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Bu araştırma ile coğrafi işaretli ürünlerin yiyecek içecek işletmelerindeki durumunun
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Coğrafi işaretli ürünlerin kullanım durumu, müşteri
tarafından geri bildirimleri, işletmeye olan katkısı, gastronomi turizmi açısından ve
yöresel mutfak açısından durumu araştırma kapsamında incelenmiştir. Araştırmada nitel
araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmış olup, Ankara’da gönüllülük esasına
göre katılım sağlayan 20 yiyecek içecek işletmesinde yürütülmüştür. Katılımcıların
görüşlerinin betimsel içerik analizi ve değerlendirilmesi sonucunda işletmelerde kullanılan
coğrafi işaretli ürünler “bölge veya yöreye özel, farklı ve özgün, standart ve kaliteli”
olarak tanımlanmaktadır. İşletmeyi ziyaret eden misafirler bu ürünleri beğenmekte ve
lezzetli bulmaktadır. Coğrafi işaretli ürünlerin kullanımı işletmeye “kalite, lezzet, imaj,
müşteri memnuniyeti, farkındalık ve bilinirlik” kazandırmaktadır. Ayrıca coğrafi işaretli
ürünler işletmelere gastronomi turizmi açısından “tanıtım” ve “yöreye ve yöre
yemeklerine katkı” sağlamaktadır. İşletmelerde coğrafi işaretli ürünlere yer verilmesi yerel
mutfak açısından da faydalı olacaktır. Bu faydalar ise “yerel üreticiyi destek, mutfağın
gelişimi, ürün tanınırlığını artırma, kalite, lezzet, standart ve farkındalık” şeklinde
sıralanabilir.
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This research is aimed to evaluate the status of geographically indicated products in food
and beverage businesses. The usage status of geographically indicated products, customer
feedback, contribution to the business, the situation in terms of gastronomy tourism and
local cuisine were examined within the scope of the research. The interview technique
was used in the research. The research was carried out in 20 food and beverage businesses
that participated on a voluntary basis in Ankara. As a result of descriptive content analysis
and evaluation of participants' opinions, geographically indicated products used in
businesses are defined as "regional or local specific, different and original, standard and
high quality". Guests visiting the establishment like these products and find them
delicious. The use of geographically indicated products brings "quality, taste, image,
customer satisfaction, awareness and awareness" to the business. In addition,
geographically marked products provide businesses with "promotion" and "contribution
to the region and local food" in terms of gastronomic tourism. Inclusion of geographically
marked products in businesses also contributes to the local cuisine. These contributions
can be listed as "supporting local producers, improving the cuisine, increasing product
awareness, quality, taste, standard and awareness".
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