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K
ılavuzdaki ilkeler, gastronomi turizminin 
geliştirilmesi için sektördeki kamu ve özel 
sektördeki paydaşlarla ‘’ortak gelecek için 
ortak karar’’ alma süreçlerine katkı sağlamak, 

sektördeki paydaşların her biri için planlama 
ve yönetim gibi önemli konularda tavsiyelerde 
bulunmak ve gastronomi turizminin gelişimini 
desteklemek amacıyla hazırlanmıştır.

Gastronomi turizmi, sektördeki tüm paydaşlar, 
toplum ve doğa için büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu 
nedenle, bu çalışma, GÜVENLİ ve DUYARLI TURİZM 
senaryosu geliştirilmesi için BM, 2030 Sürdürülebilir 
Hedeflerine de katkıda bulunan, yerel kalkınma, 
ekonomik büyüme, istihdam yaratma ve sorumlu 
tüketim ve üretim vb. alanları da içeren kapsamlı ve 
katılımcı bir yol haritasına kılavuzluk edecektir.

Bu kılavuzdaki 10 TEMEL İLKE, gastronomi turizminin 
geleceğinin tasarlanması için önemli tartışma 
konuları, öneriler içermektedir. Beklentimiz ise tüm 
paydaşlarla etkileşim ortamlarında kılavuzda önerilen 
ya da geliştirilecek yeni ilkelerle birlikte süreci 
yeniden tasarlamaktır.
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Bu kılavuz, sektörle ile ilgili her kesimin içinde 
olacağı sürecin tasarlanmasında temel ilkeleri 
içeren stratejik çerçevedir. Çerçeve; kapsamlı 
ve kapsayıcı işbirlikçi yaklaşımları kolaylaştıran, 
küresel salgın nedeniyle belirsizlik döneminde, 
gelişen trendleri de dikkate alan yeni nesil 
turizmin gelecek stratejilerinin belirlenmesine 
katkı sağlayacaktır.

Turizmin itici gücü olan gastronomi yeme ve 
içmenin ötesinde yaşamın farklı boyutlarını da 
içeren kültürel bir harekettir. Turizm ekonomisinin 
itici gücü olan gastronomi turizminin geliştirilmesi 
için çoklu disiplinler ve ölçekler arası işbirliği ve 
etkileşim ortamları yaratılmalıdır.

Kültür, inanç, deneyim turizmi ve diğer alanlardaki 
çalışmalara da örnek olmak üzere hazırlanan 
bu kılavuz, katılıma ve geliştirmeye açık yeni bir 
sürecin tasarım ilkelerini ortaya koyan bir tartışma 
dokümanıdır.

Kılavuz
Nedir?5 N

1 K
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Gastronomi turizmi sektöründeki sorunların 
belirlenmesi, farklı fikirlerin değerlendirilmesi, 
sorunların çözümünü kolaylaştırmak için strateji 
geliştirilmesi ve çözümlerin ortaya konulması 
için yeni bir sürecin tasarlanmasına gereksinim 
vardır. Bu kılavuz, bu sürecin tasarlanmasının 
metodolojisini ortaya koymaktadır.

Kılavuz, turizminin gelişmesi ve çeşitlenmesinde 
itici güç olan gastronominin ana oyuncuları; 
kamu, özel ve sivil kesimlerin işbirliğiyle ‘’küresel 
trendler’’ ve ‘’bize özgü değerler’’ dikkate alınarak 
yeni nesil gastronomi turizm senaryolarının 
geliştirilmesine kaynak için hazırlanmıştır.

Bu kılavuzun temel amacı; usta-şef, kamu-özel, 
tasarımcı-girişimci, üretici-müşteri vb. disiplinler 
ve kesimler arası işbirliğini teşvik etmek, gelenek-
yenilik, insan-çevre, koruma-yaşatma, küresel-
yerel vb. tematik etkileşimlerin yaratacağı olumlu 
etkilerin fırsat alanlarını ortaya koymaktır.

Kılavuz
Neden Hazırlandı?

Kılavuz
Nasıl Kullanılır?
Kılavuzda; yaşadığımız coğrafyanın kültürel 
ve doğal birikiminin ortaya çıkardığı bereket 
ve becerilerimizi yeniden keşfeden, bize özgü 
değerlerimizi, yeni nesil trendleri de dikkate 
alarak yenilikçi çözümleri tasarlayan ve farklılık 
yaratan yeni markalarımızı yeni nesil platformlarla 
pazarlayan bir süreç tasarımının temel ilkeleri 
sunulmaktadır. 

Sürecin tasarlanmasında temel yaklaşım, 
stratejileri misafir açısından sorgulamak ve misafir 
deneyimlerini geliştirecek çözümler 
oluşturmaktır. Bu nedenle kılavuz, ‘’ tasarım 
düşüncesi (design thinking)’’ yaklaşımı dikkate 
alınarak KEŞFET, TASARLA, UYGULA ve 
PAZARLA olmak üzere dört  aşamalı sürecin 
tasarım ilkeleri olarak okunmalıdır. 

Kılavuzda yer alan tasarım ilkeleri, öneriler ve 
örnek ürün tasarımları incelenmeli, her kesim 
kendi rolleri ile bu sürece katkı sağlamalı ya da 
kendi sürecini tasarlamak için yararlanmalıdır.
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Kılavuzda önerilen tasarım ilkeleri, sistem 
tasarımından servis tasarımına, mekan 
tasarımından ürün tasarımına kadar farklı 
alanlarda kullanılabilir.

Örneğin, kılavuzda yer alan rota tasarım örnekleri 
kent, bölge ve havza ölçeklerinde ele alınmıştır. 
Kent ölçeğinde Antalya ili, bölge ölçeğinde İzmir-
Çeşme Yarımadası ve havza ölçeğinde ise Aşağı 
Fırat Havzası turizm rotaları tasarlanmıştır.

Her üç ölçekteki rotaların ortak noktası ise 
değerlerin beş duyuya hitap etmesidir. Yerel 
ekonomileri canlandırmak, farklılıklarımızı 
farklılaştırmak, kullanıcı odaklı ürünler 
geliştirilmek için, duyu ve duygularımızı harekete 
geçiren süreçler, farklı ölçek, zaman ve temalarla 
tüm coğrafyayı kapsamalıdır. Örnek rotalardan 
yararlanılmalı ve çeşitlendirilmesine katkı 
konulmalıdır.

TGA tarafından açık kaynak olarak hazırlanan bu 
kılavuz, gastronomi turizmi sektöründe bulunan 
pek çok kesimin işbirliği ve güç birliği ortamlarına 
katkı sağlayacaktır. Katılımcı süreç, bu kılavuzun 
paylaşılmasıyla başlamalı hem kılavuzun 
geliştirilmesi hem de yeni nesil ürünlerin 
tasarlanmasında sektördeki tüm aktörlerin 
görüş ve önerilerinin alındığı bir zaman dilimine 
yayılmalıdır.

Kılavuz için her katkı değerlendirilecek ve sürekli 
revize edilecektir. Kılavuz, farklı deneyimlerle 
çeşitlendirilecek ve kapsamı ise katılımcı süreçle 
genişletilecektir.

Kılavuz
Nerede Kullanılmalı?

Katılımcı Süreç
Ne Zaman Başlamalı?
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Kılavuzun Geliştirilmesine
Kimler katkı sağlamalı?
Bu kılavuza, sorunları insan odaklı ve çevre odaklı 
sorgulayan, çözüm geliştirmek için doğru soruları 
soran ve katılımcı sürece ortak olmak isteyen 
herkes katkı sağlamalıdır. Gastronomi turizmi 
sisteminin yeniden düşünülmesi ve sürecin 
yeniden tasarlanmasında turizmde değer yaratan 
paydaşların deneyimlerinden yararlanılacaktır.

TGA, yönlendirici ve teşvik edici rolüyle, 
disiplinler ve sektörler arası işbirliği ortamları 
yaratacaktır. 

9



Gastronomi turizminin geleceğini; yaşadığımız 
küresel sorunlara duyarlı, misafir beklentileri ile 
uyumlu tasarlanmak, empati yoluyla etkileşim 
ortamlarında güven veren hizmetleri üretmek,
hizmet kalitesi ile ilişkili marka yaratmak ve en 
önemlisi sektörün paydaşları ile tasarım ilkelerini 
paylaşarak, onları çözüm tasarımında edilgen 
yerine etken rol sahibi olmalarını sağlamak için 10 
temel tasarım ilkesi hazırlanmıştır.

Hiç kuşkusuz, bu kılavuzdaki tasarım ilkeleri 
katılımcı süreç içinde paydaşlarla farklılaşacak ve 
çeşitlenecektir. Önemli olan süreci izlemektir.

Kültür, inanç, deneyim turizmi ve diğer alanlardaki 
çalışmalara da örnek olmak üzere hazırlanmıştır. 
Kılavuzdaki her bir ilke: temel sorular, öneriler, 
ilkeler ve/veya örnek tasarımları içermektedir.

Neden
Tasarım İlkeleri?

İnsan ve Doğa 
Odaklı Tasarım 
Düşüncesi 
Benimsenmeli.

