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ÖNSÖZ

Bugüne kadar “Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi’nin akademik öncülüğünde turizm eğitimi 
ve araştırmaları üzerine altı arama konferansı etkinliği düzenlendi. Akademik içerikli turizm 
eğitimi ve araştırmaları ile ilgili bazı önemli konuların “ortak akıl” ile tartışılmasını amaçla-
yan arama konferanslarında şimdiye kadar turizmin bilimselliğinden doçentlik sınavlarına 
değin çeşitli konular masaya yatırıldı. Altıncı arama konferansı ile birlikte Turizm Fakülteleri 
bünyesinde açılan yeni bölümlerin amaçları, müfredatları, eğiticileri, işbaşı eğitimleri ve staj 
uygulamaları üzerine arama konferansları düzenlenmeye başlandı. Altıncı Akademik Turizm 
Eğitimi Arama Konferansı’nda “Rekreasyon ve Rekreasyon Yönetimi Programlarının Amaçları 
Ne Olmalı?” sorusu yanıtlanmaya çalışıldı. Şimdi de Gastronomi bölümlerinin incelenmesi 
amacıyla elinizdeki kitapta raporu olan “Gastronomi Eğitimi Arama Konferansı” düzenlendi. 

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi ile Türkiye Aşçılar Federasyonu’nun (TAFED) işbirli-
ğinde düzenlenen arama konferansına üniversitelerden, özel sektörden, sivil toplum örgüt-
lerinden, kamu yönetiminden ve aşçılık mesleğini icra edenlerden 50 kişi katıldı. Antalya 
Expo Center’da, 26-27 Şubat 2015 tarihlerinde düzenlenen toplantı Dr. İrfan MISIRLI’nın 
yönetiminde gerçekleştirildi.

Toplantının ilk oturumunun ardından oluşan beş ana başlıkta katılımcılar komisyonlar halin-
de çalışmalarını gerçekleştirdiler. “Müfredat ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, “Üniver-
site Sektör İşbirliği (Staj ve Kariyer) ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, “Akademik Kadro 
İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, “Fiziksel Yapı (Kaynak ve Bütçe) İle İlgili Sorunlar ve Çö-
züm Önerileri” ve “Gastronominin Algılanması İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri” olmak 
üzere belirlenen konularda yapılan değerlendirmeler sonrasında pek çok önemli sonuç ve 
öneriler elde edildi. Ulaşın sonuçların ilgili kurumlarca dikkate alınmasını temenni ediyoruz.

“Gastronomi Eğitimi Arama Konferansı”nın düzenlenmesi kararı Mayıs 2014 ayında TA-
FED ile Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi yönetimlerinin biraraya geldiği bir toplantıda 
kararlaştırıldı. İlk çalışmalardan arama konferansının organize edilmesi ve ardından da bu 
raporun hazırlanması aşamalarında Öğr. Gör. Osman GÜLDEMİR çok değerli katkılarda bu-
lundu. Öte yandan, Yard. Doç. Dr. Ebru ZENCİR ve Öğr. Gör. Dönüş ÇİÇEK, elinizdeki raporun 
yayına hazırlanmasında değerli katkıda bulundular. Araş. Gör. Çağdaş AYDIN ve yüksek li-
sans öğrencisi Ceren AYDIN da toplantı sırasında yardımlarını esirgemediler. Araş. Gör. Mus-
tafa KESİCİ toplantının görsel olarak kayıt altına alınmasında destek oldu. Manavgat Aşçılar 
Derneği başkanı İsmail KARATAŞ, toplantının düzenlenmesi aşamasında önemli katkılarda 
bulundu; konaklamadan katılımcıların yeme-içme ihtiyaçlarına kadar pek çok konuda des-
teklerini esirgemedi. 

Son olarak da, Gastronomi Eğitimi Arama Konferansı’nın gerçekleştirilmesine ortam sağ-
layarak destekleyen Antalya Expo Center ile konaklama desteği veren The Marmara Oteli 
yönetimine teşekkürü borç biliriz.

Prof. Dr. Nazmi KOZAK , Zeki AÇIKÖZ
Mart 2015

Koordinatörler
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ARAMA KONFERANSI ÇIKTILARI

İki gün süren “Gastronomi Eğitimi Arama Konferansı”nda çalışma komisyonları beş farklı 
konu üzerinde sonuçlar ortaya koydu. Ulaşılan sonuçlar “Müfredat ile İlgili Sorunlar ve Çö-
züm Önerileri”, “Üniversite Sektör İşbirliği (Staj ve Kariyer) ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Öneri-
leri”, “Akademik Kadro İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, “Fiziksel Yapı (Kaynak ve Bütçe) 
İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri” ve “Gastronominin Algılanması İle İlgili Sorunlar ve 
Çözüm Önerileri” olmak üzere derlendi.

Müfredat ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Bu çalışma grubu yürüttüğü çalışmalar ile “Uygulamalı ve Teorik Ders Dağılımının Farklılık 
Göstermesi”, “Sektörün Okullara Kaynak Bağlamında Destek Olmaması”, “Ders İçerikleri ve 
Seçmeli Ders Sayıları”, “Gelen Öğrencilerin Bilgi Donanımının Yetersiz Olması”,” Türkçe Kay-
nakların Yetersizliği” ve “Derslerin Bölümün İhtiyacına Uygun Olarak İşlenememesi” başlık-
larında sonuçlara ulaştı. 

Uygulamalı ve Teorik Ders Dağılımının Farklılık Göstermesi

Uygulamalı ve teorik ders dağılımının dengeli olmaması ve uygulamalı ders sayısının görece 
az olması öğrencilerin pratik yapmasına da engel teşkil etmektedir. Öğretim üyesi odaklı 
dersler belirlemek yerine öğrenci odaklı dersler verilmeli ve müfredat hazırlanırken sektör 
temsilcilerinin de fikri alınarak işbirliği yapılmalıdır. Eğitimin niteliğinin artırılması için uygu-
lama derslerindeki öğrenci sayısı sınırlı tutulmalıdır. 

Sektörün Okullara Kaynak Bağlamında Destek Olmaması

Özel sektör altyapısı eksik olan okullara destek olmamakta, daha büyük yatırımlarla bu ala-
na önem verdiğini göstermemektedir. Fiziksel altyapının oluşturulmasında sektör ve devlet 
desteği sağlanarak üniversitelerin fiziksel altyapılarındaki eksiklikler konusunda ve eğitim 
kalitesinin yükseltilmesi adına işbirliğinin yapılması önerilmektedir.

Ders İçerikleri ve Seçmeli Ders Sayıları

Ders içerikleri gastronomi alanının ihtiyaçları göz önüne alınarak oluşturulmamaktadır. 
Yurtdışındaki programların aynen alınması yerine sektör, ülke veya bölge ihtiyaçları dikkate 
alınarak müfredatlar hazırlanmalıdır. Öğrencilerin uzmanlaşmasına olanak veren ve top-
lumsal sorumluluk kazandıran seçmeli derslerin sayısı artırılmalıdır. 

Gelen Öğrencilerin Bilgi Donanımının Yetersiz Olması

Lise eğitim-öğretiminin yeterince nitelikli olmaması, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölü-
mü öğrencilerinin TS (Türkçe Sosyal) alanından tercih yaparak programlara yerleştirilmeleri,  
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lisans eğitiminin ilk dönemlerinde var olan boşluğun doldurulmasına dönük dersler işlen-
mesine neden olmaktadır. Bu durum zaman kaybına yol açmaktadır. Lise eğitim-öğretiminin 
yeniden düzenlenmesi ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerini tercih edecek öğ-
rencilerin niteliğinin artırılması için bölüm tercihinde kullanılan puan türünün EA (eşit ağır-
lık) olarak belirlenmesi gerekmektedir.  Ayrıca, lise öğrencilerinin üniversite tercihlerinde 
gastronomi bölümlerini bilinçli bir biçimde tercih etmelerini sağlayacak tanıtım çalışmaları 
yapılmalıdır.

Türkçe Kaynakların Yetersizliği

Mutfak bilgi-becerisi, yöneticilik-işletme ve kültür-sanat gibi temel alanlarda Gastronomi 
bölümü öğrencilerinin yararlanabileceği nitelikte ders kitapları yetersizdir. Bu nedenle ya-
pılacak akademik çalışmalar ve yayınlarla birlikte gastronomi alanında Türkçe kaynak sayısı 
arttırılmalıdır.

Derslerin Bölümün İhtiyacına Uygun Olarak İşlenememesi

Dersler genel düzeyde verilmekte dolayısıyla öğrencilerin alanlarıyla bu bilgileri birleştir-
mesi mümkün olmamaktadır. Gastronomi eğitiminde ihtiyaç duyulan derslerin bölüme 
uyarlanarak verilmesi yerinde olacaktır. Örneğin, işletmecilik dersi restoran işletmeciliğini, 
sosyolojiyle ilgili bir ders yemek sosyolojisini merkeze alan bir yaklaşımla verilmelidir. 

Üniversite Sektör İşbirliği (Staj ve Kariyer) ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Çalışma grubu, alanına giren sorunları ve çözüm önerilerini “Öğrencilerin Beklentilerinin 
Yüksek Olması”, “Stajlar, “Sektör Tarafından İstihdam ve Kariyer Güvencesinin Verilmemesi”, 
“ Alan Dışı İstihdamdan Kaynaklanan Sorunlar” ve  “Eğitimli ve Alaylı Çatışmasının Olması” 
başlıklarında topladı.

Öğrencilerin Beklentilerinin Yüksek Olması

Öğrencilerin beklentilerinin yüksek olması mezuniyet sonrası hayal kırıklıklarını beraberin-
de getirmektedir. Gerek eğitim sürecinde gerekse staj döneminde öğretim üyeleri ve sektör 
temsilcileri kariyer basamakları konusunda öğrencileri doğru bilgilendirmelidir.

Stajlar

Staja giden öğrenciler ağır şartlarda çalıştırılmakta ve eğitim boyutu eksik bırakılmaktadır. 
Yani staja giden öğrencilerin işletmeler tarafından personel olarak görülmesi ve öğrenciler-
den beklentilerinin yüksek olması öğrenci ve iş yeri arasında sorunlara neden olmakta ve 
yapılan stajdan istenilen verimliliğe ulaşılamamaktadır. Stajın eğitim sürecinin devamı oldu-
ğu konusunda işletmelerin bilinçlendirilmesi ve staj yapan öğrencilerin kendilerini değerli 
hissedecek motivasyonların oluşturulması gerekmektedir. Staj olanaklarının ve projelerin 
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paydaşlarla birlikte arttırılması ve çeşitlendirilmesi sağlanmalıdır. Öğrencilere en az asgari 
ücret ödenmeli, staj koşullarına standartlar getirilmeli ve denetlenebilir olmalıdır. Ayrıca; 
akademik takvimin sektöre göre yeniden gözden geçirilmesi ve staj süreleri uzatılmalıdır.

Sektör Tarafından İstihdam ve Kariyer Güvencesinin Verilmemesi

İşletmelerin staj yapan öğrencileri mezuniyetleri sonrasında istihdam etmeleri konusunda 
istekli olmamaları, öğrencilerin kariyerleri konusunda belirsizliklere sebep olmaktadır. Bu 
konuda işletmelerin daha istekli davranmaları, Maliye Bakanlığı burs yönetmeliğinin değer-
lendirilmesi, meslek yasası getirilerek sektörde istihdam kalitesinin artırılması, ücret politi-
kasının gözden geçirilerek mezunlara iş fırsatı sağlanması önerildi.

Alan Dışı İstihdamdan Kaynaklanan Sorunlar

Sektörde çalışmak için özel şartların bulunmaması ve bu alana girişin kolay olması, mezun-
ların istihdamında sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır.  Sektör yöneticilerine alanın 
önemi anlatılmalıdır. Alana giriş kısıtlanmalı ve meslek yasası getirilerek sektörde istihdam 
kalitesinin artırılması, özel sektördeki istihdamı sağlayacak nitelikte mezunların yetişmesi 
için kariyer planlama, eğitim programı, staj, sertifikasyon ve akreditasyon sağlanmalıdır.

Eğitimli ve Alaylı Çatışmasının Olması

Sektörde eğitimli personel sayısının azlığı, alaylı personelin yönetim kademelerindeki yo-
ğunlaşması, vb. nedenlerden dolayı çatışmalar yaşanmaktadır. Bu konuda iletişim ve koor-
dinasyon eksikliğinin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

Akademik Kadro İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Çalışma grubu alanına giren konuları şu başlıklar altında topladı: “Gastronomi Alanında Li-
sans Eğitimi Almış Akademisyen Yetersizliği”, “Akademik Kadro Sayısı Sınıflandırılamaması”, 
“Akademisyen Alımlarında Bölüm Görüşlerinin Alınmaması”, “Uzman İstihdam Edilmesin-
de Zorluklar Yaşanması”, “Akademik Kariyerin Maddi Olarak Çekici Olmaması”, “Uygulama 
Dersleri İçin Mesleki Tecrübenin Gözetilmemesi”, “Alanla İlgili Lisansüstü Programların Nite-
lik ve Nicelik Açısından Yetersiz Olması” ve “Bölüm Derslerinde Alan Dışı Öğretim Üyelerin 
Görevlendirilmesi”.

Gastronomi Alanında Lisans Eğitimi Almış Akademisyen Yetersizliği

Gastronomi, Türkiye’deki üniversitelerde yeni bir bölüm olup mezun sayısı henüz yeter-
sizdir. Buna bağlı olarak bu bölümlerde çalışacak öğretim elemanlarının nicelik ve niteliği 
konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Zaman içerisinde mezun sayısının artmasıyla bu sorun 
çözülecektir. Bu süre zarfında mevcut gastronomi öğrencileri akademik kariyer yapmaları 
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için teşvik edilmelidir. YÖK ve üniversitelerin işbirliğiyle konferans, seminer vb. etkinlikler 
gerçekleştirilmelidir. Bu konuda yürütülecek bilgilendirme çalışmaları öğrencileri akademis-
yenlik konusunda bilinçlendirmede ve akademisyenliğe özendirmede etkili olacaktır. 

