlerinin, tantuni, humus, cezerye ve kerebiç tatlısı olduğu, Osmaniye coğrafi işaretli 

ürünlerinin kömbe, zorkun tava, pirpirim çorba ve gavurdağı salatası  sonucuna ulaşılmıştır. 

Doğu Akdeniz bölgesinin Adana ilinin katılımcılar tarafından en bilinen gastronomi ürünleri, 

Adana kebap, analı kızlı, şırdan, babagannuş, sarımsaklı köfte, sıkma ve yüksük çorbası olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcılar Adana’nın 34 farklı yöresel yemeğini dile getirmişlerdir. 

Hatay ilinde ise en bilinen gastronomi ürünlerinin, künefe, oruk, belen tavası, zahter, zeytin 

salatası, kaytaz böreği ve sürk peyniri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcılar Hatay’ın 51 

yöresel yemeğini dile getirmişlerdir. Kahramanmaraş’ın en bilenen gastronomi ürünlerinin, 

Maraş dondurması, Maraş tarhanası, Maraş pul biberi, Maraş paça, Maraş tava ve eli böğründe 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcılar Kahramanmaraş’ın 54 yöresel yemeğini dile 

getirmişlerdir. Mersin ilinin en bilinen gastronomi ürünlerinin, tantuni, sıkma, cezerye, yüksük 

çorbası, kerebiç tatlısı ve batırık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcılar Mersin ilinin 42 

yöresel yemeğini dile getirmişlerdir. Osmaniye ilinin en bilenen gastronomi ürünleri ise, etli 

kömbe, zorkun tava, lahana sarması, mahluta çorbası ve Osmaniye fıstıklı şekeri olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcılar Osmaniye’nin 36 yöresel yemeğini dile getirmişlerdir.  

Araştırmanın bir parçası olan Doğu Akdeniz Bölgesi’nde kaybolmaya yüz tutmuş yemeklerin 

bazılarının, Adana’da sıraysır, mileytüt tatlısı, kıddes ve kepse olduğu, Hatay’ da maklube, 

kınnap kebabı, helva hattuş, soğuk buğday çorbası, etli enginar kaplama, mortadella, carra 
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peyniri ve şeşberek olduğu, Kahramanmaraş’ta yağlama, ekşili patlıcan turşusu, soğanlama, et 

kabağı sulusu ve tas pilavı olduğu, Mersin’de batırık, evin pilavı, eğe dolması ve ommaç olduğu, 

Osmaniye’de ise tirşik yemeği, çakıldaklı ve toğgar yemeği olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışma neticesinde, Doğu Akdeniz Bölgesi’nde gastronomi ürünlerinin gastronomi 

turizmine etkisinin fazla olduğu ve olumlu sonuçlar doğurduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bölgedeki 

yöresel ürünlerin turist çekmek için önemli bir faktör olduğu belirtilmiş, Mersin tantunisinin ve 

Hatay künefesinin ülkenin birçok şehrinde bulunmasına rağmen kişilerin bu lezzetleri yerinde 

tatmak için Mersin ve Hatay illerini ziyaret ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bölgede, gastronomi 

turizmini artırmak için, gastronomi ürünlerinin tanıtımının daha iyi yapılması, yöresel yemekler 

konusunda tecrübeli ustalara daha fazla imkânın sağlanması gerektiği, yöresel yemek 

işletmelerin çoğaltılması ve bunun için bazı desteklerin sağlanması, gastronomi festivallerinin 

düzenlenmesi gerektiği, yemeklerin hazırlanış sürecini şehre gelen ziyaretçilerin de 

gözlemleyebiliyor olması, ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarının düzenlenmesi 

gerektiği, yöresel ürün ihracatının artırılması, yöresel yemek aşçılarının eğitilmesi ve 

gastronomi turlarının artırılması gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

5.2. Öneriler 

Araştırma sonuçları doğrultusunda Doğu Akdeniz Bölgesi kırsal turizm, gastronomi 

turizmi ve gastronomi ürünlerinin ön plana çıkarılabilmesi için bazı önerilerde bulunulabilir: 

Bölgeye yapılan kırsal turizm faaliyetlerinin artırılabilmesi için bölgedeki karayolu, 

demiryolu ve havayolu ulaşım olanaklarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Kırsal alanlarda 

yaşayan insanlarla iş birliği yapılarak kırsal alanlara gelen ziyaretçilerin konaklama ihtiyacına 

gerekli çözümler bulunmalıdır. Kırsal alanlarla ziyaretçiler için kamp alanları, yürüyüş yolları, 

bisiklet turları gibi sosyal olanaklar sağlanmalıdır. Kırsal alanların dağlık alanlar olma dışında 

bir kırsal turizm destinasyonu olması için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Denize 

kıyısı olan bölgelerde konaklama ihtiyacının giderilmesi kırsal alanların tanıtımında fayda 

sağlayacaktır. Gastronomi turizmini ve gastronomi ürünlerinin ön plana çıkması için, bölge 

bazında yöresel lezzetler ortaya çıkarılıp gastronomi turları düzenlenmelidir. Düzenlenen bu 

turlar sayesinde ziyaretçilere bölgedeki yöresel ürünlerin tanıtımı sağlanabilecektir. Bölgedeki 

yöresel ürünlere ve hazırlanma evrelerine sahip çıkılmalı ve bu değerler korunmalıdır. Gastro 

turizm rotaları oluşturulup ziyaretçilerin gastronomi ürünlerine ulaşımı kolaylaştırılmalıdır. 

Gastronomi üzerine festivaller, yarışmalar, sunumlar gibi etkinlikler düzenlenmelidir. Bölgede 

üretilen organik gastronomi ürünlerinin satışı için yöresel pazarlar kurulmalıdır. Yiyecek içecek 

işletmeciliği, gastronomi ve mutfak sanatları ve yemek kültürü ve tarihi alanında çalışan 

akademisyen, mutfak şefleri ve mutfak eğitmenlerinin katılımının sağlanacağı sempozyum ve 
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kongreler düzenlenmeli ve bu organizasyonlara kurum ve kuruluşlar tarafından destek 

sağlanmalıdır. 
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