TEMEL

İLKE

Yaklaşım
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On binlerce Yıllık Uygarlıkların 
Birikimi ve Coğrafyanın
Bereketi Yeniden 
Keşfedilmeli.

Trendler İzlenmeli, Gelecek 
Senaryoları Tasarlanmalı.

Beş Duyuyu 
Harekete Geçirecek Rotalar 

Tasarlanmalı.

Deneyimleri Paylaşacak Yeni 
Hikayeler Yazılmalı. 

Sorunları Fırsata Çevirecek 
Fırsat Alanları 
Yaratılmalı.

Ortak Gelecek İçin Ortak 
Hareket Çağrısı Yapılmalı.

Yeni Nesil Teknolojileri 
Kullanılmalı.

Farklılıklarımızı Farklılaştıracak 
Markalar Yaratılmalı.

Temalar

Bize Özgü Hikayeler

Çağrı

Pazarlama

Markalaşma

Öncelikli Stratejiler 
Geliştirmek İçin Kapsayıcı 

Temalar Belirlenmeli.

StratejilerTrendler

Rota

9

11



Yaklaşım
İnsan ve Doğa Odaklı 

Tasarım Düşüncesi 
Benimsenmeli.

Gastronomi turizminin değişen dinamikleri ve 
yaşanan küresel gelişimlerle yeni yaklaşım: 
değişim yaratan, misafirle empati sağlayan, 
yeni nesil beklentileri dikkate alan, yerelliği öne 
çıkaran ve deneyimlerin paylaşıldığı ilkelerle 
belirlenmelidir.

Tasarım düşüncesi (design thinking) veya 
kullanıcı merkezli tasarım (user-centered design)  
olarak da adlandırılan ve daha çok tasarım 
dünyasında kullanılan yaklaşım; sektördeki farklı 
bakış açılarını bir araya getirebilir, insan ve doğa 
başta olmak üzere farklı paydaşlarla empati 
kurabilir, işbirlikçi ve disiplinler arası katılım 
alanları oluşturulur, zorluklar yeniden tanımlanır, 
paydaşlarla 
birlikte yenilikçi ve işbirliğine dayalı çözümler 
tasarlanabilir.

Özetle, tasarım düşüncesi yaklaşımının en temel 
ortak noktası birlikte düşünme, birlikte çözüm 
sürecinde kolektif çalışmayı teşvik etmesidir.

ilke
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1. Sosyal Yenilik Tasarımı, +37 Studio for Design, 2014

Keşif Araştırma Geliştirme Uygulama

Tasarım düşüncesi yaklaşımı, Gastronomi turizmi 
sektörü için:

• Paydaşları sorunları keşfetmenin ve çözüm
geliştirmenin ortağı yapar.

• Ortak tasarım yöntemleri benimseyerek, ortak
karar alma süreçlerini hızlandırır.

• Sektörde üretilen, dağıtılan ve tüketilen her
ürünün sosyal ve çevresel etkilerini hesaba
katar.

• Yenilikçi çözümlerle yeni iş ekosistemlerinin
tasarlanmasına katkı sağlar.

Bu kılavuzda, tasarım düşüncesi 
metodolojisinden yararlanılarak gastronomi 
turizminin yeniden tasarlanması sürecinde; 
KEŞFET, TASARLA, UYGULA ve PAZARLA 
aşamaları kullanılmıştır.  Sektördeki paydaşlarla 
sorunları, trendleri 
ve değerleri birlikte keşfetme aşamasında 
derinlemesine araştırmalar yapılabilir, sorunları 
çözmek için tema, strateji, modeller tasarlanabilir, 
yeni nesil platformlarla bize özgü deneyimler, 
değerler ve ürünler pazarlanabilir.

Beş basamaktan oluşan insan odaklı tasarım 
süreci, her aşamasında soyut kavramlar ve 
gerçekçi fikirler arasında alışveriş yaparak gelişir.1

Eğer, SORUMLU TURİZM 
hedefine yönelik, 
MİSAFİR ve DOĞAYI 
merkeze alan yeni 
yaklaşımlar geliştirmek 
isteniyorsa tasarım 
düşüncesi yaklaşımdan 
yararlanılmalıdır.

Araştırma odaklı Sorunların kökeninin 
araştırılması odaklı

Model ve temalar 
geliştirme odaklı

Uyarlama 
Fikirleri somuta 

dönüştürme odaklı
Fikirleri uygulama 

odaklı
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Keşfet

Uygula

Tasarla

Pazarla

Birlikte yeniden 
keşfetmek

Yenilikçi 
çözümleri 

tasarlamak

Yeni nesil 
platformlarla 
pazarlamak

Sorunlar
Trendler
Değerler

Çözümleri birlikte 
uygulamak

Sistem
Proje

Yöntemler

3

Tema
Strateji

Modeller

Deneyimler
Değerler
Ürünler
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Ne Yapılmalı?
TGA tarafından hazırlanan 
örnek kılavuz dikkate alınarak, 
sürecin katılımcı ortamlarda 
tasarlanması için paydaş 
buluşmaları yapılmalı. Buluşma 
öncesi, tasarım düşüncesi 
yaklaşımının metodolojisini 
anlatan bilgilendirme süreci 
başlatılmalı. Ardından, sektör 
paydaşları ile odak toplantıları 
organize edilmelidir.

Neden Yapmalı?
Gastronomi turizminin yeniden 
tasarlanması sürecinin Keşfet, 
Tasarla, Uygula ve Pazarla 
adımlarının kapsayıcı ve 
katılımcı ortamlarda 
yönetilmesi sonucunda duyarlı 
turizm hedefine yönelik misafir 
ve doğa odaklı düşünce ile 
yeniliği bir araya getiren yeni 
ürünler tasarlamak için.

Kiminle Yapmalı?
Sektörün paydaşlarının farklı 
disiplinleri ve kesimleri ile 
tasarımcılarla.

Tartışma Soruları:
• Sektörün çözülmesi gereken farklı sorunlarını keşfetmeye

hazır mıyız?

• Yenilikçi çözümler için doğru sorular sorup, çözüm için
sorgulamaları katılımcı ortamlarda yapabilir miyiz?

• Tasarım düşüncesi yaklaşımı işletmeler ve destinasyonlar
için farklı bakış açıları geliştirebilir mi?

• Ortak projelerle ortak harekete başlayabilir miyiz?

15



Trendler
Trendler İzlenmeli, 

Senaryolar Tasarlanmalı.

Gastronomi turizmindeki trendleri analiz etmek, 
özellikle kültürel ve doğal mirasta önemli bir unsur 
olarak, yenilik ve bölgesel rekabet gücü için bir 
araç olarak kullanılabilir.

Değişen tüketim alışkanlıkları, BM-2030 küresel 
hedefleri, yerellik, deneyim gibi küresel trendler 
gastronomi turizmi için yeni strateji ve ürünlerin 
geliştirilmesinde ne tür fırsat alanları sunabilir ve 
bunlardan kendimize özgü hangi dersler alınabilir.

• Yerellik: Doğal ve geleneksel lezzetler

• Deneyimleme: Farklılıkların hikayeleri

• Sosyal Farkındalık: İsrafı önleme, küresel
sorunları azaltma

• İyi Ye, İyi Yaşa: Sağlık için yemek

• Yerinde ve Zamanında: Tarladan sofraya en
kısa yolculuk

• Sosyalleşme: Ekonomik, birlikte ve sağlıklı
yemek ortamları

• Dijitalleşme: Teknolojik açılımlar

• Tasarım: Çok disiplinli süreç tasarımı

ilke
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Ne Y     apılmalı?
Turizmle ilgili küresel örgütler 
ile Google, Airbnb, 
TripAdvisor, Booking gibi 
dijital ekonomi küresel 
firmaları ile pazar araştırması 
ve pazar eğilimleri konusunda 
uzmanlaşmış firmaların 
raporları,
sosyal medya, kredi kartı 
firmaları vb. uluslararası, 
ulusal, bölgesel ve yerel 
kuruluşların bilgi kaynakları 
hakkında entegre bilgileri 
toplamak, değerlendirmek ve 
paylaşmak için bir veri havuzu 
oluşturulmalıdır. 

Neden Yapmalı?
Misafir davranış biçimlerini 
anlayarak ve yorumlayarak, 
güncel ve anlaşılabilir 
sentezlenmiş verilerin sektör 
paydaşlarıyla paylaşarak, onların 
gelecek planlamalarına yardımcı 
olmak için.

Kiminle Yapmalı?
TGA, kurumsal liderliği ile 
araştırma ve konusunda lider 
kurumlarla işbirliği içinde bir 
platform tarafından yapılmalıdır.

Tartışma Soruları:
• Küresel trendleri analizi ve paylaşımı için platformlar

oluşturabiliyor muyuz?

• Misafir davranışlarının izlenmesi ve yorumlanması sürecinde
büyük bilgiden yeterince yaralanabiliyor muyuz?

