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Kültürel değerlerin içinde önemli yeri olan ve insanları bir yeri ziyaret etmeye yönelten
etkenlerden birisi de gastronomik unsurlardır. Dünyanın en zengin mutfaklarından olan
Türk mutfağının da önemli bir çekicilik unsuru olduğu bilinmektedir. Son yıllarda yeni
tatlar keşfetmek amacıyla gerçekleştirilen gastronomi turizmi ile bölgelerin yöresel
mutfakları ön plana çıkartılıp bölgelerin tanıtımı yapılmakta ve ekonomik olarak da
kalkınması sağlanmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın amacı, Kanyonları, Cam Terası ve
doğal güzellikleri ile önemli turizm hareketliliğine sahip Uşak İli Ulubey İlçesi’nin yöresel
mutfağının gastronomi turizmi açısından önemini ortaya koymak ve Ulubey yöresel
yemeklerinin turistik tanıtımı açısından paydaşlara öneriler getirmektir. Bu çalışma,
Ulubey’in turizm gelirinin arttırılması ve ilçe turizminin on iki aya yayılması için turizm
faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla Bakanlık, yerel yönetim ve sektör kuruluşlarına
çıkarımlar sağlaması açısından önem arz etmektedir.
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One of the factors that have an important place in cultural values and direct people to visit
a place is gastronomic elements. It is known that the Turkish cuisine, which is one of the
richest cuisines of the world, is also an important charm element. In recent years, with the
gastronomic tourism aimed at discovering new tastes, local cuisines of the regions have
been brought to the forefront and the regions have been introduced and economic
development has been achieved. The purpose of this study is to bring out the importance
of gastronomy tourism of the local cuisine of the Uşak province Ulubey District, which
has canyons, glass terraces and natural beauties, and important tourism movement, and to
suggest suggestions for Ulubey regional. This study is of great importance in terms of
providing inferences to Ministry, local government and sector organizations with the aim
of increasing tourism revenues of Ulubey and diversifying tourism activities in order to
spread the district tourism to 12 months.
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