Akademik Kadro Sayısının Sınıflandırılamaması

İlgili bölümlere uygun elemanların istihdam edilememesi ve alanla ilgili yayını ve çalışma-
sı bulunmayan öğretim üyelerinin bölüm derslerinde görevlendirilmesi, verilen derslerin 
niteliği açısından sorun teşkil etmektedir. Bu konuda bölüm başkanlarının duyarlı olması, 
görevlendirmeleri objektif ve eğitim kalitesini sürdürebilecek şekilde yapması ve bunun 
gerçekleştirilebilmesi için eğitim komisyonlarının oluşturulması yararlı olacaktır. Doğru ki-
şilerin istihdam edilebilmesi, üniversitelerarası kurulacak bir komisyonda ortak ölçütlerin 
belirlemesiyle uygulamaya geçirilebilir. 

Akademisyen Alımlarında Bölüm Görüşünün Alınmaması

Öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarına uygun derslerde görevlendirilmeleri konusunda 
akademik liyakata uyulmamaktadır. Akademisyenlerin alımında seçilecek kişilerin donanım-
ları eğitim alanına ve yapılacak işe uygun olmasına dikkat edilmelidir. Bu nedenle, öğretim 
elemanı ihtiyacı gerekçeleri ile birlikte dekanlık, bölüm ve diğer üniversite yetkililerinden 
oluşan bölüm kurullarınca belirlenmeli ve eşgüdüm sağlanmalıdır. 

Uzman İstihdam Edilmesinde Zorluklar Yaşanması

Gastronomi eğitimi, yoğun uygulama gerektiren bir süreci kapsamaktadır. Bu nedenle teo-
rik dersleri yürüten öğretim üyelerinin yanı sıra, sektör deneyimi olan, alanında deneyimli 
usta öğretici, öğretim görevlisi ve teknik donanımlardan sorumlu uzmanların da gastrono-
mi bölümlerinde istihdam edilmeleri gerekmekte ancak usta öğretici ve teknik eleman ola-
rak uzman istihdam edilmesinde zorluklar yaşanmaktadır. Bu zorluklar, mevzuatta konunun 
esnek olarak tanımlanması ve bu tip görevlendirmelerde ücretlerin iyileştirilmesi ile aşıla-
bilecektir. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurulu ve üniversiteler 
gibi kurumlarla işbirliği yapılarak mevzuat ve ücretler yeniden gözden geçirilmelidir.

Akademik Kariyerin Maddi Olarak Çekici Olmaması

Gastronomi bölümü mezunlarının akademik kariyere yönlendirilmesi konusunda bazı sı-
kıntılarla karşılaşılmaktadır. Akademik personelin aylık gelirlerinin sektörde çalışanlardan 
daha düşük olması, gastronomi mezunlarının akademik kariyeri tercihi konusunda caydı-
rıcı olabilmektedir.  Akademik personelin kendilerini geliştirebilmeleri için çok fazla maddi 
kaynağa ihtiyaçlarının olması, ancak aylık gelirlerinin ve ders ücretlerinin yetersiz olması 
nedeniyle ihtiyaçlarını karşılayamamaları, bu konudaki diğer önemli etkendir. Gastronomi 
mezunlarını, akademik kariyere teşvik için akademik personelin ücretlerinin iyileştirilmesi 
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gerekmektedir. Bu soruna dikkat çekilmesi sendika ve STK’ların harekete geçmesiyle müm-
kün olacaktır. 

Uygulama Dersleri İçin Mesleki Tecrübenin Gözetilmemesi

Öğretim elemanı seçiminde yasal olarak deneyim koşulunun açık bir şekilde tanımlanma-
ması, kişiler istihdam edildikten sonra sıkıntılara yol açmaktadır. YÖK ve üniversitelerin 
başvuru koşulları arasında lisans mezuniyeti sonrasında en az beş yıllık mesleki tecrübede 
SSK ve işveren belgeleri gibi kriterleri yeterli görmeyerek, belirtilen süre içerisinde çalışılan 
departmanlar ve pozisyonlarla ilgili kıstasların, kısaca deneyimin mevzuatta tanımlaması ile 
mümkün olacaktır.

Alanla İlgili Lisansüstü Programların Nitelik ve Nicelik Açısından Yetersiz Olması

Gastronomi lisans programlarının henüz yeni olması, yüksek lisans programlarının açılma-
sında da akademik açıdan sorun yaratmaktadır. Gastronomi alanında lisansüstü eğitim için 
gerekli öğretim üyesi gereksinimi disiplinlerarası yaklaşım ve üniversitelerarası işbirliğiyle 
çözülebilecektir. Çünkü gastronomi, birçok disiplinden beslenen bir bilim dalıdır. Gastrono-
mi eğitiminin; beslenme, gıda, turizm, tarih, antropoloji, arkeoloji vb. bilim dallarıyla bir-
likte yürütülmesi gerekmektedir. Akademisyenlerin nitelik ve niceliklerinin arttırılması için 
lisansüstü eğitim programları etkin bir şekilde artırılmalı, açılacak programlar daha uzun 
vade için planlanmalıdır. 

Bölüm Derslerinde Alan Dışı Öğretim Üyelerin Görevlendirilmesi 

Akademisyenler ders ücreti kaygısıyla alanıyla ilgili olmayan derslere yönelmektedir. Bu 
konuda öncelikle bölüm başkanlarının duyarlı olması, görevlendirmeleri nesnel ve eğitim 
kalitesini sürdürebilecek şekilde yapması gerekir. Fikir birliğinin sağlanabilmesi için üniver-
siteler ve fakültelerde öğretim üyelerinin alanına uygun derslerde görevlendirilmesi husu-
sunda eğitim komisyonları oluşturulmalıdır. 

Fiziksel Yapı (Kaynak ve Bütçe) İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri

“Fiziksel Yapı” çalışma grubu alanıyla ilgili sorunları şu başlıklar altında topladı: “Uygulama 
Alanlarının Yetersizliği”, “Uygulamada Kullanılacak Araç-Gereçlerin Yetersizliği”, “Öğrenci 
Kıyafetlerinin Temininde Yaşanan Sorunlar”, “Uygulamalarda Kullanılacak Yiyecek ve İçecek 
Malzeme Temininde Sorun Yaşanması”, “Öğrencilerin Gelişimi ve Eğitimine Katkı Veren Et-
kinliklere Bütçe Sağlanamaması”, “Görsel Medya Ekipmanları ve Basılı Yayınların Eksikliği” 
ve “Yasal kısıtlamaların olması”.

Uygulama Alanlarının Yetersizliği

Gastronomi eğitimi veren üniversitelerde mutfak, servis, bar, depo, soyunma odaları, tadım 
alanları ile enerji, drenaj, atıklar ve havalandırma sistemleri, iş güvenliği ve ergonomi ko-
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nusunda yetersizlikler bulunmaktadır. Bölüm yöneticileri, mutfak planlamacılarıyla birlikte 
bu konuda ortak kararlar almalı ve standartlar getirilmelidir. Üniversite yönetimleri, fakül-
te yönetimleri, mutfak planlama büroları ve endüstriyel mutfak tasarımcılarının işbirliğiyle 
gerçekleştirilebilecek bu çalışmalarda sorunun tamamen ortadan kalkması, binaya uygun 
mutfak değil mutfağa uygun bina projesi hazırlanmasına bağlıdır.

Uygulamada Kullanılacak Araç-Gereçlerin Yetersizliği

Uygulama eğitiminin temel olduğu bu kurumlarda araç gereçlerin yetersizliği önemli bir 
eksikliktir. Bu durumun ortadan kaldırılabilmesi için dersi veren eğitmenler ile fakülte yöne-
timlerinin ideal okulları ziyaret etmesi, bilgi paylaşımı yapılması, eğitimin amacına ulaşma-
sında kullanılacak malzemelerin niteliği ve niceliğiyle ilgili ikna edici gerekçeler hazırlaması 
önerilmektedir. Üniversite yönetimlerinin ise bu gerekçeleri temel alarak gerekli ödeneği 
ayırması problemin çözümünde kilit noktadır.

Öğrenci Kıyafetlerinin Temininde Yaşanan Sorunlar

Öğrencilerin okul uygulama derslerinde üniformasız olmaları bazı düzensizliklere sebep ol-
maktadır. Uygulamada tüm üniformalı işlerde olduğu gibi kıyafetlerin üniversite tarafından 
karşılanması gerekmektedir. Fakülteler bütçe ayrılamadığı için sponsorluk yolu ile eksiklik-
lerini tamamlama yoluna gitmektedir. Ancak bu tür çözümler sürdürebilir olmaktan uzak ve 
kısa vadelidir. Sorunların giderilmesinde ödenek oluşturulurken gerekli planlamaların ya-
pılarak bu planların uygulanabilir hale getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle üniversiteler 
planları hayata geçirmek için yeterli bütçe ve ödenek ayırmalıdır.

Uygulamalarda Kullanılacak Yiyecek ve İçecek Malzeme Temininde Sorun Yaşanması

Kamu İhale Kanunu’na uygun hareket ederek temin edilemeyen veya yasaların yorumlan-
masından kaynaklanan sıkıntılardan dolayı yiyecek ve içecek malzeme temininde sıkıntılar 
yaşanmaktadır. Bu sıkıntıların aşılmasında üniversitelerin ilgili diğer fakülteleri de devreye 
sokarak hobi bahçesi, sera, okul bahçesi gibi uygulamalar hayata geçirilebilir. Ayrıca yerel 
üreticilerle işbirliği de gerçekleştirilebilir.  

Öğrencilerin Gelişimi ve Eğitime Katkı Veren Etkinliklere Bütçe Sağlanamaması 

Öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışı gezi, fuar, bağbozumu gibi gastronomi etkinliklerine katılımı 
için ödenek sağlanmasında sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunların giderilmesi için üniver-
siteler, fakülteler ve YÖK işbirliğinde gerekli yasal altyapının oluşturulması için teklifler ha-
zırlanmalıdır. 

Görsel Medya Ekipmanları ve Basılı Yayınların Eksikliği

Derslerde kullanılabilecek materyallerin yetersizliği eğitim kalitesini düşürmektedir. Eğitim 
için gerekli olan görsel kayıtların tutulması, saklanması ve gerekli bilgilere kolay ulaşımı için 



15  

7. AKADEMİK TURİZM EĞİTİMİ ARAMA KONFERANSI (26-27 ŞUBAT 2015)

medya ekipmanlarının temin edilmesi ve bölüm kütüphanesi oluşturulması ya da mevcut 
üniversite kütüphanesine entegre edilmesi gerekir. Konu ile ilgili bölüm, fakülte ve üniver-
site yetkililerinin bu konuyu bütçe planlarına dahil etmeleri gerekir.

Yasal Kısıtlamaların Olması 

Alkol ile ilgili yönetmelik eğitimin önünde bir engel teşkil etmektedir. Alkol tüketimine yö-
nelik çıkarılan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK) ve Polis Selahiyeti ve Vazi-
fe Kanunun’unda gastronomi eğitimi veren okulların kapsam dışı tutulması gerekmektedir. 
Problemin çözümü ancak ilgili Bakanlıkların konu ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitmesi ile 
mümkün olacaktır.  

Gastronominin Algılanması İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Gastronomi Algısı Çalışma Grubu iki günlük çalışmaları sonrasında aşağıdaki sonuçlara 
ulaştı: “Gastronomi Tanımının Belirsiz Olması”, “Gastronomi Mesleğinin Yeterliliklerinin 
Belirlenememesi”, “Gastronominin, Turizmin Bir Alt Birimi Olarak Görülmesi”, “Gastrono-
mi Bölümlerine, Bağlı Olduğu Fakülteye Göre Farklı Misyonlar Yüklenmesi”, “Gastronomi, 
Yiyecek-İçecek İşletmeciliği, Mutfak Eğitimi, Aşçılık, Gıda Mühendisliği, Diyetisyenlik Gibi 
Bölümlerin Birbirine Karıştırılması”, “Öğrencilerin Staj Dönemlerinde Ucuz İş Gücü Ola-
rak Görülmesi”, “Mezunların Yüksek Maaşlar ve Yüksek Mevkilerde Çalışmak İstemeleri”, 
“Öğrencilerin Gastronomi Bölümündeki Dört Yıllık Eğitimin Sonucunda Her Konu Hakkında 
Uzmanlaştığını Düşünmesi”, “Toplum Tarafından Yiyecek-İçecek Sektöründe Çalışacak İn-
sanların Çekirdekten Yetişmesi Gerektiğinin Düşünülmesi, Eğitim Almanın Gözardı Edilme-
si”, “Medya Organlarının Gastronomi Eğitiminin Popülerliğini Artırarak Gerçek Amacından 
Saptırması” ve “Alaylı Aşçıların, Gastronomi Bölümü Mezunlarını Yetersiz Olarak Nitelendir-
mesi”, “Gastronomiyle İlgili Yarışmaların Değerlendirilmesinin Objektif Yapılmadığı Algısı”.

Gastronomi Tanımının Belirsiz Olması 

Gastronomi tanımının belirsiz olması bu alanda verilen eğitimde birçok probleme sebep ol-
maktadır. Bunun için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), üniversite-
ler, dernekler Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ve sivil toplum kuruluşları (STK) bir araya 
getirilerek düzenli konferansların düzenlenmesi; gastronomi tanımını zenginleştirmek için 
güncel akademik çalışmaların yürütülmesi; gastronominin farkındalığının artmasına yönelik 
akademik ve sektörel etkinliklerin düzenlenmesi önerilmektedir. 

