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Şarap turizmi

Günümüzde turizm destinasyonları turizm endüstrisindeki yoğun rekabet ortamında
avantajlı bir konuma gelebilmek için gastronomiye öncelik vermektedir. Gastronomi
turizmi kapsamında son yıllarda gittikçe yaygınlaşan şarap turizmi ülkelere önemli girdiler
sağlamakta, ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmaktadır. Bu çalışma ile Giresun’da
turizmde ürün çeşitlendirme kapsamında şarap turizmi potansiyelinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Çalışmada Giresun’da bağcılık ve şarap kültürü üzerine ikincil kaynak
incelemesi yapılmıştır. Çalışmada Giresun ilinin binlerce yıllık bağcılık ve şarap kültürüne
sahip olduğu; geçmiş dönemlerde üretilen çeşitli şarapların ihracatının yapıldığı,
günümüzde ise evlerde kişisel tüketim için halen üretimin devam ettiği tespit edilmiştir.
Giresun'da bağcılık ve şarap üretimi desteklenerek şarap turizmi yapılabileceği; ilin
gastronomik değeri olan ürünlerinin ön plana çıkarılarak ile ekonomik katkı sağlanabileceği
sonucuna varılmıştır.
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Today, tourism destinations give priority to gastronomy in order to reach an advantageous
position in the intense competitive environment in the tourism industry. Within the scope
of gastronomic tourism, wine tourism, which has become increasingly widespread in recent
years, provides important inputs to countries and contributes to economic development.
With this study, it is aimed to examine the potential of wine tourism within the scope of
product diversification in tourism in Giresun. In the study, a secondary source study on
viticulture and wine culture in Giresun was conducted. In the study, it has been determined
that Giresun province has thousands of years of viticulture and wine culture; various wines
produced in the past were exported, and today, production continues for personal
consumption at home. Wine tourism can be made in Giresun by supporting viticulture and
wine production; It was concluded that the products of the province with gastronomic value
can be brought to the fore and an economic contribution can be made.
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