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Çalışma orta öğretim düzeyinde verilen gastronomi eğitiminin güncel gelişmeler
doğrultusunda incelenmesini amaçlamaktadır. Araştırma nitel yöntemlerden doküman
incelemesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda çalışma mesleki ve teknik orta
öğretim kurumlarında yiyecek içecek hizmetleri alanı eğitimini konu edinmektedir. Milli
Eğitim Bakanlığı mesleki eğitimde kullanılan öğretim programlarını 2020 yılında temel
beceriler odağında güncellemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Teknik Anadolu
Liseleri ve Çok Programlı Anadolu Liselerinde gastronomi eğitiminin yiyecek içecek
hizmetleri alan ve dalı içerisinde bütüncül bir yaklaşımla ele alındığı dikkat çekmektedir.
Örgün eğitim kapsamına alınan mesleki eğitim merkezlerinde ise yiyecek içecek hizmetleri
eğitimi altı farklı dalda gerçekleşmektedir. Tüm bunlar ışığında temel becerilerin
uygulamalı olarak aktarılmasını hedefleyen mesleki eğitime kaynaklık eden öğretim
programları ile orta öğretim düzeyinde verilen gastronomi eğitiminde değişiklikler olduğu
söylenebilir.
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The study aims to examine the gastronomy education given at secondary education level in
line with current developments. The research was carried out with the document analysis
method, which is one of the qualitative methods. This study is about the education of food
and beverage services in vocational and technical secondary education institutions. The
Ministry of National Education updated the curricula used in vocational education in 2020
with a focus on basic skills. It is noteworthy that gastronomy education in Vocational
Technical Anatolian High Schools and Multi-Program Anatolian High Schools affiliated to
the Ministry of National Education is handled with a holistic approach within the field and
branch of food and beverage services. In vocational training centers included in formal
education, food and beverage services training takes place in six different branches. In the
light of all these, it can be said that there are changes in the teaching programs that aim at
transferring basic skills practically and the gastronomy education given at the secondary
education level.
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