Gastronomi Mesleğinin Yeterliliklerinin Belirlenememesi

Mesleğin yeterliliklerinin net bir olmaması gerek öğrencilerin, gerekse toplumun algılarını 
etkilemektedir. Bunun için mesleki yeterlilik komisyonlarında Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
YÖK, Üniversiteler, STK, TAFED gibi daha fazla paydaşın yer alması ile açık ve anlaşılır yeter-
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liliklerin belirlenmesi önerilmektedir. Bu amaçla çeşitli panel, workshop ve konferansların 
gerçekleştirilmesinin etkili olacağı düşünülmektedir.

Gastronominin Turizmin Bir Alt Birimi Olarak Görülmesi

Türkiye’de gastronomi eğitimi verilen bölümlerin büyük bir kısmının Turizm Fakülteleri ve 
Turizm Otelcilik Yüksekokulları bünyesinde yer alması, gastronominin turizmin bir alt birimi 
olarak algılanmasına neden olmaktadır. Bunun için üniversitelerde, enstitülerde, araştırma 
uygulama merkezlerinde, derneklerde, STK’larda, yerel yönetimlerde; çıktılarının gastrono-
miyle bire bir ilişkisi olan bilimsel çalışmaların artırılması; gastronomi ve turizmin birbiri ile 
ilişkili uygulamaları önerilmektedir. Ayrıca gastronomi turizmi faaliyetleri ve yemek festival-
lerinin de etkili olacağı düşünülmektedir. 

Gastronomi Bölümlerine Bağlı Olduğu Fakülteye Göre Farklı Misyonlar Yüklenmesi

Gastronomi bölümlerinin Turizm Fakülteleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Uygulamalı Bilimler 
Fakülteleri ve Turizm Otelcilik Yüksekokulları gibi farklı birimlerde yer alması, bölüme farklı 
misyonlar yüklenmesine sebep olmaktadır. Bunun için üniversitelerin ilgili bölümleri ile ara-
ma konferansları, çalıştaylar ve paneller düzenleyerek, gastronomi bölümünün farklı fakül-
teler altında da olsa misyonun belirlenmesinde ortak ilkelerin belirlenmesi önerilmektedir. 

Gastronomi, Yiyecek-İçecek İşletmeciliği, Mutfak Eğitimi, Aşçılık, Gıda Mühendisliği,  
Diyetisyenlik Gibi Bölümlerin Birbirine Karıştırılması

Toplumda var olan algı sebebiyle yukarıda sayılan bölümlerin birbirlerine karıştırılması öğ-
rencilerin tercihlerini, sektörün beklentilerini ve dolayısıyla eğitimin niteliğini etkilemek-
tedir. Bunun için üniversitelerin ilgili bölümleri ve mezunların oluşturdukları dernekler ile 
arama konferansları ve forumlar düzenleyerek meslek kataloglarının oluşturulması öneril-
mektedir. 

Öğrencilerin Staj Dönemlerinde Ucuz İş Gücü Olarak Görülmesi

Sektörün stajyer öğrencileri ucuz iş gücü olarak algılaması, hem stajların niteliğini hem de 
akabinde bu öğrencilerin alt sınıflara verdikleri dönütler ile yeni öğrencilerin algılarını olum-
suz etkilemektedir. Bunun için üniversiteler, özel sektör, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve YÖK ile komisyon çalışmaları yapılması; 
yasal alanlarda değişiklikler yapılması, protokoller imzalanması; bakanlıklarca alınan karar-
ların uygulanması ve sıkı denetimler yapılması önerilmektedir. 

Mezunların Yüksek Maaşlar ve Yüksek Mevkilerde Çalışmak İstemeleri

Öğrencilerin bölüme, mezun olduklarında yüksek maaş alabilecekleri algısıyla gelmeleri 
mezuniyet sonrası gerçeklik şokunu atlatmalarını zorlaştırmaktadır. Bunun için üniversite-
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lerdeki ilgili bölümler ile dernekler işbirliği yaparak paneller, kariyer günleri ve sektör buluş-
maları düzenlemeleri; eğitim süresince iş yeri deneyimi sürelerinin artırılması ile öğrencile-
rin farkındalığının artırılması önerildi. 

Öğrencilerin Gastronomi Bölümündeki Dört Yıllık Eğitimin Sonucunda Her Konu Hakkında 
Uzmanlaştığını Düşünmesi

Öğrencilerin dört yıllık eğitimlerini tamamladıklarında gastronomi kapsamında yer alan 
tüm konularda uzmanlaştıklarına yönelik algıları, mezuniyet sonrası hem sektörün bek-
lentilerini olumsuz etkilemekte hem de öğrencilerin istedikleri alanda istihdam edilmesini 
güçleştirmektedir. Bunun için üniversitelerdeki ilgili bölümlerin STK’lar ile iş birliği yaparak 
paneller, kariyer günleri ve sektör buluşmaları düzenleyerek, öğrencilere mesleki eğitimin 
sürekli olarak devam edeceği bilincinin verilmesi önerilmektedir.

Toplum Tarafından Yiyecek-İçecek Sektöründe Çalışacak İnsanların Çekirdekten Yetişmesi 
Gerektiğinin Düşünülmesi, Eğitim Almanın Gözardı Edilmesi

Toplumun, küçük yaşlar itibariyle meslekte uzun süre bulunan insanların daha iyi oldukla-
rına yönelik algısı eğitimin niteliğini olumsuz etkilemektedir. Bunun için medya organları, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte paneller, kariyer günleri, sektör buluşmaları 
düzenlenmesi; toplumu bilinçlendirmek için ana akım medya ve sosyal medyanın kullanıl-
ması önerilmektedir. 

Medya Organlarının Gastronomi Eğitiminin Popülerliğini Artırarak Gerçek Amacından 
Saptırması

Günümüzde medya organlarının neredeyse tamamında gastronomiyle ilişkili yayınlar bu-
lunmaktadır. Bu yayınlar gastronominin popülerleşmesine ve eğitimin amacından sapması-
na sebep olmaktadır. Bunun için medya organları ve tanınmış gurmeler ile işbirliği yapılma-
sı; medya organları, gurmeler, akademik camialar ve sektörün ilgili kuruluşlarına yönelik TV 
programları, panel ve konferanslar düzenlenmesi; medya organlarına brifingler verilmesi, 
kamuoyuna bilgilendirici ve farkındalık yaratıcı bilgilerin verilmesi önerilmektedir. 

Alaylı Aşçıların, Gastronomi Bölümü Mezunlarını Yetersiz Olarak Nitelendirmesi

Hâlihazırda sektörde yer alan alaylı aşçıların, gastronomi bölümü mezunlarını yetersiz ola-
rak nitelendirmesine yönelik algıları hem öğrencilerin mesleğe tutunmalarını güçleştirmek-
te hem de eğitimin niteliğini etkilemektedir. Bunun için sektör paydaşları ile işbirliği yapa-
rak çekirdekten yetişen aşçıların, sektör temsilcilerinin ve derneklerin üniversitelere davet 
edilerek kariyer günleri düzenlenmesi, derslere konuk eğitimci olarak getirilmesi ile eğitimli 
öğrencilerle entegrasyonunun sağlanması önerildi. 
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Gastronomiyle İlgili Yarışmaların Değerlendirilmesinin Objektif Yapılmadığı Algısı  

Yarışmalardaki değerlendirmelerin objektif olmadığı algısı öğrencilerin katılımını ve eğitim 
kurumların bu yarışmalara öğrenci hazırlama ve yollama kararlarını olumsuz etkilemektedir. 
Bunun için üniversitelerin TAFED ile işbirliği yaparak çalıştaylar düzenlenmesi; yarışmalarda 
Dünya Aşçılar Birliği’nin yarışma standartlarının uygulanması; yarışma yerine workshop ak-
tivitelerinin düzenlenmesi önerilmektedir. 
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SONUÇ

“Gastronomi Eğitimi Arama Konferansı”nda ulaşılan sonuçlar komisyonlarca aşağıdaki 
başlıklarda özetlendi. Arama konferansı sonuçları “Müfredat”, Üniversite Sektör İşbirliği”, 
Akademik Kadro Sorunları”, “Fiziksel Yapı ve Bütçe Sorunları” ve “Gastronomi algısı” olmak 
üzere beş başlık altında toplanıyor.

Müfredatlar
Gastronomi eğitimi veren programlar lisans ve lisansüstü düzeyde incelendi. Yapılan bu 
inceleme sonucunda müfredat kapsamında farklı eğitim programlarında yer alan derslerin 
asgari yeterlilik düzeyinde bulunması gerektiği vurgulandı. Uygulamalı ve teorik ders da-
ğılımının dengeli bir şekilde oluşturulması için özenli bir çalışma ihtiyacı görüldü. Bununla 
beraber programlarda mevcut derslerin eğitim ihtiyacını tam anlamıyla karşılamadığı ko-
nusunda uzlaşılarak, ders içeriklerinin gastronomi alanının ihtiyaçları göz önüne alınarak 
oluşturulması gerekliliği üzerinde duruldu. Ayrıca bölümlerdeki seçmeli ders çeşitliliğinin 
artırılması önerildi.  Böylelikle müfredatın, hızlı değişen ihtiyaçlara yanıt vermesi sağlana-
rak,  öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alanlara yönelmelerine fırsat verilmesi gerekliliği 
üzerinde duruldu. Gastronomi eğitiminin bir parçası olan ve öncelikli olarak kendi yerel 
kültürümüzden küresel kültüre doğru bir gelişim göstermesinin önemi üzerinde duruldu. 
Alanda eksikliği fazlaca hissedilen Türkçe kaynakların, yapılacak akademik çalışmalarla ve 
yayınlarla birlikte artırılmasının gastronomi eğitimine sağlayacağı katkıların öneminden 
bahsedildi. Gastronomi lisans programlarını tercih edecek öğrencilerinin niteliğinin artırıl-
ması için bölüm tercihinde kullanılan puan türünün EA olarak belirlenmesi önerildi. Lisans 
ve lisansüstü eğitim için gastronomi alanında uzmanlaşmış öğretim üyesi yetiştirilmesine 
olan ihtiyaç vurgulandı.

Üniversite Sektör İşbirliği
Başlıkla ilgili olarak değerlendirme yapıldığında öne çıkan sorunlar şunlardır: Üniversite-
lerde verilecek eğitimlerde müfredat hazırlanırken sektör temsilcilerinin dahil edilmeme-
si, mezun durumundaki öğrencilerin beklentilerinin yüksek olması, staja giden öğrencile-
rin işbaşı eğitimi şeklinde değil de öğrencinin de personel olarak görülmesi ve işletmenin 
beklentisinin bu öğrencilerden yüksek olması, staja giden öğrencinin ücret sorunu, staja 
gidenlerin ağır şartlarda çalıştırılması ancak eğitim boyutunun eksik bırakılması yani sek-
törde işlerin beklenen düzeyde öğretilmemesi, staj süre ve zamanlarının uygun olmaması, 
sektörün okullara sponsor olmaması ve uygulama mutfağı gibi fiziksel altyapının oluşturul-
ması aşamalarında destek sağlamaması, daha büyük yatırımlarla bu alana önem verdiğini 
göstermemesi, eğitimli ve alaylı çatışmasının olması, sektör tarafından istihdam ve kariyer 
güvencesinin verilmemesi ve alana girişin kolay olması.
Çalışma grubu tarafından sorunlara getirilen çözüm önerileri ise şu şekilde belirlendi: 
Eğitimcilerin sektörle işbirliğini bir ihtiyaç olarak görmesi ve bunu sektörden talep etme-
si, müfredatların hazırlanmasında yurt dışındaki programların aynen alınıp uygulanması 
yöntemi yerine sektör ve ülke ihtiyaçlarına göre müfredatların düzenlemesi, paydaşların 
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bilinçlendirilmesi, medyanın doğru bilgilendirmesi, şef ve öğretim üyelerinin öğrencileri ka-
riyerleri konusunda bilinçlendirmeleri stajın eğitim sürecinin devamı olduğunu işletmelere 
anlatarak öğrencilerin kendilerini değerli hissedecek motivasyonların oluşturulması, özel 
sektöre de devlet de olduğu gibi stajyer çalıştırma zorunluluğunun getirilmesi, öğrencilere 
en az asgari ücretin ödenmesi, staj koşullarına standartların getirilip denetimlerin yapıla-
bilir olması. Ayrıca; akademik takvimin sektöre göre yeniden gözden geçirilmesi ve staj sü-
relerinin uzatılması, üniversitelerin fiziksel altyapılarındaki eksiklikler ve eğitim kalitesinin 
yükseltilmesi konusunda üniversitelerin sektörü zorlaması, iletişim ve koordinasyon eksik-
liğinin giderilmesi, işletmelerin staj yapan öğrencileri mezuniyetleri sonrasında istihdam 
etme konusunda daha istekli davranmalarının sağlanması, meslek yasası getirilerek sektör-
de istihdam kalitesinin artırılması, ücret politikasının gözden geçirilerek mezunlara iş fırsatı 
sağlanması diğer öneriler arasında yer alıyor.