• Duyarlı turizmin geliştirilmesi için BM-2030 Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleriyle uyumlu söylem ve eylemleri
gündemimizde tutuyor muyuz?
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Bize Özgü
On binlerce Yıllık 

Uygarlıkların Birikimi ve 
Coğrafyanın Bereketi 
Yeniden Keşfedilmeli.

ilke

BM, Dünya Turizm Örgütü’ne göre; 

‘’Gastronomi, ülke veya toplulukların yaşam 
tarzlarını yansıtan, damak zevklerine, inançlarına, 
kültürlerine ve sahip oldukları kaynaklara uygun 
ürünler yetiştirerek, farklı pişirme yöntemleri 
deneyerek zaman içinde gelişen mutfak kültürü 
olarak tanımlanmıştır.2  

• “Temelinde yemek düzeni ve sistemi” belirli
kültürlerin yansıması olan, yemek hazırlama,
pişirme, sunum ve yeme-içme deneyimiyle
ilgili bir sanat ve bilim dalı”.

• Gastronomi “yaşama sanatı” olarak, yiyecek-
içecek bilgi ve becerilerini kavrama ve yeme
içmeden zevk alma deneyimi.

• Yemek yemenin ve yemek yapmanın kültürel
derinliğinin bilincinde olmak.

• Farklı lezzetlerin bir arada olması, oranlar,
malzemeler, pişirme teknikleri, kültür, sanat.

• Bütünsel olarak tarım, kültür, misafirperverlik,
üretim, gelenekler ve yemek kültürleri.

2. World Tourism Organization (2017), Affiliate Members
Report, Volume sixteen – Second Global Report on
Gastronomy Tourism, UNWTO, Madrid)
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Yaşadığımız coğrafyada; on binlerce yıllardan 
bu yana yaşamış uygarlıkların günümüze kadar 
ulaşan somut ve somut olmayan mirası ile 
coğrafyanın sunduğu bereketin çeşitliliği ve 
zenginliği, Birleşmiş Milletlerin tanımlamasını çok 
farklı boyutlarıyla kapsamaktadır. 

Geçmişimizde farklı katmanlardan oluşan 
uygarlıklar, su ve toprakla gelen bereketin 
ürünleri, dört mevsim hasatlarımız, mevsimlerin 
renk ahengi, kültürden kültüre aktarılan 
lezzetlerimiz farklılıklarımızdır.

Yedi bölgemizin su ve toprağının bereketinin 
harmanlandığı Mezopotamya, Akdeniz, Ege, 
Karadeniz, Anadolu yemek kültürleri, hikayeleri, 
lezzetleri, pişirme teknikleri ve aletleri on binlerce 
yılı aşkın farklı kültürlerin birbirlerine aktardığı bir 
deneyim sürecidir. 

Dün, çeşitli uygarlıkların yemek pişirme teknikleri 
ve aletlerinin keşfi yaşamı yerinde kıldı.
Bugün, bereketli coğrafyanın dört mevsim 
ürünleri ve lezzetleri Anadolu, Akdeniz, Ege, 
Karadeniz mutfağını emsalsiz hale getirdi.

Dün, Mezopotamya’nın yazı, tekerlek, 
kap-kacak vb. keşifleri yaşamı 
kolaylaştırdı.
Bugün, Göbeklitepe’nin Keşfi bilinen 
tarih kronolojisini değiştirdi. Buğday 
taneleri yerleşik düzenin ilk tarım 
toplumun izlerini ortaya çıkardı.
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Marmara Bölgesi 
Değer Haritası

Selimiye Camii  Rüstem Paşa Kervansarayı       Edirne Sinagogu
Süleymaniye Camii Sultanahmet Camii          Ayasofya

     Topkapı Sarayı Aya İrini
Yerebatan Sarnıcı     

       Bursa     Ulu Camii Kaz Dağları             Ayvalık
Cunda Adası         Çanakkale Şehitliği

Assos Behramkale
Koylar Troya  Uludağ

Istrancalar

    Manyas Kuş Cenneti
Gelibolu Yarımadası

Edremit Körfezi 
         Sarımsaklı Plajı

     Cumalıkızık
          Kırkpınar 
Güreşleri

Karagöz-Hacivat
      Tekirdağ Köftesi

Keşkek Höşmerim        İzmit Simidi         Badem Ezmesi
Tava Ciğer     Uludağ Kebabı Islama Köfte Kaçamak
Sultanahmet Köftesi İnegöl Köfte   Kavala Kurabiyesi 

Bakla Keşkeği Midye Tava İskender Çerkez Tavuğu
20



Ege Bölgesi 
Değer Haritası

Efes   Bergama   Hierapolis         Afrodisias
 Kaunos   Kinidos         Pergamon
Laodikya   Priene            Sagalassos
Sardes    Saklıkent     Bodrum
Marmaris       Foça               Urla
Alaçatı             Karaburun

Seferihisar
      Didim

                     Kuşadası
Sardis                   Bafa Gölü    
          Mavi Tur                       Şirince
Milet                 Artemis Tapınağı
Ölü Deniz           
           Patatesli Ekmek
Kumru         Uşak Tarhanası
 Boyoz            Kızılcık Çorbası
Lokma             Akhisar Köfte
         Kaymaklı Ekmek Kadayıfı
Zeytinyağlı Yemekler       Ceviz Ezmesi
 Tepsi Böreği                        Manda Kaymağı   
  Çaput Aşı                Enginar       Mesir Macunu
Haşhaş Sütmezi  Tahinli Pide   Şefketi Bostan
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Karadeniz Bölgesi 
Değer Haritası

Hattuşa Alacahöyük Yeşilırmak         Kızılırmak Kelkit Ayder Yaylası       Küre Dağları
Sümela Manastırı Safranbolu  Abant Yedi Göller

Gümüşhane Sironu Mıhlama   Bafra Pidesi           Hamsiköy Sütlacı
Hamsi Köfte Kuymak Kanyonlar

Etli Ekmek    Rize bezi el dokuması Çorum Leblebisi
Tonya Terayağı  Laz Böreği Hamsi Pilav

Hoşkıran Kavurma
     kaygana              Çayeli Kuru Fasülye

Hamsi Köfte
Arabaşı 

Zigana
Mısır Ekmeği 

Derepazarı Pidesi
   Merzifon Keşkeği Tokat Kebabı

Cevizli Mantı Horon
Karalahana Rize Simidi

Pileki Ekmeği Zilkale Fırtına Vadisi
Yaylalar         Melengücceği Tatlısı  Mancarlı Pide

Fasulye Turşusu Türküler      Hamsiköy Sütlacı    Ilgaz Dağları Atatürk Köşkü Sinop Kalesi
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Hattuşa  Alacahöyük    Yeşilırmak          Kızılırmak       Kelkit    Ayder Yaylası          Küre Dağları
      Sümela Manastırı   Safranbolu               Abant    Yedi Göller
 Gümüşhane Sironu            Mıhlama        Bafra Pidesi             Hamsiköy Sütlacı
Hamsi      Köfte                  Kuymak      Kanyonlar
  Etli Ekmek                         Rize bezi el dokuması  Çorum Leblebisi
Tonya Terayağı                     Laz Böreği    Hamsi Pilav
                    Hoşkıran Kavurma
     kaygana                                  Çayeli Kuru Fasülye
                     Hamsi Köfte
Arabaşı                                 
                                 
                                  Zigana
         Mısır Ekmeği                        
                             Derepazarı Pidesi
       Merzifon Keşkeği                                      Tokat Kebabı
            Cevizli Mantı                           Horon
    Karalahana                             Rize Simidi
 Pileki Ekmeği    Zilkale                     Fırtına Vadisi
     Yaylalar                      Melengücceği Tatlısı    Mancarlı Pide
  Fasulye Turşusu    Türküler       Hamsiköy Sütlacı        Ilgaz Dağları         Atatürk Köşkü   Sinop Kalesi 
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Kapadokya Çatalhöyük  Mevlana Müzesi
Divriği Ulu Camii   Derinkuyu Yer Altı Şehri

Aşıklı Höyük  Hacı Bektaş Veli Türbesi
Ankara Kalesi

Anıtkabir

Ihlara Vadisi
Erciyes Dağı            Gordion

Ankara Tavası
Pastırma Ankara Simidi

Pancar Çorbası
   Kelle Kebabı

Arabaşı Etli Ekmek
       Katıklı Aş  Bamya Çorbası

Şehriyeli Pilav
Testi Kebabı     Kovalama       Ayva Dolması

Kayseri Mantısı 

İç Anadolu Bölgesi 
Değer Haritası
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Akdeniz Bölgesi 
Değer Haritası

Perge   Germenica Antik Kenti   Patara         Apolla Tapınağı
 Termossos   Olimpos       Phaselis
  Soli Pompeiopolis  Xanthos
İbradi Yaylası    Giden Gelmez Dağları
 Kaputaj Plajı  Manavgat Şelalesi
Kız Kalesi   Köprülü Kanyon
  Alanya Kalesi      Demre
 Hatay Arkeoloji Müzesi
     Habib-i Neccar Camii
  Aziz Simeon Manastırı
   St Pierre Kilisesi
          Side
                Tahinli Piyaz
               
