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Gastronomi mi Yiyecek İçecek İşletmeciliği mi?** (Gastronomy or Food and Beverage
Management?)
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Gastronomi hem bilimi hem de sanatı içeren tanımlamalarıyla aslında insanlığın varlığından
beridir süregelen ama kavramsal olarak son yıllarda popüler bir şekle bürünen mutfak,
yiyecek içecek kültürü ve uygulamalarının yerine sıklıkla kullanılan çok kapsamlı ele
alınabilecek bir kelimedir. Gastronomi kelimesi hem kavramsal olarak hem de eğitim
kurumlarının içerisinde yer edindiği ismiyle amacına yönelik bir şekilde kullanılıp
kullanılmadığı sorgulanmakta ve yükseköğretim kurumlarındaki çeşitli düzenlemeler ile
birlikte akademik tartışmalar da devam etmektedir. Bu sebeplerden dolayı bu duruma
yönelik görüşlerin alan uzmanlarınca tartışılması önemli görülmektedir. Bu çalışma literatür
bilgisinden yola çıkarak gastronomi kavramını ele almayı ve gastronominin Türkiye’deki
yükseköğretim kurumları tarafından kullanımını uzman görüşleri çerçevesinde
değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada nitel araştırma
yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar tesadüfî olmayan örnekleme türlerinden kolayda
örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği
kullanılarak elde edilmiş ve verilerin çözümlenmesi betimsel analiz ile gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre; gastronominin ne olduğu ve yükseköğretim kurumlarındaki
isimlendirmelerde gastronomi kelimesinin kullanılmasının gerekliliği olmak üzere iki
başlık altında toplandığı görülmektedir. Ayrıca sonuçlar, yükseköğretim kurumlarında
gastronomi kelimesi yerine Türkçe bir ifade olmalı ve olmamalı konusunda alan uzmanları
arasında farklı iki görüşün olduğunu, gastronominin kelime olarak anlamsal içeriğini doğru
ifadelerle tanımlamanın ve buna yoğunlaşmanın daha doğru olacağını göstermektedir.
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Gastronomy, with its definitions involving both science and art, is a word that can be used
extensively in place of cuisine, food and beverage culture and practices that have been
going on since the existence of humanity. But it has become conceptually popular in recent
years. Today, when the use of the word of gastronomy both conceptually and its purposeful
use with its name in which educational institutions are included, academic debates can
occur with various regulations in higher education institutions. For these reasons, it is
considered important to discuss the opinions regarding this situation by experts who take it
impartially. In this study, the use by a consideration of the gastronomy concept based on
the literature and gastronomy of the higher education institutions in Turkey aims to evaluate
the framework by expert opinion. Data obtained within the scope of the study; it is
categorized under two titles as what is gastronomy and the need to use the word gastronomy
in namingat the higher education institutions. In addition, the results show that there are
two different views among the field experts about whether or not there should be a Turkish
expression in higher education institutions instead of the word gastronomy, and it would be
better to define the semantic content of gastronomy with correct expressions and to focus
on it.
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