Akademik Kadro Sorunları
Gastronominin Türkiye’deki üniversitelerde yeni bir bölüm olması dolayısıyla mezun sayısı 
henüz yetersizdir. Buna bağlı olarak bu bölümlerde çalışacak öğretim elemanlarının nicelik 
ve niteliği konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Gastronomi, birçok disiplinden beslenen bir 
bilim dalıdır. Gastronomi eğitiminin; beslenme, gıda, turizm, tarih, antropoloji, arkeoloji vb. 
bilim dallarıyla birlikte yürütülmesi gerekmektedir. Gastronomi eğitimi, yoğun uygulama 
gerektiren bir süreci kapsamaktadır. Bu nedenle teorik dersleri yürüten öğretim üyelerinin 
yanı sıra, sektör deneyimi olan, alanında deneyimli usta öğretici, öğretim görevlisi ve tek-
nik donanımlardan sorumlu uzmanların da gastronomi bölümlerinde istihdam edilmeleri 
gerekmekte ancak usta öğretici ve teknik eleman olarak uzman istihdam edilmesinde zor-
luklar yaşanmaktadır. Gastronomi bölümü mezunlarının akademik kariyere yönlendirilmesi 
konusunda bazı sıkıntılarla karşılaşılmaktadır. Akademik personelin aylık gelirlerinin sektör-
de çalışanlardan daha düşük olması gastronomi mezunlarının akademik kariyeri tercihi ko-
nusunda caydırıcı olabilmektedir.  
Gastronomi mezunlarının sayısı önümüzdeki yıllarda artış gösterecektir. Gastronomi ala-
nında lisansüstü eğitim için gerekli öğretim üyesi gereksinimi disiplinlerarası yaklaşım ve 
üniversitelerarası işbirliğiyle çözülebilecektir. Gastronomi bölümlerine öğretim elemanı 
istihdam ederken müfredatlara uygun, alanında uzmanlaşmış öğretim elemanlarının se-
çilmesine özen göstermeli, bu konuda bölüm kurulları objektif davranarak karar vermeli-
dir. Usta öğretici ve teknik eleman olarak uzman istihdam edilmesinde yaşanan zorluklar, 
mevzuatta konunun esnek olarak tanımlanması ve bu tip görevlendirmelerde ücretlerin 
iyileştirilmesi ile aşılabilecektir. Öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarına uygun derslerde 
görevlendirilmeleri konusunda akademik liyakata uyulması gerekmektedir. Bu konuda bö-
lüm başkanlarının duyarlı olması, görevlendirmeleri nesnel ve eğitim kalitesini sürdürebile-
cek şekilde yapması ve eğitim komisyonlarının oluşturulması yararlı olacaktır. Gastronomi 
mezunlarını, akademik kariyere teşvik için akademik personelin ücretlerinin iyileştirilmesi, 
daimi statüde olmayan öğretim elemanlarının özlük hakları konusunda iyileştirme çalışma-
larının yapılması gerekmektedir. Öğrencilerin, akademisyenliğe özendirilmeli, konuyla ilgili 
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konferans seminer vb. etkinliler düzenlenmeli ve bu etkinliklere öğrencilerin katılımı sağ-
lanmalıdır. 

Fiziksel Yapı ve Bütçe Sorunları

Fiziksel yapı, kaynak ve bütçe ile ilgili belirlenen temel sorunlara yönelik olarak; uygulama 
alanlarında yetersiz planlama, eğitim için ihtiyaç duyulan malzeme, ekipman, kıyafet, tek-
noloji ve yayın teminine yeterli ödenek ayrılmaması, yasa ve yönetmeliklerden kaynaklanan 
kısıtların söz konusu olduğu belirlendi. Ayrıca, gastronomi alanında ünlü aşçılar, yazar ve 
araştırmacıların gastronomi bölümlerinde eğitim verebilmelerinin önünde kısıtların olduğu 
vurgulandı. Ek olarak, öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışı gezi, fuar, bağbozumu gibi gastronomi 
etkinliklerine katılım ödeneklerinin sağlanmasında sorunlar yaşandığı sonucuna ulaşıldı.  

Yasalar, bütçe ve ödeneklerle ilgili sorunlara çözüm bulma çabası bölüm yöneticileri ve 
öğretim elemanlarını farklı arayışlara yönlendirdiğine değinildi. Bu çözümlerden en yaygın 
olanı sponsorluk yolu ile eksikliklerin tamamlanmasıdır. Ancak bu tür çözümler sürdürebilir 
olmaktan uzak ve kısa vadelidir. Sorunların giderilmesinde gerekli planlamaların yapılarak 
bu planların uygulanabilir hale getirilmesi, planları hayata geçirmek için yeterli bütçe, öde-
nek ayrılması, gastronomi eğitimi için istisnalar sağlayacak yasal düzenlemelere gidilmesi 
gerekmektedir. Çözümlerde görev alacak paydaşlar da; bölüm, fakülte ve üniversite yöne-
timi ve ilgili birim yetkilileri, STK, sektör yetkilileri, yerel yönetimler, YÖK ve ilgili bakanlık 
yetkilileri olmalıdır. 

Gastronomi Algısı

Gastronomi algısı ile ilgili sorunlara yönelik yapılan çalışmada, gastronominin zengin ve ge-
niş bir çerçevesinin bulunmasından dolayı birçok algıya neden olduğuna değinildi. Özellikle 
gastronomi tanımının net olarak yapılamaması en temel sorun olurken diğer sorunların 
sektör, toplum, öğrenci ve akademik bakış açısı olmak üzere dört ana başlıkta toplandığı 
söylenebilir. Sektör algısının genel olarak ucuz işgücü ve alaylı aşçıların mezunları yetersiz 
olarak görmesi şeklinde olmaktadır. Öğrenci algısı olarak ise mezun olan öğrencilerin bek-
lentilerinin yüksek olması ve her konuda uzman olacağını düşünmesi şeklindedir. Toplum 
bakış açısı ile halkın özellikle medya organlarının gastronomiyi aşçılık, şeflik gibi parlak ve 
popüler bir meslek olarak yansıtması gastronominin sadece aşçı veya şef olarak algılanma-
sına neden olmaktadır. Akademik bakış açısı ile ilgili algı sorunu ise gastronomi bölümünün 
farklı fakültelerde yer alması ve buna göre farklı misyonlar yüklenmesi şeklinde belirtilebilir.

Yukarıda sıralanan bu sorunların çözüm önerileri olarak özellikle gastronominin farkında-
lığının arttırılması, gastronomi bilincinin ilgili çerçeveye yerleştirilmesi gerektiği üzerinde 
duruldu. Bu bağlamda bu konuda kongre, toplantı, seminer, panel, çalıştay vb. etkinliklerle 
gastronomi aktörlerinin (bakanlık, üniversite, YÖK, dernekler, STK, gurme, yerel yönetimler 
vb.) bir araya getirilmesi gerekir.  Son olarak gastronomi alanında araştırmaların yaygınlaş-
tırılması gerektiği vurgulandı.
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Adı - Soyadı Üniversite/Kurum
Arif BİLGİN (Prof. Dr.)  Sakarya Üniversitesi
Avni AKER İnsan Kaynakları Derneği
Aydın SÜRER Kuşadası Aşçılar Derneği
Aykan KARAKAYA  Akdeniz Üniversitesi
Aylin AKOĞLU (Yard. Doç. Dr.) Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Ayten Aylin ALSAFFAR (Yard. Doç. Dr.) Özyeğin Üniversitesi
Bahattin ÖZDEMİR (Doç. Dr.) Akdeniz Üniversitesi
Bayram ERGÜN Akdeniz Profesyonel Aşçılar Derneği
Burak MİL (Yard. Doç. Dr.) Arel Üniversitesi
Bülent AYDIN (Araş. Gör.) Anadolu Üniversitesi
Bülent ŞIK (Yard. Doç. Dr.) Akdeniz Üniversitesi
Cemil BOYACI (Prof. Dr.) Anadolu Üniversitesi
Ceren AYDIN (Yüksek lisans öğrencisi) Anadolu Üniversitesi
Çağdaş AYDIN (Araş. Gör.) Anadolu Üniversitesi
Davut KODAŞ (Araş. Gör.) Anadolu Üniversitesi
Doğan ÇOLAK Manavgat Aşçılar Derneği
Dönüş ÇİÇEK (Öğr. Gör.) Anadolu Üniversitesi
Dursun SORGUÇ Akdeniz Üniversitesi
Ebru ZENCİR (Yard. Doç. Dr.) Anadolu Üniversitesi
Emrah YILDIZ (Öğr. Gör.) Adnan Menderes Üniversitesi
Erhan AKARÇAY (Yard. Doç. Dr.) Anadolu Üniversitesi
Gonca GÜZEL (Yard. Doç. Dr.) Atılım Üniversitesi
Gülsün CANDAR  Robinson Club Türkiye 
Hamza YALÇIN (Öğr. Gör.) Akdeniz Üniversitesi
Hatice Reyhan ÖZİYCİ (Yard. Doç. Dr.) Alanya HEP Üniversitesi
Hüseyin ÖNEY (Okt. Dr.) Anadolu Üniversitesi
Hüseyin YILDIRIM Detay Yayıncılık
İlkay GÖK (Yard. Doç. Dr.) Okan Üniversitesi
İsmail KIZILIRMAK (Prof. Dr.) İstanbul Üniversitesi
Kahraman ŞEKERCİ Akdeniz Üniversitesi
Leyla ŞİŞİK (Doktora Öğrencisi) İstanbul Üniversitesi
Mehmet GÖK  Akdeniz Üniversitesi
Mehmet SARIOĞLAN (Yard. Doç. Dr.) Balıkesir Üniversitesi
Mustafa KESİCİ (Araş Gör.) Anadolu Üniversitesi

EK 1 – Katılımcı Listesi
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Adı - Soyadı Üniversite/Kurum
Nazmi KOZAK (Prof. Dr.) Anadolu Üniversitesi
Necdet KOÇ Hard Rock Cafe İstanbul
Nurten ÇEKAL (Prof. Dr.) Pamukkle Üniversitesi
Orhan KUTLUCA TT HOtels
Osman ÇALIŞKAN (Yard. Doç. Dr.) Akdeniz Üniversitesi
Osman GÜLDEMİR (Öğr. Gör.) Anadolu Üniversitesi
Osman Nuri ÖZDOĞAN (Doç. Dr.) Adnan Menderes Üniversitesi
Özcan UTAR (Öğr. Gör.) Akdeniz Üniversitesi
Ruhan Aşkın UZEL Yaşar Üniversitesi
Seyfi DURDAŞ Kumluca Otelcilik Lisesi
Sibel GÜLER (Yard. Doç. Dr.) Anadolu Üniversitesi
Şamil AKŞİT İzmir Aşçılar Derneği
Tuğçe ULUSOY Adnan Menderes Üniversitesi
Ümit AKBULUT Akdeniz Üniversitesi
Volkan GENÇ (Arş. Gör.) Anadolu Üniversitesi
Zelal POLAT (Yard. Doç. Dr.) Alanya HEP Üniversitesi

EK 1 – Katılımcı Listesi (devamı)
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Çalışma Grupları Üyeler
Müfredat İle İlgili Sorunlar 
 Arif BİLGİN
 Aylin ALSAFFAR
 Bülent ŞIK
 Ceren AYDIN
 Emrah YILDIZ
 Erhan AKARÇAY
 İlkay GÖK
 Leyla ŞİŞİK
 Mehmet SARIOĞLAN
 Ruhan Aşkın UZEL
Üniversite Sektör İşbirliği (Staj ve Kariyer) ile İlgili Sorunlar 
 Avni AKER
 Bülent AYDIN
 Dönüş ÇİÇEK
 Gonca GÜZEL
 Gülsün CANDAN
 Necdet KOÇ
 Özcan UTAR
 Şamil AKŞİT
 Ümit AKBULUT
 Zelal POLAT
Akademik Kadro İle İlgili Sorunlar 
 Bahattin ÖZDEMİR
 Burak MİL
 Davut KODAŞ
 Ebru ZENCİR
 Hatice ÖZİYCİ
 Hüseyin YILDIRIM
 Nurten ÇEKAL
 Orhan KUTLUCA
 Osman Nuri ÖZDOĞAN
 Tuğçe ULUSOY

EK 2 – Çalışma Grupları
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Çalışma Grupları Üyeler
Fiziksel Yapı (Kaynak ve Bütçe) İle İlgili Sorunlar
 Aydın SÜRER
 Aykan KARAKAYA
 Cemil BOYACI
 Doğan ÇOLAK
 Dursun SORGUÇ
 Hamza YALÇIN
 Hüseyin ÖNEY
 Kahraman ŞEKERCİ
 Mehmet GÖK
 Mustafa KESİCİ
Gastronominin Algılanması İle İlgili Sorunlar 
 Aylin AKOĞLU
 Bayram ERGÜN
 Çağdaş AYDIN
 İsmail KIZILIRMAK
 Osman ÇALIŞKAN
 Osman GÜLDEMİR
 Seyfi DURDAŞ
 Sibel GÜLER
 Volkan GENÇ

EK 2 – Çalışma Grupları (devamı)
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Ek 3 – GFTZ Analizi
Gastronomi Eğitiminin  Güçlü Yönleri
1. Eğitime talep yüksek.
2. Bilimsel olarak ele alınması.
3. Eğitimin uygulamalı oluşu.
4. Farklı disiplinlerden beslenmesi.
5. Dünyada çok popüler bir alan olması.
6. Uluslararası alanda sponsorlarının olması.
7. İstihdamında sorun olmaması.
8. İtibar ve saygınlığının olması.
9.  İstekli ve dinamik personel.
10. İcra edenlerin kültürel zenginlikleri.
11. Akademik aşçıların yetişmeye başlıyor oluşu.
12. Geleneksel ve yenilikçi mutfakla ilgili ileri doğru adımlar atılması.
13. Tarihi ve coğrafi verilerin fazla olması.
14. Ürün çeşitliliğinin fazla olması.
15. Gastronomide teknolojinin kullanılıyor oluşu.
16. Zengin bir mutfak kültürümüzün olması ve alanın çalışmaya açık olması.
17. Yaratılan farkındalıkla toplumda beslenme bilincinin oluşması.
18. Aşçılık eğitimi alanlarının geleceğinin parlak olması.
19. İnsanların yemekte incelik arama isteği.
20. Medyadan destek bulması.
21. Sektörün ve devletin farkındalığının artışı.
22. Yemek programları ve gurmelerin toplumda bilinirliliklerinin artması.
23. Akademik çalışmalara ilginin artması.
24. Aşçı ve diyetisyenlerin toplumda güçlü bir imaja sahip olmaları.
25. Bağlantılı olduğu diğer sektörlere değer katması.
26. Gastronomi eğitiminin fakülte bünyesinde veriliyor olması.
27. Uzmanlaşma imkânı tanıması.
28. Dünyayı tanıma ve tanıtma fırsatı vermesi.
29. Yaratıcı bir alan olması.
30. Kariyer imkânlarının fazla oluşu.
31. Bu alanda çalışanlara diğer alanlara göre daha vazgeçilmez oluşu.
32. Toplumsal olarak iyi veya sağlıklı yaşamı desteklemesi.
33. Araştırma, proje, tez gibi yayın sayısındaki artış.
34. STK’ların varlığı.
35. Gastronomi turlarının başlaması.
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36. Bu alanda çalışanların iyi para kazanması.
37. Yabancı dile önem verilmesi.
38. Disiplinlerarası olması.
39. Teknolojiye rağmen Emek yoğun insan faktörünün ön planda olması.
40. Konferans, yarışma ve fuar gibi etkinliklerin olması.
41. Yeme içmenin temel ihtiyaç olması.
42. Yerel ürünlere talep yaratması.
43. Diplomatik ortamlarda alana ihtiyaç duyulması.

