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Öz 

Yemek yeme olgusu, insanların temel bir ihtiyacı durumundayken, gastronomik çeşitlilik ile birlikte 
son yıllarda gittikleri destinasyonlarda seyahat deneyiminin bir parçası konumuna gelmiştir. Bu 
bağlamda araştırmada turistlere turlarda eşlik eden, Türkiye, Türk insanı, gelenek görenekler, tarihi, 
kültürel yerler, yemek kültürü vb. hakkında bilgi veren ve yol gösteren turist rehberlerinin bakış 
açısıyla Muğla ilinin gastronomi turizmi açısından mevcut analizini ortaya koymak ve potansiyelini 
belirlemek amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada veri 
toplama aracı olarak görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda Muğla 
ilinde gastronomik unsurların oldukça fazla olduğu, bölgeye gelen turistlerin ilgisini çektiği ve 
gastronomi turizminin kolay bir şekilde diğer alternatif turizm türleriyle entegre edilebileceği ortaya 
çıkmıştır. Bölgede gastronomi turizminin yapılabileceği ancak tur kapsamında gidilen konaklama ve 
yiyecek işletmelerinde yöresel lezzetlere yer verilmediği saptanmıştır. 
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Abstract 

While the phenomenon of eating is a basic need of people, it has become a part of the travel experience 
in the destinations they have visited in recent years with the gastronomic diversity. In this context, it is 
aimed to reveal the current analysis of Muğla province in terms of gastronomy tourism and to 
determine its potential from the perspective of tourist guides who guide and accompany the tourists on 
tours, provide information about Turkey, Turkish people, traditions, historical and cultural places, food 
culture etc. in research. Interview technique was used as a data collection tool in the research conducted 
by using qualitative research method. As a result of the interviews, it was revealed that there are many 
gastronomic elements in Muğla province, it attracts the attention of tourists coming to the region and 
that gastronomy tourism can be easily integrated with other alternative tourism types. It has been 
determined that gastronomy tourism can be done in the region, but local tastes are not included in the 
accommodation and food businesses visited within the scope of the tour. 
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