       Cezerye           Tantuni
             Adana Kebabı       Tarator
Şalgam         İçli Köfte            Künefe       Ekşi Aşı 
       Kölle         Maklube                  Kadayıf
Humus                         Ekşi Aşı      Bandırma    
 Tepsi Kebabı    Zahter Otu         Mezeler  Bergamut
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Doğu Anadolu Bölgesi 
Değer Haritası

Nemrut Ani Harebeleri Kars Kalesi       İshak Paşa Sarayı
Ahdamar Kilisesi  Harput Kalesi

Arslantepe Van Gölü Yedi Kilise
Pertek Kalesi Munzur Vadisi     Ahlat

Bitlis Kalesi        Süphan Dağı         Melik Gazi
Girlevik Şelalesi Fırat

Karanlık Kanyon

Kadayıf Dolması           Zerefet 
   Perzane

Göme
Zerevet 

  Patlıcan Reçeli
Susamlı Köfte

Analı Kızlı
Kağıt Kebabı Tirşik Çorbası

Dövme Dondurma Kete  Maraş Çöreği
Şarbik Çorbası Ekmek Aşı Ekşili Çorba

Şorbik Çorbası Kuymak Pestil   Lor Dolması
       Kaz Çekmesi Tel Helvası Cağ Kebabı
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
Değer Haritası

Göbeklitepe Dara   Nemrut Yesemek
Zeugma Besni Harebeleri        Hasankeyf

Balıklı Göl Botan Vadisi     Veysel Karani
Tillo  Kahta

Cendere Köprüsü
Arsemia

   Perre 

Harran

   Halfeti
      Besni Harebeleri

  Diyarbakır Surları
Diyarbakır Kalesi

Çay önü    Ulu Camii Medreseler
Kiliseler Şanlıurfa Kalesi Tarihi Çarşılar         Rum Kale 

      Bakırcılar Çarşısı  Gaziantep Kalesi Dülük Antik Kenti

Çiğ Köfte Tırnaklı Ekmek Meyan Şerbeti İsot Şerbeti
Patlıcan Dövmesi Urfa Kebabı Baklava       Lahmacun

Beyran Ali Nazik İçli Köfte Sembusek
Mahlep Pilavı Kaburga Dolması Ekşili Köfte          Yuvalama

Perde Pilavı Meyan Şerbeti
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Türkiye Ürün
Haritası
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Ne Y   apılmalı?
Bize özgü değerlerin envanteri 
çıkarılmalı. Dört mevsim hasat 
zamanı ürünleri dijital ortamlara 
taşınmalı. Yemek pişirme 
deneyimleri ve hikayeleri 
görünür hale getirilmeli. 
Coğrafyamızın EN fark yaratan 
değerlerinin ürün haritası 
hazırlanmalı. Ürün haritalarında 
coğrafi işaret almış bize 
özgü değerlerimizin ön plana 
çıkarılması ülkemiz gastronomi 
algısı için önemlidir.

Neden Yapmalı?
Gastronomi turizminin hedef 
kitlesi ve özellikle yeni nesil, 
doğal ve geleneksel yerel 
değerleri yerinde görmek 
ve lezzetleri yerinde tatmak, 
deneyimi yerelle birlikte 
yaşamak istemektedir. Deneyim 
turizmi ve ekonomisi yükselen 
bir trend. Gastronomi deneyim 
alanları oluşturulması için lezzet 
haritaları hazırlanmalıdır.

Kiminle Yapmalı?
EN fark yaratan bize özgü 
değer haritası yerel kurumlar 
ve sivil örgütlerin katılımının 
sağlanacağı dijital platformlarda 
bilgi toplama yöntemleriyle 
yapılmalı. Yarışmacı ve teşvik 
sağlanacak etkinlik tasarımları 
interaktif ürün haritalarının 
ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

Tartışma Soruları:

• Farklılık yaratan değerlerimizin yeterince farkında mıyız?

• Nesilden nesile aktarılan geleneksel ve yerel
deneyimlerimizi yeni nesil ekonomilerle entegre edebiliyor
muyuz?

• Ustalar ve şefler, yerel üreticiler ve yeni nesil girişimciler
etkileşim içinde gastronomi turizminin çeşitlenmesinde etkin
rol alabilir mi?
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Temalar
Öncelikli Stratejiler 

Geliştirmek İçin 
Kapsayıcı Temalar 

Belirlenmeli.

ilke

Gastronomi turizminin yalnızca yeme-içme 
ve turizm boyutunun olmadığı, konunun 
üretim, dağıtım ve tüketim boyutlarından iklim 
değişikliğinden, gıda girişimciliğine, sosyal 
boyutundan, çevresel boyutuna kadar pek çok 
bileşeni olması tematik bir haritaya gereksinim 
olduğunu göstermektedir.  Gastronomi turizminin 
öncelikli stratejilerini geliştirmek için hazırlanacak 
tematik harita uluslararası ve ulusal trendler 
ile yaşadığımız coğrafyanın farklılıklarını da 
kapsamalıdır.

Çünkü:

• Gastronomi, turizmin gelişmesinde itici güçtür 
ve sektörün parlayan yıldızıdır.

• Gastronomi: yeme ve içmenin ötesinde yaşamın 
farklı boyutlarını da içeren kültürel bir harekettir.

• Gastronomi: kültürel ve doğal mirası anlamada 
önemli bir araçtır.

• Gastronomi: turistlerin turizm aktivitelerinden 
hoşlandığı ve çok para harcamadan 
kaçınmadıkları bir ortam.

• Deneyim çeşitliliğinin arandığı bir dönem.

• Yeni nesil, gastronomi turizmi için önemli hedef 
kitle.

• Yeni neslin kararlarında arkadaşlar, aile, sosyal 
medyanın güçlü etkisi var.

• Gezginler, yerel ve sosyal sorumluluk mutfak 
deneyimlerini tercih ediyorlar.

• Farkındalık yaratmak ve yerel mutfak 
gelenekleri ve malzemeleri ve kültürünü 
korumak için gastronomi önemli bir araç olabilir.

• Gastronomide küreselleşmeden çok yerellik 
tercih edilmektedir.
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Yerinde ve Mevsiminde

Dört Mevsim

Saf 
Ürünler

Sıfır 
Atık

BM Küresel 

Hedefleri

Sorumlu Tüketim

Dijital 
Ortamlar

Herkes 
İçin Gıda

Sağlık İçin Gıda

İyi Ye, 
İyi Yaşa

GASTRONOMİ

Gıda 
Kimliği

Beş Duyu

Gastronomi 
Mirası

Etik Gıda

Topluluk Mutfakları

İyi ve 
Sağlıklı Gıda

Mutfak Sanatları

Ev Yemekleri

Sokak Lezzetleri

Sosyal 
Gastronomi

Döngüsel 
Gastronomi

Kentsel Gıda Sistemi

Gastro Diplomasi

Moleküler 
Gastronomi

Sağlık ve Şifa

Yemek Kültürü

Yenilik ve Yaratıcılık

İletişim ve 
Pazarlama

Turizm ve Kırsal Kalkınma

Herkes İçin Daha İyi 
Bir Gelecek

Turizm ve Kültürlerin 
Bağlılığı

Turizm ve 
Sürdürülebilir 

Enerji

Sürdürülebilir 
Turizm

Turizm ve Dijital Dönüşüm

1-

2-

3-

4-
5
-

6
-

7
-

8
-

9-

10-
11-

12-

13
-

14
-

15
-

16
-

17
-
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Ne 
Hazırlanmalı?
Gastronomi turizminin kapsamlı 
boyutunu dikkate alan koruma 
ve yaşatma dengesi içinde 
sürdürülebilir turizm stratejileri 
oluşturmak için ‘’tematik harita’’ 
hazırlanmalıdır. Harita, ‘’insan ve 
doğa odaklı tasarım düşüncesi’’ 
yaklaşımının tüm kavramlarını 
kapsamalıdır.

Neden 
Hazırlanmalı?
Gastronomi turizminin geleceği 
için temaların etkileşiminin 
yaratacağı fırsat alanlarının yeni 
senaryolar ve senaryolara uygun 
temel stratejileri geliştirilmesine 
yardımcı olunması için.

Kimlerle 
Hazırlanmalı?
Kavramsal çerçeve ve 
strateji geliştirme konusunda 
deneyimli stratejistler, araştırma 
kuruluşları, sektörün lider 
paydaşları ve akademik çevre ile 
tartışılarak hazırlanmalıdır.

Tartışma Soruları:
• Yeni nesil beklentileri içeren temalarla stratejiler 

farklılaşabilir mi?

• Küresel sorunları dikkate çeken temalar, gastronomi 
turizminin gelişiminde olumlu etki yaratır mı?

• Küresel temaların yanısıra bize özgü temalar yeni trendler 
oluşturabilir mi?
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Bugün için, küresel ve yerel sorunlar, turizm 
sektörünün geleceği için bazı tehditler oluştursa 
da sorunları ‘’birlikte tespit ederek, birlikte çözüm 
yolları bulan’’ tartışma ortamlarında gelişecek 
çözümler için yeni fırsat alanları yaratılabilecektir. 
Önemli olan sürecin iyi yönetilmesidir. Yerel ve 
bölgesel ekonomilerin nasıl canlandırılacağı 
ve istihdam yaratılacağı, gelecek için yeni 
turizm ekonomilerinin nasıl inşa edebileceği vb. 
soruların derinlemesine tartışılması ve çözüm 
geliştirilmesinde ‘’misafir ve doğa odaklı tasarım 
düşüncesi’’ yaklaşımı, çalışma ve işbirliği yapma 
ortamları yeni fırsat alanları yaratılmasına yardımcı 
olacaktır. 