Gastronomi Eğitiminin Zayıf/Geliştirmeye Açık Yönleri

1. Gastronominin turizmin alt birimi olarak görülmesi.
2. Aşçılık ve gastronomi sertifikalarının karıştırılması.
3. Gastronomide inovasyon eksikliği ya da zayıflığı.
4. Sektör ve akademi işbirliği arasındaki eksiklikler.
5. Gastronomi eğitimi konusunda ailelerin bilinçsizliği.
6. Eğitici yetersizliği.
7. Orta kademe çalışanlarının yönetim konusunda eksiklikleri.
8. Ekoloji ile ilgili derslerin müfredatta bulunmaması.
9. Gastronomi bölümlerinin misyon sorunu.
10. Bazı fakültelerdeki uygulama alanlarının yetersiz oluşu.
11. Sektör uygulamacılarının eğitime dâhil edilemeyişi.
12. Türkiye’de eğitimin tamamlanmadan şova dönmesi.
13. Eğitimden sonra mesleğe devam edilmemesi.
14. Usta çırak ilişkisinin kaybolması.
15. Lisansüstü programlarının sayısının azlığı.
16. Eğitim müfredatında teorik derslerin teknolojik gelişmelere yönelik derslerin   
 görece azınlıkta olması.
17. Gastronomi eğitimi ve yiyecek-içecek eğitiminin birbirine karıştırılması.
18. Eğitimcilerin ve öğrencilerin uluslararası alanda değişiminin sağlanmaması.
19. Hangi fakülteye bağlı olduğu belli değil.
20. Gastronomi eğitimi veren bölümlerin artışı.
21. Meslek liselerinde derslere giren öğretmenlerin sektör tecrübesi olmaması.
22. Gastronomi eğitimi tanımının net olmaması.
23. Eğitimde tarihsel ve toplumsal boyutun gözardı edilmesi.
24. Gastronomi eğitiminde kültür ayağının gözardı edilmesi.
25. Mezunların hayal kırıklığı.
26. Sektörün mezunlara sahip çıkmayışı.
27. Alaylı eğitimli ayrımı yapılması.
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28. Fiziksel ve akademik alt yapı oluşturulmadan çok sayıda bölüm açılması.
29. Uygulamalı eğitim için bütçe ayrılmaması.
30. Öğrencilerin tercihlerinde bilinçli olmamaları (ailelerin baskısı).
31. Akademisyenlerin nitelik ve nicelik eksiklikleri.
32. Üniversite yönetimlerinin gastronomi eğitimi konusunu doğru anlamamaları.
33. Doçentlik alanı olmaması.
34. Lisansüstü eğitim müfredatın belirsizliği.
35. Meslek etiği eğitiminin yetersiz oluşu.
36. Orta öğretim eğitimindeki müfredat eksiklikleri.
37. Gastronomi odaklı eğitimci ve uygulama mutfakları olmayan üniversitelerde   
 bölüm açılması.
38. Bölümlerin isimlendirilmesindeki sorunlar.
39. Öğrenci seçilmesindeki sorunlar.
40. ÖYP kapsamında atananların yiyecek-içecek kökenli olmaması (rehberlik vb.   
 bölümlerden atamalar).
41. Yabancı dil eğitiminin yetersiz oluşu.
42. İşverenlerin gastronomiye dahil edilmeyişi.
43. Öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini sağlayacak derslerin noksanlığı.
44. Stajların etkin ve verimli olmaması.
45. Bulaşık yıkaması ve kimyasal kullanımının öğretilmemesi.
46. İş güvenliğinin öğretilmemesi.
47. Hijyen eğitimlerinin eksikliği.
48. İletişim becerileri ve görsel konuların eksikliği.
49. Ders kitaplarındaki nitelik ve nicelik noksanlığı.
50. Yiyecek-içecek işletmelerin artış hızıyla personel yetiştirme hızının örtüşmemesi.
51. Takım çalışması uygulamasındaki aksaklıklar.
52. Akademik düzeyi düşük öğrencilerin tercih etmesi.
53. Tüketimde ve sektördeki hızlı değişime karşın eğitimin hantallığı.
54. Mezun edilen öğrencilerin usta olmadan şef olacağı düşüncesi.
55. Gastronomi stajlarının ucuz iş gücü olarak görülmesi.
56. Öğretim elemanı ve öğretim üyelerinin alan dışından olması.
57. Uygulamada kullanılacak malzemelere yönelik bütçelerin oluşturulmaması.
58. Gastronomi ürünlerinin yiyecek içecek sektöründe  yer almaması.
59. Kendi kültürünü tanımadan yabancı kültürlere yönelme.
60. Gastronomi eğitimi almanın moda haline gelmesi.
61. Sertifikasyon eksikliği (çalışma yılına göre).
62. 3308-4702 sayılı kanunun yeterince bilinmemesi.
63. Yöneticilerin uygulama derslerini farklı amaçla kullanmaları.
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64. Gastronomi eğitimi alan öğrencilerin mutfaklardaki uyum sorunu.
65. Gastronomi mezunlarının sadece aşçıyı şef olarak algılaması.
66. Gastronomi ile ilgili teşvik projelerinin eksikliği.
67. Gastronomi öğrencilerini geliştirecek organizasyonların eksikliği.
68. Yarışmalarda derece yapan öğrencilerin sektörle uyumsuzluğu.
69. Bazı derslerin müfredatta yer almayışı (bar vb.).
70. Her şey dahil sistemin mesleki uygulamaları köreltmesi.
71. Gastronomi eğitimindeki başarıların yarışmalara endeksli olması.
72. Gastronomi ile ilgili araştırma merkezlerinin eksikliği.
73. Gastronomi bölümlerinde eğitiminde yer alan öğrencilerin beslenme bilgisinin  
 eksikliği ve öğretim elemanın bilgi eksikliği.
74. Yemek reçetelerinde standart olmaması.
75. Bilimsel yayın eksikliği.
76. Kamu üniversitelerinde uygulama için yeterli bütçe ayrılmaması (içki ve buna benzer  
 alınamaması).
77. Meslek uygulamaların geç konulması.

Gastronomi Eğitiminde Fırsatlar

1. Hastanelerde özel grupların beslenmesine yönelik olarak çalışan aşçıların varlığı. 
2. Toplumda beslenme bilincinin gelişmesi.
3. Sektörün büyümesi (yiyecek-içecek işletme sayılarındaki artış).
4. Gastronomi alanındaki istihdam artışı.
5. Mesleği icra edenler arasında bilimsel bilginin artması.
6. TV’lerde ki programların alanı popüler hale getirmesi.
7. Otellerde deneyimsel pazarlama yöntemiyle müşterilere eğitim verilmesi.
8. Gastronomi alanına yönelik olarak yabancı kaynaklı projelerinin başlaması.
9. Küresel ve büyük sermayenin Gastronomi alanında yatırım yapması.
10. Gastronomi alanına yönelik fuar, kongre, konferans vb. etkinliklerdeki artış.
11. Hizmet kalitesindeki artış.
12. Türk şeflerinin dünyaca tanınmaya başlaması.
13. Şebeke organizasyon.
14. Kurumsal firmaların alana ilgisinin artması.
15. Niş pazarların ortaya çıkması.
16. Popüler meslek haline gelmesi.
17. Üniversitelerin alana ilgisinin artması.
18. Türk yemeklerinin bilinirliğinin artması.
19. Unutulmaya yüz tutmuş mutfakların farkındalığının artışı.
20. Gastronominin fakültedeki diğer bölümlere göre daha fazla tercih ediliyor olması.
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Gastronomi Eğitiminde Tehditler

1. Her şey dâhil sistemin yaygınlaşması.
2. Alanda yabancı terminolojinin ağırlıklı olması.
3. Gastronomi konusunda yaşanan yasal engeller.
4. Alana girişin kolay olması.
5. Staja giden öğrencilerin İSG konusundaki bilinçli olmayışları.
6. Öğrenci kontenjan sayısının fazla olması.
7. Uluslararası gıda üreticilerinin yerel ürün üreticileri karşı tutumları(baskıları).
8. Fiziksel altyapı ve akademik kadro eksikliklerine rağmen bölüm açılıyor olması.
9. Ulusal alan yazın yetersizliği.
10. Hizmet içi eğitimlerinin yetersizliği.
11. Paydaşlarla yeterli işbirliğinin sağlanamayışı.
12. TV programlarının negatif etkisi.
13. İçki kültürüne karşı toplumsal ön yargının varlığı.
14. Yiyecek-içecek sektöründe çalışan mevcut kadroların eğitim sorunları.
15. Alanda verilen eğitimlerin standardının olmayışı.
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Ek-4: Komisyonların Belirledikleri Sorunlar, Çözüm Önerileri

Komisyon A: Müfredat İle İlgili Sorunlar

A1 Sorun Gastronomi eğitimi ders programlarının asgari yeterlilik   
 düzeyine ulaşamamış olması.

A1 Çözüm Önerisi Gastronomi alanının misyonuna uygun olarak derslerin mutfak,  
 servis ve bar hizmetleri bilgi ve becerisi (hijyen, gıda ve   
 beslenme vs.), işletme / yöneticilik ve kültür-sanat alanlarını  
 karşılayabilecek çeşitliliğe sahip olması gerekir. 

İlgili kurum-Kuruluş Yüksek Öğretim Kurulu, ilgili üniversiteler.

İzlenecek Yöntem-Proje Çalıştayların Düzenlenmesi.

Süre-Vade Orta vade.

A2 Sorun Bölümler arası uygulamalı ve teorik ders dağılımının farklılık  
 göstermesi.

A2 Çözüm Önerisi Beceri kazanmaya yönelik derslerin yeterli düzeyde verilmesi  
 Eğitimin niteliğinin artırılması için uygulama derslerinin   
 mümkün olduğunca az sayıda öğrenci ile birlikte verilmesi. 

İlgili kurum-Kuruluş Yüksek Öğretim Kurulu, ilgili üniversiteler.

İzlenecek Yöntem-Proje Bölüm kurullarının konuyu tartışması ve/veya bölümler arası  
 müfredat komisyonlarının oluşturulması, rapor hazırlanması.

Süre-Vade Orta vade.

A3 Sorun Lisansa gelen öğrencinin bilgi donamının yetersiz olması.

A3 Çözüm Önerisi Lise müfredatının yeterli düzeye çıkarılması ve Gastronomi  
 Bölümü öğrencilerinin TS (Türkçe-Sosyal)  alanından değil   
 EA (Eşit Ağırlıklı)  puanına göre seçilmesi

 Lise öğrencilerinin üniversite tercihlerinde gastronomi   
 bölümlerini bilinçli bir biçimde tercih etmesi için ilgili   
 tanıtımların yapılması. 

İlgili kurum-Kuruluş Yüksek Öğretim Kurulu, ilgili üniversiteler, medya.

İzlenecek Yöntem-Proje Yüksek Öğretim Kurulu’na rapor/öneri sunulması.  
 müfredat komisyonlarının oluşturulması, rapor hazırlanması.

Süre-Vade Orta vade.
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A4 Sorun Eğitimde kullanılacak Türkçe kaynakların yetersizliği.

A4 Çözüm Önerisi Mutfak bilgi-becerisi, yöneticilik-işletme ve kültür-sanat gibi  
 temel alanlarda Gastronomi bölümü öğrencilerinin   
 yararlanabileceği nitelikte ders kitapları hazırlamak.

İlgili kurum-Kuruluş Yüksek Öğretim Kurulu, TÜBİTAK, aşçılık federasyonları,   
 gastronomi bölümleri, akademisyenler.

İzlenecek Yöntem-Proje Kitap yazım komisyonlarının ve çalıştaylar yoluyla nasıl kitap  
 hazırlanacağına yönelik çalışmalar yapması ve kitapları   
 komisyonlar vasıtasıyla hazırlatması.

Süre-Vade Uzun vade.

A5 Sorun Bazı bölümlerde halihazırda olan derslerin bölümün ihtiyacına  
 uygun olarak işlenememesi.

