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Özel ilgi turizmi kapsamında kabul edilen şarap turizmi, her geçen yıl daha fazla turistin
ilgisini çeken bir turizm çeşididir. Şarap turizmi, turistlere otantik bir deneyim yaşama
imkanı sağladığı gibi bireylerin entelektüel düzeylerine de hitap eden bir turizm çeşididir.
Diğer yandan şarap turizmi, kültürel miras ve gastronomi turizmi gibi farklı turizm
çeşitlerini de ilgilendirdiği için, şarap meraklıları veya şarap uzmanları gibi yalnızca özel
ilgili bireylerin değil, çok sayıda ziyaretçinin katılım sağladığı aktivitelerdir. Tüm bu
sebeplerden dolayı, bu çalışmanın amacı, şarap turizmine katılan yerli ve yabancı şarap
turistlerinin şarap deneyimleri sonucu oluşan memnuniyetlerini belirlemektir. Anketler,
Kasım 2016- Mayıs 2017 tarihleri arası Portekiz’de, Temmuz 2017 tarihinde Türkiye’de
toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre; şarap turistlerinin genel olarak orta yaş ve üzeri,
eğitim seviyesi ve gelir düzeyi yüksek bireyler olduğu, aynı zamanda şarap turistlerinin
farklı şarap rotaları için istekli ve meraklı kişilerden oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır.
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Wine tourism, which is considered within the scope of special interest tourism, is a type of
tourism that attracts more and more tourists every year. Not only does wine tourism provide
tourists with an authentic experience, but also appeals to the intellectual level of individuals.
In addition, since wine tourism can include other types of tourism, such as cultural, heritage
and gastronomic tourism, it attracts many visitors and many more than wine enthusiasts or
wine experts. For all these reasons, the aim of this study is to determine the satisfaction of
local and foreign wine tourists participating in wine tourism as a result of their wine
experiences. Questionnaires, were applied by the researcher between November 2016- May
2017 in Portugal, and in July 2017 in Turkey. According to the findings, it is concluded
that wine tourists are generally middle aged and older individuals with high educational
level and income, and eager and curious for other wine routes.
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