Belki de bu sürecin başlatılması, geleneksel 
turizm stratejisi ile yeni turizm strateji tasarımı 
arasında denge oluşturulmasına yardımcı 
olacaktır. Yaratıcı işbirliği ve değişim için tasarım 
düşüncesi yaklaşımı sorunların çözümünde 
etkili olabilir, sorunların belirlenmesi, fikirlerin 
değerlendirilmesi, sorunların çözümü 
kolaylaştırmak için strateji geliştirmesi ve 
çözümlerin ortaya konulmasını sağlayacaktır.

Stratejiler
Sorunları Fırsata 

Çevirecek Fırsat Alanları 
Yaratılmalı.

ilke
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Tespit 1: 

Küresel salgının belirsizliği; orta ve uzun vadeli 
TURİZM STRATEJİSİ GELİŞTİRME ile ÜRÜN 
ÇEŞİTLİLİĞİ sunma yönünde engel oluşturmakta.

Fırsat Alanı 1: 

Birlikte olamama belirsizliği içinde YENİ NESİL 
PLATFORMLARLA gastronomi turizminin 
geleceğinde neler değişir?

• Yeni nesil ekonomiler, girişimciliği özendirir ve
çeşitlendirir.

• Yeni nesil yatırımları, yeni finansal sistemlerin
tasarlanmasını da gündeme getirir.

• Yeni nesil topluluklar, yeni nesil eko sistemlerin
oluşturulmasını sağlar.

• Dijital platformlar, yeni ürünlerin tasarlanmasını
tetikler.

• Dijital deneyimler ve ağlar yeni pazarlar yaratır.

• Kültür, sanat ve yemek her ortamda birleştirir
ve sosyalleştirir.

Tespit 2:

Yeni Nesil, ÇEVRE DUYARLILIĞI ve SOSYAL ETKİ 
YARATMA konularında çok duyarlı.

Fırsat Alanı 2:

Güvenli ve duyarlı turizmi geliştirmek için 
GASTRONOMİ TURİZMİ HAREKETİ ne tür 
değişimler yaratır?

• Farklı disiplinler ve kesimlerin işbirliği yeni
alanlar yaratır.

• Yeni nesil gastronomi markalarının
yaratılmasını sağlar.

• İsrafı önleme, yerinde üretim ve tüketim gibi
çevre duyarlı akımların gelişimini tetikler.

• Yeme alışkanlıklarının değişimi ile menülerin
değişimini sağlar.

• Rekabetçi dünyada duyarlı davranış biçimleri
farklı fırsatlar sunar.

YENİ NESİLLE PLATFORMLARLA, 
YENİ SÜREÇLER TASARLANMASI

GASTRONOMİ TURİZMİ HAREKETİ  
İLE SOSYAL ETKİ YARATILMASI

 Strateji 1  Strateji 2
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Tespit 3: 

Gelişen Trendler: YEREL ve BÖLGESEL 
davranış biçimlerinin önemini ve önceliğini 
artırmakta.

Fırsat Alanı 3: 

Rekabet ortamında, bize özgü değer ve 
deneyimlerle yazılacak YENİ HİKAYE 
ANLATIMLARININ katkıları ne olur?
• İlkelerin coğrafyasındaki keşifler, yeni

öykülerin temasını oluşturur.

• Bereket coğrafyasının zengin ürünleri ve
deneyimlerinin yenil nesil platformlarla
buluşması yeni ekonomiler yaratır.

• Deneyim paylaşımı, yaratıcı turizm deneyimini
çeşitlendirir, gastronomi turizmini geliştirir.

• Yerel ve bölgesel değerleri kapsayan yeni
hikayeler kırsal kalkınmayı tetikler.

• Yeni hikayeler, somut ve somut olmayan
mirasın tanıtımında yeni nesille köprü
oluşturur.

Tespit 4:

Gastronomi trendleri, BM 2023 Kalkınma 
Hedefleri aynı zamanda iyi bir pazarlama 
stratejisi.

Fırsat Alanı 4:

Yeni trendler, yeni PAZARLAMA ortamları 
yaratır mı?

• İyi Ye, İyi Yaşa yaklaşımı yeni teknolojilerin 
gelişimi ile farklı pazar yaratır.

• Yeni nesil duyarlılıklarla döngüsel 
gastronominin önemini artırır.

• Dijital pazarlama yeni pazar yaratılması ve 
sağlıklı gıda üretimini tetikler.

• Toplumu etkileyen şeflerin, gıda sistemlerinin 
oluşturulmasında etkin rol alması yeni hedef 
kitleleri yaratır.

• Yerellik, pazarlamada yeni bilinç oluşturur.

YENİ HİKAYE ANLATIMLARIYLA 
YENİ NESİL PLATFORMLARIN 
BULUŞTURULMASI

YENİ TRENDLERLE YENİ 
PAZARLARIN OLUŞTURULMASI

 Strateji 3  Strateji 4
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Hikaye 
Anlatımları

Deneyimleri Paylaşacak 
Yeni Hikayeler Yazılmalı.

ilke

Yaşayan kültürlerin hikayelerinin anlatımları yeni 
turizm destinasyonları için çekici ve özellikli hale 
getirilmelidir. Başarılı hikaye anlatımları, misafirlere 
ilham vermekte, deneyimleri çeşitlendirmekte ve 
bölgelerin kimliğini zenginleştirmektedir. İnsanlar 
hikayeler aracılığıyla en anlamlı bağlantıları ve 
ilişkileri deneyimlemektedirler. 

Günümüzde, önemli şirketler ve yaratılan 
markalar misafirlerine ulaşmak için hikaye anlatımı 
yöntemini çok sık kullanmaya başlamışlardır. 
Hikaye anlatımının özü, duyguları, fikirleri ve 
deneyimleri paylaşmaktır.

Tüketicinin online yaşadığı günümüzde bir 
blog yazısından etkilenerek seyahat tercihlerini 
tasarlaması veya sosyal medya platformlarından 
yemek yapma deneyimlerinin paylaşılması gibi 
ortamlar hikaye anlatımı üzerine kurgulanmaktadır.

Bir fikri hikayeye dönüştürmek için yenilikçi 
yöntemleri kullanarak bunları dijital ortamlarda 
paylaşmak, yeni iletişimin kullanılan en yaygın ve 
önemli aracıdır. İnsanlar ve onların hikayeleri ve 
deneyimleri turizm destinasyonlarını ya da ürünleri 
daha farklı hale getirmektedir. 

Kültürel birikimin ve bereketin çok zengin olduğu 
coğrafyamızda özellikle mutfak deneyiminin 
kültürler arası geçişle harmanlanması Ege, 
Akdeniz, Anadolu, Mezopotamya ve Osmanlı 
mutfaklarını farklı ve çekici kılmaktadır. Kültürel 
harmanlanma ürünlerinin pek çoğunda 
insana, coğrafyaya, topluma ilişkin hikayeler 
bulunmaktadır. On binlerce yıllık coğrafyamızdaki 
farklı kültürlerin birbirlerine aktardıkları hikayeler, 
yemek yapma ve pişirme teknikleri, geliştirilen 
aletler, yeni hikaye anlatımları için fırsatlar 
sunmaktadır.
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Ne Yapılmalı?
Çok kültürlü 
coğrafyamızdaki 
deneyimlerin, dijital hikaye 
anlatımlarıyla paylaşılmasını 
sağlayacak yeni sistemler 
tasarlanmalı.

Neden Yapmalı?
Turizm destinasyonlarının 
belirlenmesinde dijital servisler 
tüketicilerin kararlarında etkili 
olmaktadır. Rekabetçi ortamda, 
trendleri izleyen, yerelliği ön 
plana çıkaran yeni hikaye 
anlatımları yeni hedef kitlelere 
ulaşılmasında önemli araç 
olabilir.

Kiminle Yapmalı?
Hikaye anlatımı sisteminin 
tasarlanmasında şefler, yerel 
ustalar, tarihçiler önemli roller 
üstlenebilir. Önemli olan 
sistemin tasarlanma sürecinde 
rol alacak aktörleri 
tasarımcılarla buluşturacak 
ortamların yaratılmasıdır.

Tartışma Soruları:
• Farklılık yaratan değerlerimizin farkında mıyız?

• Tüketicinin değerlerimizi ve hedeflerimizi tanımasına
yardımcı olacak hikaye yazma ortamları oluşturabiliyor
muyuz?

• Yeni bir yöntem olan dijital hikaye anlatımı ile yeni nesil
tüketiciyle bağlantı kurmaya hazır mıyız?
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Yemek, kim olduğumuzdur, 
nereden geldiğimizdir,  
nasıl yaşadığımızdır.

“
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Tarihte ilk arıcılığın yapıldığı 
antik Mısır’da Güneş Tanrısı 
Ra’nın “dünyadaki göz 
yaşları” kabul edilir. 