A5 Çözüm Önerisi Gastronomi eğitiminde ihtiyaç duyulan derslerin bu alana  
 uygun şekilde verilmesi (söz gelimi işletmecilik dersinin   
 restoran İşletmeciliği bağlamında verilmesi; sosyolojiyle ilgili  
 bir dersin yemek sosyolojisini merkeze alan bir yaklaşımla  
 ele alınması)
 Derslerin öğrencilerin gelişimine uygun olarak dağıtılması  
 (örneğin, hijyen dersinin önce, uygulamalı mutfak derslerinin  
 ise sonradan verilmesi) .

İlgili kurum-Kuruluş İlgili üniversite bölümleri.

İzlenecek Yöntem-Proje Üniversitelerarası eğitim komisyonlarının oluşturulması.

Süre-Vade Orta-uzun vade.

A6 Sorun Seçmeli ders çeşitliliğinin yetersiz olması.

A6 Çözüm Önerisi Öğrencilere toplumsal sorumluluk kazandıran derslerin   
 üretilmesi (sürdürülebilirlik, çevre, atık yönetimi, sağlıklı   
 beslenme, yerel gıdaların kullanımı, kültürün farklı boyutlarını  
 ele alabilecek dersler).
 Dünya mutfakları içeren dersler verilmeli,
 Uzmanlaşmaya imkan veren dersler konulmalı.

İlgili kurum-Kuruluş Yüksek Öğretim Kurulu, ilgili üniversiteler.

İzlenecek Yöntem-Proje Çalıştayların düzenlenmesi ve komisyonların oluşturulması.

Süre-Vade Orta vade.
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A7 Sorun Alanla ilgili hızlı değişime müfredatın ayak uyduramaması.

A7 Çözüm Önerisi Derslerin gastronomi alanındaki değişime uygun olarak   
 güncellenmesi.

İlgili kurum-Kuruluş Yüksek Öğretim Kurulu, ilgili üniversiteler.

İzlenecek Yöntem-Proje Arama konferansları, çalıştaylar.

Süre-Vade Orta vade.

A8 Sorun Müfredatta kültür boyutunun eksik kalması.

A8 Çözüm Önerisi Mutfak kültürünü ele alan derslerin konulması. Söz gelimi;
 -Türk Mutfak Kültürü,
 -Gıda/Yemek Antropolojisi,
 -Yöresel Mutfaklar,
 -Dünya Mutfakları,
 Uygarlık (lar) Tarihi ,
 vb. dersler konulabilir.
 Yerel kültür araştırmalarına daha fazla yer vermek. 
 Öğrencinin önce Türk kültürünü tanımasını sağlamak.

İlgili kurum-Kuruluş Yüksek Öğretim Kurulu, ilgili üniversiteler, Kültür ve Turizm  
 Bakanlığı.

İzlenecek Yöntem-Proje Araştırmacıların bu konularda yapacağı projelerin teşvik edilmesi.

Süre-Vade Orta-uzun vade

A9 Sorun Derslerin gastronomi odaklı ve uygun seviyede verilememesi.

A9 Çözüm Önerisi Öğretim üyesi odaklı dersler belirlemek yerine öğrenci odaklı  
 dersler konulmalı ve verilmeli.
 Öğretim üyesi hareketliliği sağlanmalı.
 Uzmanlaşmaya yönelik derslere ve kültür derslerine ağırlık  
 verilmeli. 
 Farklı disiplinlerdeki derslerin gastronomi bölümlerine uygun  
 biçimde uyarlanması.

İlgili kurum-Kuruluş Yüksek Öğretim Kurulu, ilgili üniversiteler.

İzlenecek Yöntem-Proje Öğretim elemanı değişim programı geliştirilmeli, ilgili   
 disiplinlerarası paneller düzenlemek.

Süre-Vade Orta vade.
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A10 Sorun Lisansüstü eğitimde yeterli öğretim üyesinin bulunmaması.

A10 Çözüm Önerisi Bu alanla ilgili öğretim üyesi yetiştirilmesine özen gösterilmesi
 Üniversitelerarası Kurul’da Gastronominin ayrı bir başvuru  
 alanı olarak yer alması.

İlgili kurum-Kuruluş Yüksek Öğretim Kurulu, ilgili üniversiteler, 

İzlenecek Yöntem-Proje Öğretim üyesi yetiştiren enstitüler (gastronomi/gıda   
 araştırmaları enstitüleri) kurulması.

Süre-Vade Orta-uzun vade.

Komisyon B: Üniversite Sektör İşbirliği (Staj ve Kariyer) ile İlgili Sorunlar

B1 Sorun Üniversitelerde verilecek eğitimlerde teori (dersler) belirlenirken  
 sektör temsilcileri işin içine girmemekte.

B1 Çözüm Önerisi Eğitimcilerin bu işi bir ihtiyaç olarak görmesi ve bunu sektörden  
 talep etmesi.
 Yurt dışındaki uygulamaların aynen alınıp uygulanması yöntemi  
 yerine sektör ve ülke ihtiyaçlarına göre düzenlemesi.

İlgili kurum-Kuruluş Yüksek Öğretim Kurulu, üniversiteler, sektör kuruluşları, Kültür  
 ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı.

İzlenecek Yöntem-Proje İşbirliği ve çalışma gruplarının oluşturulması.

Süre-Vade Orta vade,  6-24 ay.    

B2 Sorun Mezun durumundaki öğrencilerin beklentilerinin yüksek olması.

B2 Çözüm Önerisi Paydaşların bilinçlendirilmesi,
 Medyanın doğru bilgilendirmesi,
 Şeflerin öğrencileri kariyerleri konusunda doğru bilgilendirmeleri.

İlgili kurum-Kuruluş Üniversiteler, sektör temsilcileri, paydaşlar.

İzlenecek Yöntem-Proje Üniversite, medya ve işletmelerin mezunlarla kuracakları doğru  
 iletişim yöntemleri, çeşitli etkinliklerle anlatım.

Süre-Vade Uzun vade, 24 ay ve daha fazla.   
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B3 Sorun Staja giden öğrencilerin iş başı eğitimi şeklinde değil de   
 öğrencinin de personel olarak görülmesi ve işletmenin   
 beklentisinin bu öğrencilerden yüksek olması.

B3 Çözüm Önerisi Stajın eğitim sürecinin devamı olduğunun işletmeler   
 tarafından benimsenerek öğrencilerin kendilerini değerli  
 hissedecek motivasyonlarının oluşturulması.

İlgili kurum-Kuruluş Üniversiteler, sektör temsilcileri.

İzlenecek Yöntem-Proje Üniversite ve sektör temsilcilerinin bu konuya yönelik   
 yapacakları görüşmeler.

Süre-Vade Uzun v. 24 ay ve daha fazla.  

B4 Sorun Staja giden öğrencinin ücret sorunu.

B4 Çözüm Önerisi Öğrencilere en az asgari ücretin ödenmesi.

İlgili kurum-Kuruluş Üniversiteler, sektör, ilgili bakanlıklar.

İzlenecek Yöntem-Proje Devlet, sektör ve üniversitelerle düzenlenecek toplantılar.

Süre-Vade Uzun vade, 24 ay ve daha fazla.

B5 Sorun Staja gidenlerin ağır şartlarda çalıştırılması ancak eğitim  
 boyutunun eksik bırakılması yani sektörde işlerin beklenen  
 düzeyde öğretilmemesi.

B5 Çözüm Önerisi Staj koşullarına standartlar getirilip denetim yapılması. Staj  
 koordinatörü görev tanımının yapılması, etkin hale getirilmesi.

 Staj yapılan işletme yelpazesinin genişletilmesi. Staj yapılan  
 işletmelerle ilgili bir referans veri tabanı oluşturmak. 
 Staj koordinatörlerinin işletmelerle bir araya gelmesi,   
 işletmelerin kendilerini öğrencilere tanıtmalarının sağlanması  
 ve öğrencinin uygun işletmeyi kendisinin tercih etmesi.

İlgili kurum-Kuruluş Üniversiteler, sektör, Avrupa Birliği Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal  
 Güvenlik Bakanlığı.

İzlenecek Yöntem-Proje Sektör ve üniversitelerle düzenlenecek toplantılar.

Süre-Vade Uzun vade, 24 ay ve daha fazla. 



36  

7. AKADEMİK TURİZM EĞİTİMİ ARAMA KONFERANSI (26-27 ŞUBAT 2015)

B6 Sorun Staj süre ve zamanlarının uygun olmaması.

B6 Çözüm Önerisi Akademik takvimin sektöre göre yeniden gözden geçirilmesi  
 ve staj sürelerinin uzatılması.

İlgili kurum-Kuruluş Üniversiteler, sektör.

İzlenecek Yöntem-Proje Sektör ve üniversitelerle düzenlenecek toplantılar.

Süre-Vade Uzun vade, 24 ay ve daha fazla. 

B7 Sorun Sektörün okullara sponsor olmaması, daha büyük yatırımlarla  
 bu alana önem verdiğini göstermemekte (fiziksel altyapının  
 oluşturulmasında sektör ve devlet desteği sağlanmaması).

B7 Çözüm Önerisi Üniversitelerin fiziksel altyapılarındaki eksiklikler konusunda  
 ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi adına sektörü zorlaması.

İlgili kurum-Kuruluş Üniversiteler, sektör.

İzlenecek Yöntem-Proje Sektör ve üniversitelerle düzenlenecek toplantılar.

Süre-Vade Uzun vade, 24 ay ve daha fazla. 

B8 Sorun Eğitimli ve alaylı çatışmasının olması.

B8 Çözüm Önerisi İletişim ve koordinasyon eksikliğinin giderilmesi.

İlgili kurum-Kuruluş Üniversiteler, sektör, STK.

İzlenecek Yöntem-Proje Paydaşların bir araya getirileceği toplantılar.

Süre-Vade Uzun vade, 24 ay ve daha fazla.

B9 Sorun Sektör tarafından istihdam ve kariyer güvencesinin verilmemesi.

B9 Çözüm Önerisi İşletmelerin staj yapan öğrencileri staj ya da mezuniyetleri  
 sonrasında istihdam etme konusunda daha istekli olmaları.
 Maliye Bakanlığı Burs Yönetmeliğinin değerlendirilmesi.
 Meslek yasası getirilerek sektörde istihdam kalitesinin artırılması.
 Ücret politikasının gözden geçirilerek mezunlara iş fırsatı  
 sağlanması.

İlgili kurum-Kuruluş Üniversiteler, sektör, STK, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye  
 Bakanlığı

İzlenecek Yöntem-Proje Paydaşların bir araya getirileceği toplantılar.

Süre-Vade Uzun vade, 24 ay ve daha fazla.
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Komisyon C: Akademik Kadro İle İlgili Sorunlar

C1 Sorun Gastronomi alanında temel lisans eğitimi almış personel   
 yetersizliği.

C1 Çözüm Önerisi Zaman içerisinde mezun sayısının artmasıyla bu sorun   
 çözülmeye başlanacaktır. Gastronomi öğrencilerinin akademik  
 kariyer için teşvik edilmesi.

İlgili kurum-Kuruluş Yüksek Öğretim Kurulu, Üniversiteler

İzlenecek Yöntem-Proje Öğrencilerin akademisyenliğe özendirilmesi ile ilgili konferans  
 seminer vb. etkinlilerin verilmesi, akademisyenliğe hazırlık  
 aşamasıyla ilgili bilgilendirme çalışmalarının yapılması.

Süre-Vade Uzun vade, 24 ve daha fazla.  

C2 Sorun Üniversitelerde akademisyenler arasında yaşanan çatışmalar.

C2 Çözüm Önerisi Akademisyenlerin etik ve iletişim konusunda duyarlılığın   
 arttırılması için çalışmalar yapılması.

İlgili kurum-Kuruluş Üniversite etik kurulları.

İzlenecek Yöntem-Proje Üniversite etik kurullarının daha aktif hale getirilmesi.

Süre-Vade Uzun vade, 24 ve daha fazla.

C3 Sorun Akademik kadro sayısı sıkıntısı ve sınıflandırılamaması.

C3 Çözüm Önerisi Bölümlerde alana uygun elemanların istihdam edilmesi ve  
 ders görevlendirmelerinde öğretim elemanlarının   
 alanlarına uygunluğun gözetilmesi.

İlgili kurum-Kuruluş Üniversite ve fakülteler.

İzlenecek Yöntem-Proje Üniversiteler arasında bir komisyon oluşturulması, ilgili   
 komisyonun görevlendirmelerde dikkate alınacak ortak   
 kriterleri belirlemesi.

Süre-Vade Orta vade, 6-24 ay
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C4 Sorun Personel alımlarında bölümlerin görüşlerinin alınmaması.

C4 Çözüm Önerisi Personel alımında personelin eğitim alanının yapılacak işe  
 uygun olması, Eğitim elemanının çalışacağı eğitim alanının  
 uygun olması.

İlgili kurum-Kuruluş Dekanlıklar, üniversite.

İzlenecek Yöntem-Proje Öğretim elemanı ihtiyacının gerekçeleri ile birlikte bölüm  
 kurullarınca belirlenmesi.

Süre-Vade Orta vade, 6-24 ay

C5 Sorun Bu alanda akademik kariyer yapmak isteyenlerin sayısının  
 az olması.

C5 Çözüm Önerisi Akademik personelin ücretlerinin iyileştirilmesi, araştırma  
 görevlilerinin de teşvik amacıyla ücretlerinin gözden geçirilmesi.  
 Daimi statüde  olmayan öğretim elemanlarının özlük halkları  
 konusunda iyileştirme çalışmalarının yapılması.

İlgili kurum-Kuruluş Üniversite, Yüksek Öğretim Kurulu

İzlenecek Yöntem-Proje Bu konuda Sendika ve STK’ların harekete geçmesi.

Süre-Vade Uzun vade, 24 ay ve daha fazla.

C6 Sorun Uygulama ağırlıklı bir bilim olduğu için uygulama derslerini  
 desteklemek için usta öğretici ve teknik eleman olarak   
 uzman  istihdam edilmesinde zorluklar yaşanması.

