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Öz 

Deniz, kum, güneşe dayanan klasik turizmin yerini farklı turizm çeşitleri almaya başlamıştır. Bu turizm 
çeşitlerinden birisi de gastronomi turizmidir. Son yıllarda özellikle yöresel kültür motiflerine dayanan 
yiyeceklere olan ilginin önemli derecede arttığı görülmektedir. Önceden ikinci planda yer alan yeme-
içme faaliyetleri artık seyahatin temel nedenlerinden birisi haline gelmiştir. Bu araştırmanın amacı, 
İzmir’in Ödemiş ilçesinin yöresel yemeklerinin belirlenmesi ve gastronomi turizmi potansiyelinin 
ortaya konmasıdır. Ödemiş’in yöresel yemeklerinin belirlenmesi için doküman taraması yapılmış ve 
ortaya çıkan yemekler yerel halka sorularak doğrulanmıştır. Araştırma sonucunda Ödemiş’in yöresel 
yemekler açısından önemli verilere sahip olduğu, bu yemeklerin ön plana çıkarılarak gastronomi 
turizmine yönelik mevcut talebin arttırılabileceği belirlenmiştir. 
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Abstract 

Different tourism types have started to replace the classic tourism based on sea, sand and sun. One of 
these tourism types is gastronomy tourism. Recently, the interest in dishes associated with local cultural 
motifs has increased. Board activities, which were previously in the second plan, have become one of 
the main reasons for travel. The aim of this study is to determine the local dishes of Ödemiş county of 
İzmir and to present the potential of gastronomy tourism. Document review was carried out in order to 
determine the local dishes of Ödemiş and the obtained dishes were confirmed by asking the local 
residents. According to the results of the study, it was found that Ödemiş has important data in terms 
of local dishes and that the current demand for gastronomy tourism can be increased by highlighting 
these dishes. 
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