'Eğer arılar yeryüzünden 
kaybolursa insanın sadece 
4 yıl ömrü kalır, arı olmazsa 
döllenme, bitki, hayvan ve 

insan olmaz'

Albert Einstein

Yiyeceğin mitolojik kökeni, geleneksel 
üretim ve tüketim yöntemlerinin tarihçesi 

gibi bilgileri paylaşmak,  tüketicinin ürün 
ile duygusal bağlantı kurabilmesini sağlar.

Tüketicilerin, gıdanın nereden geldiği ve nasıl 
üretildiğini anlama ihtiyaçları karşılanmalıdır. Yerli 
tohum kullanımı, yerel ürünlerin nasıl tedarik 
edildiği, çiftçilerle yapılan işbirlikleri, üretim 
yöntemleri gibi hikayeler şeffaflıkla anlatılabilir.

Gıdanın üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerinde, 
ekosistemin bozulmasından kaynaklanan çeşitli 
hassas konular ortaya çıkabilir. Örneğin gıda üreticisi, 
tarımsal zehir kullanımı konusunda proaktif bir 
çözüm geliştiremeyebilir. Yine de olumsuz durum 
hakkındaki endişelerini açıkça ifade etmek ve 
kullanıcıları bilgilendirmek sorumluluğuna sahip 
olmalıdır. Bu yaklaşım, üretici ve tüketici arasındaki 
güven ilişkisini güçlendirir. 

Anadolu’da Hayıt Balına, Kadın Balı 
denir. Kadınlarda hormon 
dengeleyici etkisi muazzamdır. 

Bugün kadın arıcılar kooperatifi, 
%100 kadın emeği ile Hayıt Balı 
üretiyor, kadınlara şifa oluyor.

Otantik köken hikayesini paylaşmak

Endişeleri açıkça ifade etmek

Tedarik zinciri hakkında şeffaf olmak

Gıdanın Hikayesi; Bal
Hikaye anlatımı, yalnızca pazarlama aracı değil, 
üretici ve tüketici arasında güvenilirlik ve şeffaflığı 
artırmak için de bir araç olmalıdır.

Tüm semavi dinler ve çeşitli 
inanışlarda bal, kutsal yiyecektir. 

Ürünlerin hikayeleri, geleneksel ve yeni etkileşim 
kanallarını kapsayan bir iletişim planı çerçevesinde 
anlatılmalıdır. Broşürler, basılı yayınlar gibi geleneksel 

kanallar kullanılırken, hedef kitleye uygun olan görsel 
ve yazılı ifade biçimleri ile doğru ve anlaşılabilir 

Küresel iklim değişikliği ve verimlilik 
baskısı nedeniyle, geleneksel arıcılığa 
ilişkin kadim bilgiler kayboluyor. Tüm 
malzemeleri doğadan temin edilerek, 
geleneksel sepet ustaları tarafından 

nem olmuyor, yavru çürüklüğü ve 
varroa hastalıkları görülmüyor.  Sepet 
kovanın  sağlıklı balı, insan, arılar ve 

sağlıyor.

Arının dişisi, kadının üreticisinden

Hikayeyi farklı mecralarda anlatmak

seçmek isterler. Şirketlerin, kendi çevresel etkilerinin 
farkında olmaları, geri dönüşümlü ya da çözünebilir 
ambalajlar, etik ve adil gıda üretimi, yerel üretimlerin 
desteklenmesi, sıfır kilometre, sosyal gastronomi gibi 
sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak, gıda sektörünün 
itibarını artırıyor.

Sürdürülebilirlik hedeflerini hayata 
geçirmek

Ürünün öne çıkmasını sağlayan farklılığının ne olduğunu ayırt etmek 
ve bu özelliği tüketicilere hatırlatmak, ürünün değerinin anlaşılmasını 
kolaylaştıracaktır. Bu farklılık, lezzete dair olabileceği gibi, adil üretim 

Hikayelerin duygular üzerindeki etkisini kalıcı kılmak için sanatsal 
ifade yolları önem kazanır. Fotoğraf, video, masal anlatımı gibi 
araçlar, gastronomi kültürünün görsel ifade alanlarına dönüşürken, 
farklılıkların sosyal medya araçlarında ön plana çıkmasını 
kolaylaştırır.

Güçlü görsel ifade ile farklılıkları farklılaştırmak

#yüzdeyüzkadınbalı
#üretenkraliçeler
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Ürünlerin hikayeleri, geleneksel ve yeni etkileşim 
kanallarını kapsayan bir iletişim planı çerçevesinde 
anlatılmalıdır. Broşürler, basılı yayınlar gibi geleneksel 
yöntemler ve sosyal medya, video, podcast gibi 
kanallar kullanılırken, hedef kitleye uygun olan görsel 
ve yazılı ifade biçimleri ile doğru ve anlaşılabilir 
mesajlar iletilmelidir.

Küresel iklim değişikliği ve verimlilik 
baskısı nedeniyle, geleneksel arıcılığa 
ilişkin kadim bilgiler kayboluyor. Tüm 
malzemeleri doğadan temin edilerek, 
geleneksel sepet ustaları tarafından 
örülen  sepet kovanlarda mikrop, 
nem olmuyor, yavru çürüklüğü ve 
varroa hastalıkları görülmüyor.  Sepet 
kovanın  sağlıklı balı, insan, arılar ve 
ekosistem için döngüsel fayda 
sağlıyor.

Arının dişisi, kadının üreticisinden

Hikayeyi farklı mecralarda anlatmak

Tüketiciler bilinçlendikçe, sürdürülebilir ürünleri 
seçmek isterler. Şirketlerin, kendi çevresel etkilerinin 
farkında olmaları, geri dönüşümlü ya da çözünebilir 
ambalajlar, etik ve adil gıda üretimi, yerel üretimlerin 
desteklenmesi, sıfır kilometre, sosyal gastronomi gibi 
sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak, gıda sektörünün 
itibarını artırıyor.

Sürdürülebilirlik hedeflerini hayata 
geçirmek

Ürünün öne çıkmasını sağlayan farklılığının ne olduğunu ayırt etmek 
ve bu özelliği tüketicilere hatırlatmak, ürünün değerinin anlaşılmasını 
kolaylaştıracaktır. Bu farklılık, lezzete dair olabileceği gibi, adil üretim 
sürecine ya da geleneksel yöntemlere olan sadakate dair olabilir.

Hikayelerin duygular üzerindeki etkisini kalıcı kılmak için sanatsal 
ifade yolları önem kazanır. Fotoğraf, video, masal anlatımı gibi 
araçlar, gastronomi kültürünün görsel ifade alanlarına dönüşürken, 
farklılıkların sosyal medya araçlarında ön plana çıkmasını 
kolaylaştırır.

Güçlü görsel ifade ile farklılıkları farklılaştırmak

#yüzdeyüzkadınbalı
#üretenkraliçeler
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Rota
Beş Duyuyu Harekete 

Geçirecek Rotalar 
Tasarlanmalı.

ilke

Bilindik turizm rotaları bilindik tur operatörlerinin 
kısır döngüsü içinde geliştirilmekte. Oysa, paylaşım 
ekonomisi gibi yeni paylaşımcı ortamlar, yenilikçi 
teknolojiler ile birden fazla ortama aynı anda ulaşma 
ve ucuzluk, sosyal ağların çeşitliliği ve bilginin 
yaygınlaşma hızı ise pazarlama ve iletişim konusunda 
yenilikler sunmaktadır.

Günümüzde, dijital ortamlar mekan ve anı paylaşma 
trendi farklı ortamların öne çıkması için ziyaretçileri 
yeni arayışlara yöneltmektedir. Yeni ortamlar, yenilikçi 
paylaşma biçimlerinin talepleri ile çeşitlenmeli ve 
rotalar, dijital ürünlerle zenginleştirilmelidir.

Rota hazırlama sürecinin planlanması ve 
tasarlanmasında yeni nesil beklentiler ile teknolojiler 
dikkate alınmalıdır. Paylaşım ekonomisinin sosyal 
ağların gelişmesi ile yaygınlaşması yeni fırsatlar 
yaratmaktadır.

Zamanı tüketen değil, yerel ekonomiye katkı veren 
ve iz bırakan yeni rotalarda kullanıcı odaklı tasarım 
ürünleri ile yaşayanlarla birlikte yeni üretim ortamları 
yaratılabilir. Bu ortamlar bazen eski teknik ve üretim 
biçimleri ile yenilikçi ürünlerin harmanlanması ile 
ortaya çıkan ürünler olabilir, bazen de yeni nesil 
teknolojilerle geçmişi anında yaşatan ürünler olabilir.

Bilinen ve bilinmeyenlerin keşfedilme sürecini 
binlerce yıldır, günümüze kadar hala yaşandığı 
coğrafyamızın kültürün izlerini süren ve onu yeni 
hikayelerle harmanlayan ve özellikle 5 duyuya hitap 
eden araştırmaya, deneyim sürecine katılan ve 
tasarıma yönelik yenilikçi rotalar tasarlanmalıdır.