C6 Çözüm Önerisi Mezunların devlet kademelerinde teknik hizmetler   
 statüsünde istihdam edilmesi. Mevzuatın ve ücretlerin   
 yeniden gözden geçirilmesi. konusunda iyileştirme   
 çalışmalarının yapılması.

İlgili kurum-Kuruluş YÖK, üniversiteler ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü.

İzlenecek Yöntem-Proje Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü gibi kurumlarla bu  
 konuda işbirliği yapılması.

Süre-Vade Uzun vade, 24 ay ve daha fazla.
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C7 Sorun Uygulama dersleri için öğretim görevlisi istihdam edilirken  
 (atanırken) mesleki tecrübenin gözetilmemesi.

C7 Çözüm Önerisi Lisans mezuniyeti sonrasında en az beş yıllık mesleki tecrübe  
 (SSK ve işveren belgeli),  deneyimin niteliklerinin mevzuatta  
 tanımlanması.

İlgili kurum-Kuruluş YÖK, üniversiteler ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü.

İzlenecek Yöntem-Proje Mevzuat değişikliğin yapılması için ilgili mercilerde farkındalık  
 yaratmak

Süre-Vade Orta vade, 6-24 ay.

C8 Sorun Alanla ilgili lisansüstü programlarının nitelik ve nicelik açısından  
 yetersiz olması.

C8 Çözüm Önerisi Akademisyenlerin nitelik ve niceliklerinin arttırılması için  
 lisansüstü eğitim programlarının etkin bir şekilde artırılması,  
 açılacak programların daha uzun vade için programlanması,  
 ortak lisansüstü programların açılması için bütçe ayrılması.

İlgili kurum-Kuruluş YÖK, üniversiteler.

İzlenecek Yöntem-Proje Üniversitelerarası komisyonların oluşturulması, dersler ve  
 içeriklerinin belirlenmesi.

Süre-Vade Orta vade, 6-24 ay.

C9 Sorun Bölüm derslerinde alan dışı öğretim üyelerin görevlendirilmesi.

C9 Çözüm Önerisi Bu konuda bölüm başkanlarının duyarlı olması,    
 görevlendirmeleri objektif ve eğitim kalitesini sürdürebilecek  
 şekilde yapması, bu konuda öğretim üyesinin alanına uygun  
 derslerde görevlendirilmesi hususunda eğitim komisyonlarının  
 oluşturulması.

İlgili kurum-Kuruluş Üniversite, fakülteler.

İzlenecek Yöntem-Proje Eğitim komisyonlarının oluşturulması.

Süre-Vade Kısa vade, 0-6 ay.
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Komisyon D: Fiziksel Yapı (Kaynak ve Bütçe) İle İlgili Sorunlar 

D1 Sorun Uygulama alanlarının yetersizliği.

D1 Çözüm Önerisi Gastronomi eğitimi veren üniversitelerde mutfak, servis, bar,  
 depo, soyunma odaları, tadım alanları, enerji, drenaj, atıklar  
 ve havalandırma sistemleri, iş güvenliği ve ergonomi bir bütün  
 olarak bölüm yöneticileri, mutfak planlamacılarıyla birlikte  
 kararlaştırılmalı ve standartlar getirilmelidir. 

İlgili kurum-Kuruluş İlgili üniversite yönetimi, fakülte yönetimi, mutfak planlama  
 büroları, endüstriyel mutfak tasarımcıları.

İzlenecek Yöntem-Proje Tüm proje var olan bir binaya uyarlanmamalıdır.  Mümkün  
 olduğunca yeni bir bina yapılmalıdır. Binaya uygun mutfak  
 değil mutfağa uygun bina projesi hazırlanmalıdır. 

Süre-Vade Uzun vade, 24 ay ve daha fazla. 

D2 Sorun Uygulamada kullanılacak araç-gereçlerin yetersizliği.

D2 Çözüm Önerisi Ders planlarına uygun olarak malzeme tespiti yapılmalıdır.  
 Buna göre temin edilmelidir. 

İlgili kurum-Kuruluş Dersi verenler, fakülte yönetimi, üniversite yönetimi.

İzlenecek Yöntem-Proje Aynı programlarda görev yapan ve başarılı mutfak kurmuş  
 olan okullara ziyaret, bilgi paylaşımı yapılması, eğitimin amacına  
 ulaşmasında kullanılacak malzemelerin niteliği ve niceliğiyle  
 ilgili iknaa edici gerekçelerin hazırlanmaması, üniversite   
 yönetiminin gerekli ödeneği ayırması. 

Süre-Vade Kısa vade, 6 ay. 

D3 Sorun Öğrenci kıyafetlerinin temininde yaşanan sorunlar.

D3 Çözüm Önerisi Öğrencilere tüm üniformalı işlerde olduğu gibi kıyafetlerinin  
 üniversiteler tarafından sağlanmalıdır. 

İlgili kurum-Kuruluş İlgili üniversite yönetimi, fakülte yönetimi,  çözülememesi  
 durumunda sponsor destek aracılığıyla temin edilmesi.

İzlenecek Yöntem-Proje Üniversite yönetimini ikna etmek ilgili yasa ve mevzuatların  
 gözden geçirilerek gereli yasal uygunluğun araştırılması,   
 çeşitli firmalardan destek almak. 

Süre-Vade Kısa vade,   6 ay.
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D4 Sorun Uygulamalarda kullanılacak yiyecek ve içecek malzeme   
 temininde sorun yaşanması.

D4 Çözüm Önerisi Kamu İhale kanununa uygun hareket ederek temin edilemeyen  
 veya yasaların yorumlanmasından kaynaklanan sorunlar   
 nasıl aşılabilir bunun için eğitim kurumunun bir yaratıcı bir  
 çözüm bulma yoluna gitmesi gerekir. Yasal engel yoksa   
 firmalar, yerel üreticiler, hobi bahçesi, sera, okul bahçesi   
 oluşturulması gibi çözümler önerilebilir.  

İlgili kurum-Kuruluş İlgili üniversite yönetimi, fakülte yönetimi.

İzlenecek Yöntem-Proje Satın alma ve ihale komisyon üyeleriyle görüşüp yasalardaki  
 özel uygulamaları değerlendirmek. Üniversite yönetimi,   
 belediye valilik gibi yerel yöneticilerle işbirliği yapılmalıdır.  

Süre-Vade Orta vade,  6-24 ay.

D5 Sorun Yurt içi ve yurt dışı yarışma, fuar, bağbozumu  gibi öğrencilerin  
 gelişimi ve eğitimine katkı veren konularda yeterli bütçenin  
 sağlanmaması.

D5 Çözüm Önerisi Gastronomi eğitimi veren üniversite öğrencilerinin katılımının  
 sağlanması için gerekli giderlerin üniversite yönetimince  
 karşılanması için yasal düzenlenmelerin yapılması. 

İlgili kurum-Kuruluş İlgili üniversite yönetimi, fakülte yönetimi, Yüksek Öğretim Kurulu.

İzlenecek Yöntem-Proje Gerekli yasal altyapının oluşturulması adına tekliflerin   
 hazırlanması. 

Süre-Vade Uzun vade 24 ay ve daha fazla.

D6 Sorun Görsel medya ekipmanları ve basılı yayınların eksikliği.

D6 Çözüm Önerisi Eğitim için gerekli olan görsel kayıtların tutulması, saklanması  
 ve gerekli bilgilere kolay ulaşımı için medya ekipmanlarının  
 temin edilmesi ve bölüm kütüphanesi oluşturulması ya da  
 mevcut üniversite kütüphanesine entegre edilmesi. 

İlgili kurum-Kuruluş İlgili üniversite yönetimi, fakülte yönetimi, bölüm yönetimi.

İzlenecek Yöntem-Proje Gerekli planlamaların yapılarak, uygun bütçenin ayrılması ve  
 temini. 

Süre-Vade Orta vade,  6-24 ay..
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D7 Sorun Alkollü içecekler ve dünya mutfaklarında kullanılan bazı   
 gıdaların gastronomi eğitiminde kullanımına yönelik kültürel  
 ve yasal kısıtlamaların olması.

D7 Çözüm Önerisi Alkol tüketimine yönelik çıkarılan TAPDK ve Polis Selahiyeti ve  
 Vazife Kanunun’unda gastronomi eğitimi veren okulların   
 kapsam dışı tutulması ve ilgili yönetmelikte değişiklikler   
 yapılması gerekmektedir.

İlgili kurum-Kuruluş İlgili bakanlıklar.

İzlenecek Yöntem-Proje Gerekli planlamaların yapılarak, uygun bütçenin ayrılması 
  ve temini.

Süre-Vade Orta vade,  6-24 ay.

Komisyon E: Gastronominin Algılanması İle İlgili Sorunlar 

E1 Sorun Gastronominin tanımının belirsiz olması.

E1 Çözüm Önerisi Sektör ve akademik camianın bir araya getirilerek konferansların  
 düzenlenmesi, gastronomi tanımını zenginleştirmek için   
 güncellenmesi gastronominin farkındalığının artmasına   
 yönelik akademik  ve sektörel etkinliklerin düzenlenmesi.

E2 Sorun Gastronomi mesleğinin yeterliliklerinin belirlenememesi.

E2 Çözüm Önerisi Mesleki yeterlilik gibi komisyonlarda daha fazla paydaşın  
 yer alması.

İlgili kurum-Kuruluş Kültür ve Turizm Bakanlığı, YÖK, üniversiteler, dernekler,   
 STK, Türkiye Aşçılar Federasyonu.

İzlenecek Yöntem-Proje Panel, workshop, konferans vb.

Süre-Vade Orta vade,  6-24 ay.          

E3 Sorun Gastronomi bölümlerine, bağlı olduğu fakülteye göre farklı  
 misyonlar yüklenmesi.

E3 Çözüm Önerisi Gastronomi bölümünün farklı fakülteler altında da olsa   
 misyonun belirlenmesinde ortak ilkelerin belirlenmesi.

İlgili kurum-Kuruluş Üniversitelerin ilgili bölümleri.

İzlenecek Yöntem-Proje Arama konferansları, çalıştaylar, paneller.

Süre-Vade +24 ay        
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E4 Sorun Gastronominin, turizmin bir alt birimi olarak görülmesi.

E4 Çözüm Önerisi Çıktılarının gastronomiyle bire bir ilişkili olan bilimsel   
 çalışmaların artırılması. Üniversiteler, enstitüler ve araştırma  
 uygulama merkezleriyle işbirliği.
 Gastronomi ve turizmin birbiri ile ilişkili uygulamaları.

İlgili kurum-Kuruluş Üniversiteler, enstitüler, araştırma uygulama merkezleri,   
 dernekler, STK, yerel yönetimler.

İzlenecek Yöntem-Proje Gastronomi ile ilgili bilimsel araştırmalar, gastronomi turizmi  
 faaliyetleri, yemek festivalleri, gastronomik turların   
 profesyonelce düzenlenmesi.

Süre-Vade Uzun vade, 24 ay ve daha fazla. 

E5 Sorun Gastronomi, yiyecek-içecek işletmeciliği, mutfak eğitimi, aşçılık,  
 gıda mühendisliği, diyetisyenlik gibi bölümlerin birbirine   
 karıştırılması.

E5 Çözüm Önerisi İlgili bölüm akademisyenleri ve mezunlarının bir araya gelerek  
 meslek kataloglarının oluşturulması.

İlgili kurum-Kuruluş Üniversiteler, üniversitelerin ilgili bölümleri, mezunların   
 oluşturdukları dernekler.

İzlenecek Yöntem-Proje Arama konferansı, forum.

Süre-Vade Uzun vade, 24 ay ve daha fazla.

E6 Sorun Öğrencilerin staj dönemlerinde ucuz iş gücü olarak görülmesi.

E6 Çözüm Önerisi Yasal alanlarda değişiklikler yapılması, protokoller imzalanması.  
 Bakanlıklarca alınan kararların uygulanması ve denetlemeler  
 yapılması.

İlgili kurum-Kuruluş Üniversiteler, özel sektör, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve  
 Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Yüksek Öğretim  
 Kurulu.

İzlenecek Yöntem-Proje Komisyon çalışmaları yapılması.

Süre-Vade Uzun vade, 24 ay ve daha fazla.
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E7 Sorun Mezunların yüksek maaşlar ve yüksek mevkilerde çalışmak  
 istemeleri.

E7 Çözüm Önerisi Eğitim süresince iş yeri deneyimi sürelerinin artırılması,   
 öğrencilerin farkındalığının artırılması.

İlgili kurum-Kuruluş Üniversiteler, üniversitelerdeki ilgili bölümler, dernekler.

İzlenecek Yöntem-Proje Paneller, kariyer günleri, sektör buluşmaları.

Süre-Vade Uzun vade, 24 ay ve daha fazla.

E8 Sorun Öğrencilerin gastronomi bölümündeki dört yıllık eğitimin  
 sonucunda her konu hakkında uzmanlaştığını düşünmesi.

E8 Çözüm Önerisi Eğitim süresince öğrencilere mesleki eğitimin sürekli olarak  
 devam edeceği bilincinin verilmesi.

İlgili kurum-Kuruluş Üniversiteler, üniversitelerdeki ilgili bölümler.

İzlenecek Yöntem-Proje Paneller, kariyer günleri, sektör buluşmaları.

Süre-Vade Orta vade, 6-24 ay 

E9 Sorun Toplum tarafında yiyecek-içecek sektöründe çalışacak insanların  
 çekirdekten yetişmesi gerektiğinin düşünülmesi, eğitim   
 almanın göz ardı edilmesi.

E9 Çözüm Önerisi Toplumu bilinçlendirmek için ana akım medya ve sosyal medyayı  
 kullanmak.