Gastronomi turizmi odaklı rota destinasyonlar, 
gastronomi miraslarının zenginleşmesini, farkındalık 
yaratılmasını, mutfak mirası deneyiminin 
paylaşılmasını, rotalar, yerel ürünler ve yerel 
gastronominin korunmasını, tanınmasını ve 
geliştirilmesini teşvik eder. 
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Ne Yapılmalı?
Geçmişten günümüze kadar 
aktarılan efsaneler, mitolojiler, 
söylenceler, yani yaşayan mirasa 
ait her hikaye, yeni hikayelerle 
harmanlanarak farklı rotalar 5 
duyu ile tasarlanmalıdır.

Neden Yapmalı?
Farklı kültürlerin yaşam 
deneyimleri, yeni nesil 
ziyaretçiler için merak edilmekte 
ve deneyim turizmi gelişen bir 
trend olmaktadır. Yaşadığımız 
coğrafyanın zenginliği 
deneyim turizmi için farklılıklar 
sunmaktadır. Farklılıklarımızı, 
fırsata çevirecek entegre rotalar 
turizmin çeşitlenmesi için yeni 
destinasyonlar yaratabilir.

Kimlerle Yapılmalı?
Turizm sektörünün öncü 
liderleri ve tur operatörlerinin 
tasarımcılarla buluşacağı bir 
ortamda rotalar, sosyal medya 
mecralarından yararlanılarak 
tasarlanmalıdır.

Tartışma Soruları:
• Deneyim turizminin gelişmesinde yerel yaşam biçimlerinin 

paylaşılması farklılıklar yaratabilir mi? 

• Misafirle birlikte interaktif rota tasarım süreçleri, yeni 
destinasyonların geliştirilmesini sağlayabilir mi?

• 5 duyuya hitap eden rota tasarımlarının dijital ortamlarda 
paylaşımı yeni hikaye anlatımlarını tetikler mi?
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Markalaşma
Farklılıklarımızı 

Farklılaştıracak Markalar 
Yaratılmalı.

ilke

Küreselleşen dünyada çok çeşitli alanlarda 
fırsatların gelişmesi ve hızlı değişim süreci ile 
marka yaratma, en önemli değer haline gelmiştir. 
Marka, birikim ve yaratıcılığını ortaya çıkaran temel 
göstergelerden biri olarak tanımlanmaktadır.

Günümüzde, ‘’ürünler yerine marka satmak’’ 
söylemi başarılı olmanın en hızlı yolu olarak 
da değerlendirilmektedir. Gastronomi markası 
oluşturmak için, hangi değerlerin özel ve farklı 
olduğunu ve turizm ürününe dönüştürüleceğini 
tanımlamak önemlidir. Yaşadığımız coğrafyanın 
değerlerinin fazlalığı marka yaratmak için hem 
fırsat hem de tehdit oluşturmaktadır. Her ürünü 
markalaştırma çabası ise doğru bir strateji değildir. 

Bu nedenle, kendimize özgü değerlerden 
bir marka yaratmak istiyorsak, katma değeri 
ve yenilik değeri yüksek somut ya da soyut 
mirasımızdan yararlanmalıyız. Ziyaretçilerin tadım, 
deneyimleme ve satın alma gibi kültürel ve tarihi 
mirasları, mutfak teknikleri, vb. hakkında bilgi 
edinme talepleri yeni markalar için fırsatlar ortaya 
koyacaktır.
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Ne Yapılmalı?
Hızlı değişimleri ve beklentileri 
dikkate alan ‘’marka geliştirme 
stratejisi’’ tanımlanmalı. 
Her şey yerine, yaratıcı ve 
katma değeri yüksek olan 
marka stratejisi ile yeni nesil 
platformlarla yaygınlaşabilecek 
marka geliştirme süreçleri 
tasarlanmalıdır.

Neden Yapılmalı?
Rekabetçi ortamda, ziyaretçi 
profilini çeşitlendirmek, 
turizm ekonomisinin katma 
değerini artırmak ve yeni nesil 
ekonomilerle bağlantılı yeni 
ürünler geliştirmek için.

Kimlerle Yapılmalı?
Sektörün lider kuruluşlarının 
pazarlama ve strateji geliştirme 
konularındaki etkin kişileri ile 
ortak çalışma ortamlarında 
marka geliştirme stratejileri 
tartışılabilir ve Türkiye 
markası için ortak yol haritası 
oluşturulabilir.

Tartışma Soruları:
• Yerel ve bölgesel gastronomi girişimlerinden yeni bir marka 

stratejisi oluşturmak için dersler alabilir miyiz?

• Özgün marka yaratmada işbirlikleri ve ortaklıkların ortaya 
çıkaracağı sinerjiden yararlanılabilir mi?

• Marka yaratmada yeni fırsatlar dijital platformlarda 
sağlanabilir mi?
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Esnaf lokantaları yeme ve içme 
geleneğinin en önemli 
ritüellerindendir. Göz alıcı 
tezgahlarıyla en iştahsız insanı 
bile acıktıran ortamlardır. 
Geleneksel mutfağımızın 
lezzetlerinin tatma olanağı veren 
lokantalarımız çeşitliliği ve 
mekan özellikleriyle farklılık 
yaratır.

Yaşadığımız coğrafyanın yemek ve mutfak 
kültürünün zenginliği, bu coğrafyadan gelen 
geçen uygarlıkların bir diğerine aktardıklarıyla 
çeşitlenmiştir. Çok boyutlu ve çok kültürlü yaşam 
çeşitliliğinden, zengin kimliğinden ve coğrafyanın 
bereketinden harmanlanan geleneksel yemek 
alışkanlıklarımız özgün ve çeşitlidir. 

Yemek yapmak, yemeğe ulaşmak, yemeği 
paylaşmak hep kolektif bir çabanın ürünü 
olmuştur. 

Lezzet Esnaf Lokantalarında

Lezzetlerimiz Her Yerde

Farklılığımız ne kadar gün yüzüne çıkartılır ve 
genç nesiller tarafından deneyimlenirse, mutfak 
kültürü ve aslında kültürün de ta kendisi 
korunmuş olacaktır. 

Binlerce yıllık kültürün yaşayan öğelerini evlerde, 
sokaklarda, fırında, çarşıda, lokantalarda 
görebiliriz. 

Esnaf lokantaları gastronomi 
geleneğinin yaşatılması ve tanıtılması 
açısından önemli rol oynamaktadır. 
Geleneksel lokantalarımız 
markalaştırılmalı ve gastronomi 
ekosisteminin bir parçası haline 
getirilmelidir.
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Lezzet sokakta bir el arabasında, oturacağınız bir 
bankta, sıra sıra dizilmiş ve size annesi kadar iyi 
yemek yapabildiğini ispatlayabilecek satıcıların 
tezgahlarındadır.

Lezzet Sokaklarda

Anadolu lezzetlerini bilindik ortamların 
dışında, ucuz ve sağlıklı ortamlarda 
sunulması hem çeşitlilik hem de yerel 
odaklı iş yaratma açısından oldukça 
önemlidir. Lezzetler, kent 
merkezlerinde mahallelerde ve kırsal 
alanlarda farklı hikayelerle sunulabilir.
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Geleneksel yemeklerinin, 
evlerde pişen anne 
yemeklerinin, göz kararı tariflerin 
ne kadar değerli olduğu fark 
edilmelidir. Kültürümüze sahip 
çıkmanın ilk yolu, onu korumak 
ve bizden sonraki nesillere 
aktarmaktır görüşüyle, 
üzerimize düşen bu leziz görevi 
yeni nesil mutfak fikriyle 
harmanlamaktır.

Bölgede gönüllü bazı haneler 
yerli/yabancı turistlere 
sofralarını açabilir ve 
hazırlamadan
pişirme ve sunuma kadarki tüm 
süreç deneyimini misafirleriyle 
paylaşabilirler. Dünyada pek çok
örneği bulunan bu sofra biçimi, 
ister gönüllü ister ekonomiye 
katkı sağlayacak şekilde 
dönüştürebilir.

Lezzet Evlerde

Tarih boyunca insanların ateş 
etrafında bir araya gelme 
ritüeli halen geçerlidir ve en 
lezzetli yemeklerin odun 
ateşinde yapıldığı söylenir. 
Bölgedeki köy evlerinde odun 
ateşi deneyimi paylaşılabilir ve 
lezzet rotalarında bir durak 
olarak bu noktalar işlenebilir.
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Sefertası ve beraberinde 
kullanılacak yemek gereçleri 
yerel üreticiler tarafından 
üretilir, böylece bölge 
ekonomisine de katkı sağlanmış 
olur. Geri dönüştürülmüş ve 
doğal malzemeler kullanılarak 
üretilecek bu ürünler bölgenin 
yeme içme ve paketleme 
kimliğinin de bir parçası olacak 
şekilde tasarlanıp geliştirilebilir.

Sefertaslarının paketlerinde 
tarihi bölgelere, rotalara ve 
haritalara dair görseller ve 
tanıtıcı yazılar eklenebilir.