İlgili kurum-Kuruluş Medya organları, ilgili kamu kurumları (Aile ve Sosyal Politikalar  
 Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kültür ve  
 Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı).

İzlenecek Yöntem-Proje Paneller, kariyer günleri, sektör buluşmaları.

Süre-Vade Uzun vade, 24 ay ve daha fazla. 

E10 Sorun Medya organlarının  gastronomi eğitiminin popülerliğini   
 artırarak gerçek amacından saptırması.

E10 Çözüm Önerisi Medya organlarına brifingler verilmesi. Kamuoyuna bilgilendirici  
 ve farkındalık yaratıcı bilgilerin verilmesi.

İlgili kurum-Kuruluş Medya organları, tanınmış gurmeler.

İzlenecek Yöntem-Proje Medya organları, gurmeler, akademik camialar ve sektörün ilgili  
 kuruluşlarına yönelik tv programları, panel ve konferanslar.

Süre-Vade Uzun vade, 24 ay ve daha fazla. 
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E11 Sorun Alaylı aşçıların, gastronomi bölümü mezunlarını yetersiz   
 olarak nitelendirmesi.

E11 Çözüm Önerisi Çekirdekten yetişen aşçıların üniversitelere davet edilerek  
 eğitimli öğrencilerle entegrasyonunun sağlanması.

İlgili kurum-Kuruluş Sektör paydaşları, üniversiteler.

İzlenecek Yöntem-Proje Kariyer günleri, derslere konuk eğitimci, sektör temsilcileri,  
 dernekler

Süre-Vade Uzun vade, 24 ay ve daha fazla.

E12 Sorun Gastronomiyle ilgili yarışmaların değerlendirilmesinin objektif  
 yapılmadığı algısı.

E12 Çözüm Önerisi Dünya Aşçılar Birliği’nin yarışma standartları uygulanabilir.   
 Yarışma yerine çalıştay aktiviteleri düzenlenebilir.

İlgili kurum-Kuruluş Türkiye Aşçılar Federasyonu ve üniversiteler.

İzlenecek Yöntem-Proje Üniversitelerdeki ilgili bölüm akademisyenlerinin bir araya  
 geldiği çalıştaylar.

Süre-Vade +24 Ay
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Ek-5: “Gastronomi Eğitimi Konusunda En Üst Düzey Yönetici Olsanız Yapacağınız İlk Üç 
İcraat Hangisi Olurdu?” Sorusuna Verilen Yanıtlar

— Gastronomi bölümü açan üniversitelere uygulama mutfaklarının mutlaka olması  
 gerektiğini şart koşardım. Altyapısını tamamlamayana kesinlikle izin vermezdim.
— Akademik kadronun gastronomi alanında eğitimli olması, üniversite kariyeri, yabancı  
 dil, yurtdışı deneyimi ve şartı koyardım.
— Sektörün mezunlara sahip çıkması için politikalar geliştirirdim.



— Gastronomi alanında üniversitelere daha fazla maddi kaynak aktarırdım.
— Gastronomi eğitimi veren üniversitelere mekân anlamında daha fazla destek olurdum.
— Gastronomi alanında yetişmiş öğretim üyesi sayısını artırırdım.



— Gastronomi okullarına aşçı öğretim görevlisi tahsisi yapardım.
— Gastronomi okullarında standart mutfak kurulmasını zorunlu yapardım.
— Otel mutfak ve restoranlarının standartlaşması ve ekipman standardı konulmasını  
 sağlardım.
— Türk mutfağında çalışan aşçıların seceresini çıkartırdım.
— Türk mutfağının ön plana çıkması için çalışma yapardım.



— Yiyecek hizmetleri sektöründe görev alacak çırakların doğru bir sistem çerçevesinde  
 yetiştirilmesini sağlardım.
— Çırak yetiştirmede, 3308-4702 sayılı Mesleki Eğitim Kanun uygulamalarını   
 yaygınlaştırırdım.
— Ahilik kavramı çerçevesindeki eğitim sisteminden yararlanarak, günümüze   
 uyarlayarak aşçı çırakları yetiştirirdim.



— Uluslararası gastronomi okulu açardım.
— Öğrencileri, uluslararası düzeyde gastronomi açısından önde gelen mutfaklarda staj  
 yaptırmak veya öğrenci değişimi sağlardım.    
— Eğitimcileri mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri ve uygulama yapmaları için  
 yabancı ülkelere gönderirdim.



— Gastronomi eğitimi veren üniversitelerin teknik standartlarını yükseltirdim.
— Gastronomi eğitimi alan öğrencilerin sektörle işbirliğini geliştirirdim.
— Gastronomi eğitimcilerinin standartlarını oluştururdum.
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— Gastronomi okullarında sektör komitelerinin aktif rol almasını sağlardım.
— Yurtdışı eğitimleriyle senkronizasyon sağlardım.
— Eğitimi lise düzeyinden itibaren paralel bir yapıda ve birbirini tamamlayıcı hale   
 getirirdim.



— Fiziki olarak tam donanımlı eğitim alanları sağlamak: mutfak, lokanta, konaklama  
 tesisleri, kütüphane, deney alanları vb. oluştururdum.
— Uluslararası projeleri olanaklı kılmak, bürokratik engelleri azaltmak, çeşitli fonlarını  
 kullanmak için olanak sağlardım.
— Sadece yerli değil, yabancı araştırmacı ve eğitimcilerin de eğitim kurumlarında   
 çalışmalarını olanaklı kılardım.



— Michelin yıldızları gibi bağımsız kuruluşlar tarafından verilen restoran derecelerini  
 ölçen sistem geliştirirdim.
— Üniversite sektör buluşmaları düzenlerdim.
— Gastronomi organizasyonları düzenlerdim.



— Üniversitelerin geçiş hakkının daha kolay olmasını sağlardım.
— Yemek alanında daha fazla alan ve yenilikler yapardım.
— Verilen eğitimin daha kapsamlı ve öğretici olması, yüzeysel olmamasını sağlardım.



— Üniversitelerde gastronomi bölümü sayısını azaltırdım.
— Uygulama derslerinin sayısını arttırırdım.
— Uygulamalı mutfak bilimleri olmasını zorunlu kılardım.



— Eğitim kurumlarının sayısını arttırır, niteliği ile ilgili değişiklikler yapardım.
— Özel sektörde eğitimli çalışan konusunda yasal zorunluluk getirirdim.
— Eğitmen – akademisyen yetiştirme konusunda destek ve teşvikleri artırırdım.



— Gastronomi eğitimi için eğitimci yetiştirme programı açardım
— Gastronomi eğitim programları için komisyon oluşturur ve fon sağlardım.
— Gastronomi eğitimine kaynak sağlayacak araştırma birimi oluşturur ve işler halde  
 tutardım.
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— Gastronomi alanında uygulama olanaklarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapardım.
— Öğrencilerin gastronomi alanındaki gelişmeleri takip edebilmeleri için mali   
 kaynakların artırılmasını sağlardım.
— Türk mutfağına yönelik çalışmaların artırılmasını sağlardım.



— Gastronomi Araştırma ve Uygulama Merkezi kurardım.
— Meslek odası oluştururdum.
— Gastronomi ve mutfak bölümlerinin kontrolsüz, altyapısız bir şekilde açılmasına  
 kısıtlama getirirdim.



— Müfredatları değiştirirdim.
— Şefler ve sektör işbirliğini geliştirirdim.
— Gastronomi bölümlerinin yurtdışına açılmalarını sağlardım.



— Komisyonlar kurarak tüm yemeklerin reçetesini hazırlatırdım.
— Mesleki standartları belirlerdim.
— Meslekteki pozisyonlar için çalışma sürelerini belirlerdim.



— Öğrencilere hem yerli hem de yabancı şeflerle tanışma ve çalışma imkânı tanırdım.
— Bilgi ve kültür gezileri, yurt içi ve yurt dışı, yiyecek- içecek turlarına (gastro turlar)  
 katılma imkânı sağlardım.
— Teori eğitimleri için kolay anlaşılır, eğlenceli nitelikte, geniş ve zengin yazılı   
 kaynakların hazırlanmasını sağlardım.



— Gastronomi eğitimi verecek eğitimciler yetiştirirdim.
— Eğitim müfredatını uygulanabilir kılardım.
— Gastronomiyi sağlıkla buluştururdum.



— Turizm işletmeciliği gibi gastronomi bilim dalında da öğretim üyesi yetiştirme   
 amacıyla lisansüstü eğitim programları açardım.
— Mutfak atölyesi olmayan gastronomi programlarına öğrenci almazdım.
— Uygulamaya dönük derslere ağırlık verirdim.
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— Alanda uygulama ağırlıklı eğitim verilmesini sağlardım.
— Eğitim alan öğrencilere bol bol gezme ve görme fırsatı sağlayan projeler   
 hazırlanmasını sağlardım.
— Sektörle mutlak anlamda işbirliği sağlardım.



— Ekoloji bilim dalıyla ilgili derslerin eğitim programlarında yer almasını sağlardım.



— Akademisyen yetiştirirdim.
— Okulların donanım altyapısını geliştirirdim.
— Sektör- okul işbirliğini geliştirirdim.



— Gastronominin temel çerçevesini belirlerdim.
— İlişkili olduğu alanları tespit ederdim.
— Akademik çalışmalar için altyapı hazırlardım.



— Gastronomi eğitimi sorunlarının tartışıldığı bir çalıştay yapardım.
— Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre gereken uygulamaları yapardım.
— Şimdiye kadar kurulmuş gastronomi bölümlerinin müfredatına belli düzeyde   
 standart geliştirirdim.



— Yemek kültürü araştırmaları yapardım.
— Üretim-tüketim ilişkileri geliştirirdim.
— Yeme –içmenin toplumsal boyutunu araştırırdım.



— Meslek öğretmenlerinin her yıl bir ay sektörde çalışmasını sağlardım.
— Müfredatın geleneksel kültür ve mutfakla uyumlu hale getirilmesini sağlardım.
— Teorik içeriğin azaltılması ve derslerin pratik uygulama esasına uygun işlenmesini  
 sağlardım.



— Eğitim için uygun fiziksel mekânlar hazırlardım.
— Araştırma merkezi haline getirirdim.
— Gastronomi eğitiminde nitelikli hoca yetiştirilmesini sağlardım.
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— Turizm sektöründe 12 ay iş alanı olması için çalışmalar yapardım.
— Personel yatırım bütçesinin artırılmasını sağlardım.
— Turizm çalışanlarının gelirlerinin artırılmasını sağlardım.



— Nitelikli hoca yetiştirilmesi için çalışırdım.
— Mutfak malzemesi alımında ödenek sağlanmasını sağlardım.
— Öğrencilerin yurt dışında eğitime gönderilmesini sağlardım.



— Sektörle üniversiteler arasındaki bağı güçlendirirdim.
— Mesleki sertifikasyon sistemi kurardım (avukatlık doktorluk vb. gibi).
— Öğretim üyelerinin yetkinliklerini artırırdım.



— Bölüm açılmasına ilişkin ilkeleri belirlerdim.
— Ders programlarını sektör ihtiyaçları doğrultusunda oluştururdum.
— Yeterli laboratuara sahip olmayan bölümlerin eksikliklerini gidermeye yönelik   
 çözümler bulurdum.



— Müfredatı küresel ölçekteki gastronomi eğitimi ile entegre hale getirirdim.
— Disiplinlerarası geçişe uygun eğitim esnekliği sağlardım.
— Standart olmayan atölye, mutfak vb. kurulmasına karşı çıkardım.



— Gastronomi uzmanlarını toplar, onların bilgi ve birikimlerini alırdım.
— Gastronomi eğitimiyle ilgili olarak bu toplantıda alınacak kararları yayınlardım.
— Alınacak kararları hayata geçirmek için gerekli organizasyonları yapardım.



— Mesleki yeterlilik sınavlarını daha ciddi ve ölçülebilir kriterlerle yapardım.
— Yerel yemekleri koruma altına alır, okullarda tez, ders vb. zorunlu çalışma konusu  
 haline getirir, uluslar arası sektöre sunar, tanıtımını yapardım.
— Sektörün saygınlığını artırır, önemini uluslararası alanda yayardım.



— Gastronomi eğitimlerini artırır ve bu alanda yeniliklere ve yatırımlara yönelirdim.
— Gastronomi alanında dil kursları ve yabancı dile önem verirdim.
— Bölge ayrımı yapmaz, her bölgeye eşit destek verirdim.
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— Gastronomi alanında servis ve mutfağı önde tutardım.
— Mutfak ve servis konusunda çok daha yoğun bir eğitim verilmesini sağlardım.
— Yabancı dile önem verirdim.



— Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alımı yapardım.
— Gastronomi öğrencilerinin merak, hayal gücü, etik ve topluma değer katma bilincini  
 geliştirirdim. Uygulamalarını ve projelerini değerlendirmeye katardım.
— Alanlarına özen ve ilgiyi kaybetmemeleri için değişik ortamlarda eğitimi teşvik ederdim.



— Meslek Yüksek Okullarındaki aşçılık bölümü ile yüksekokullarda açılan gastronomi  
 bölümü kargaşasını düzeltirdim.
— Gastronomi ve mutfak sanatları alanında açılan birim adlarının çeşitlenmesinin   
 önüne geçerdim.
— Mezun olan öğrencilerin sektördeki çalışma süresi ve deneyimine göre ölçme ve  
 değerlendirmelerle sektörde yükselmelerini sağlardım.

 

 

Tablo 1.  

İcraatların Konularına Göre Dağılımı

Tablo 2.

İcraatlarda En Sık Kullanılan 
Kelimeler
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Ek 6 - Arama Konferansından Fotoğraflar
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Ek 7 – Arama Konferansı ile İlgili Basında Yer Alan Haberler
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