Lezzet Sefertasında

Antik kente giderken, tarihi kaleye tırmanırken, çantanızda 
şehir merkezinden aldığınız sefertasınızla yola devam etmek, 
lezzetli ve hijyenik yöresel mutfağı yanınızda taşımak ve 
istediğiniz anda ona ulaşmanın kolaylığı,  özellikle yemek 
hizmetlerinin  bulunmadığı tarihi bölgeleri yaşayarak 
deneyimleme imkanını kolaylaştırıyor.
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Pazarlama
Yeni Nesil 

Teknolojilerden 
Yararlanılmalı.

ilke

Günümüzde yükselen turizm profili, ziyaret edilen 
yerlerin mutfak kimliğini keşfetmek ve lezzetleri 
tatmak turistler için önemli bir motivasyon 
olduğunu göstermektedir. Artık, yaşam tarzları 
ve deneyimler gastronomi kültürün önemli 
bileşenidir. Gastronomiyi bir sosyalleşme aracı 
olarak gören, ürün menşei ve mutfak teknikleri ile 
ilgilenen turistler ortalamadan daha fazla harcama 
yaptığını araştırmalar göstermektedir.

Gastronomi turistleri için bilgiye dayalı ürün 
tasarlamak, bugün ve gelecekte gastronomi 
turizminde değeri artırmak için tüketici 
tutumlarındaki eğilimleri ve değişiklikleri, 
satın alma nedenlerini, tüketim zamanlarını ve 
tercihlerini bilmek pazarlamada stratejik bir öncelik 
olmalıdır.

Turistler için pazarlama ve misafir hizmetleri 
süreçleri tüm firmalarda önemli bir rol oynamalı 
ve tüketicileri strateji geliştirmenin merkezine 
yerleştirmelidir. 

Gastronomi turizmi için özellikle web siteleri, 
sosyal medya (Facebook, Twitter, vb.), video ağlar 
(YouTube) ve fotoğraf ağları (Instagram, Pinterest, 
Flickr, vb.) gibi görsel, işitsel ürünler pazarlamanın 
önemli araçlarıdır.
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Ne Yapılmalı?
Dijital çağda seyahat sonrası 
turizm deneyimini ölçmek: 
sosyal medya, ilham ve 
paylaşım aşamasında 
gastronomi sektörüne 
iletişim için bir platform 
görevi görüyor ve turizm 
deneyimlerinin ölçülmesi için 
veriler sağlamaktadır. Verileri 
derlemek, analiz etmek ve 
misafir davranış biçimlerini 
anlamak ve planlamak için ‘’veri  
bankası’’ kurulmalıdır.

Neden Yapılmalı?
Büyük verilerin kullanılması 
sektördeki paydaşlar için çok 
değerli bilgiler sağlayabilir. 
Bu bilgilerin ortaklaştırılması 
ve görünür hale getirilmesi 
gastronomi turizmi stratejileri ile 
ürünlerinin geliştirilmesi için yeni 
fırsat alanları sağlayabilir.

Kimlerle Yapılmalı?
TGA’nın öncülüğünde 
uluslararası ve ulusal araştırma 
şirketleri, sektörün öncü 
paydaşları ve üniversite 
sektörlerinin işbirliği ile 
yapılmalıdır.

Tartışma Soruları:

• Büyük verilerin analizleri yeni pazar yaratabilir mi?

• Dijital platformlar, yeni pazarlama teknikleri için farklı
alanlarda fırsatlar sunabilir mi?

• Kriz zamanlarında dijital pazarlama olanaklarından
yararlanabilir miyiz?
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Çağrı
Ortak Gelecek İçin 

Ortak Hareket Çağrısı 
Yapılmalı.

ilke
Eğer…
Gastronomi turizminin gelişmesi ve 
çeşitlenmesinde yenilik yaratılması,    
Sorunların misafir ve çevre açısından 
sorgulanması,
Misafir deneyimleri ve çevre sorunlarına duyarlı 
çözümler geliştirilmesi İSTENİYORSA,

…Ve bu sorular SORULUYORSA,

İklim Değişikliği
İklim değişikliğinin gıda sistemleri üzerinde 
yaratacağı olumsuz etkileri düşünüp, önlemler 
alıyor muyuz?

Sıfır Atık
Tüketimin hızla arttığı dönemde tüketim 
alışkanlıklarımızı kıt kaynakları düşünerek 
değiştirebiliyor muyuz?

Şefler ve Ustalar
Yeme ve içme sistemlerinin tasarımı ile sosyal 
farkındalık konularında eğitici olabilirler mi?

Çok Disiplinli Tasarım
Şefler, bilim insanları ve işletmeciler birlikte 
çalışmaya teşvik edilebilir mi?

Düşünme Biçimi
Çocuklar ve gençlerle birlikte düşünce 
biçimimizde yemekle ilgili neleri 
değiştirebiliriz?
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Yemek Deneyimi
Yemek deneyimlerimizi daha kolay ve sağlıklı 
olması için nasıl tasarlayabiliriz?

Alışkanlıklar
Geleneksel yemeklerimizi yeni nesil beslenme 
alışkanlıkları dikkate alarak yeniden tasarlayabilir 
miyiz?

Mutfak Kültürü
Tüm duyularımızla zihinlerde zengin bir görüntü 
oluşturmak için neler yapmalıyız?

Gıda Döngüsü
Teknoloji ve yapay zeka gıda döngüsünün hangi 
aşamalarında entegre edilebilir?

Topluluk Mutfakları
Birlikte yemek yeme ritüelinin yarattığı 
sosyalleşme ve etkileşim ortamlarını yeniden 
yaratabilir miyiz?

Mekan Tasarımı
Restoran tasarımlarında ana hedefin gençler 
olduğu bilinmekte. Hedef kitleleri düşünerek 
restoranlarımızı nasıl tasarlayabiliriz?

Hikaye
Duyularımızı harekete geçiren yemek ve 
ürünlerimizin hikayelerini görünür kılabilir miyiz?

Yerel Ekonomi
Yerel ekonomileri, yerel deneyimlerle 
canlandırabilir miyiz?

Dijital Gelişim
Dijital ortamlar, yeni pazarlar için yeni fırsat alanları 
yaratabilir miyiz?

Ortak Hareket
Usta, şef, girişimci, restoran sahipleri, sanayici 
ve tasarımcıları hangi ortamlarda bir araya 
getirebiliriz?

SİZ DE, bu sistemin önemli bir 
PAYDAŞISINIZ demektir. 

SİZİNLE, ortak harekete geçmek için bu 
kılavuz TGA tarafından hazırlanmıştır. 
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1 3 5
2 4

Gastronomi turizminin geliştirilmesi için 
kılavuzdaki tüm sorular ve başa çıktığımız 
sorunlar farklı ise yeni süreçler bize turizmin 
geleceğinin tasarlanması için yeni fırsat alanları 
sunmaktadır. Fırsat alanlarını değerlendirmek 
için çok disiplinli katılımcı çalışma ortamına ve 
deneyimli ekibe gereksinim vardır.

Yol Haritası

Pazar Eğilimleri 
Veri Havuzu

Dört Mevsim Ürünler
Lezzet Haritası

Deneyim Haritası

Ortak Proje
Yenilikçi Fikirler
Sektör Eğitimleri

Farkındalık Programları

Girişimciler
Yatırımcılar

Şefler
Misafirler
Blog Yazarları

Küresel ve Yerel
2023: Kısa
2030: Orta
2050: Uzun

Yerel Gastronomi
Gastro Diplomasi

Araştırma-
Analiz

Değer 
Envanteri

Proje-
Program

Görüşmeler Hedefler

Bu kılavuzun geliştirilmesi ve önerilen süreçler ile 
çıktıların paydaşlar tarafından sahiplenilmesi için 
karar vericiler, sektörün kamu, özel ve sivil kesim 
paydaşları, uzmanlar ve strateji geliştiriciler ile yeni 
nesil girişimcilerin bir araya gelecekleri ortamlar 
yaratılmalı, roller ve sorumluluklar paylaşılmalıdır.

Keşfet Tasarla
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7 9
6 8 10

Kılavuzdaki temel ilkeler, Birleşmiş Milletlerin: 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ilkeleri 2030 
Gündemi ve Dünya Turizm Örgütü’nün Turizm 
İçin Etik Kurallarına uyum sağlamalıdır.

Dört Mevsim 
(Hasat-Şifa-

Göç-Balık Zamanı)

Ağlar (Fotoğraf- Video)
Sanal Gerçeklik 

(360 derece)

Marka Tasarımı
Servis Tasarımı
Sistem Tasarımı
Dijital Ürünler

Hikaye Tasarımı

5 Duyu Rotaları
Tematik Rotalar (Gizem, 

Deneyim, Şifa)
Sanal Turlar (360 derece)

Hikaye Anlatımı
Değişen Menüler
Etkinlik Pazarları

Gastronomi Toplulukları
Bize Özgü Yemekleri: 

Sokak-Ev-Esnaf Lokantaları

Yeni 
Destinasyonlar

Dijital 
Turizm

Görünür 
Kılma

Yeni Nesil
Rotalar

Deneyim
Ekonomisi

Tasarım düşüncesi yaklaşımının dört temel 
adımını içeren KEŞFET, TASARLA, UYGULA 
ve PAZARLA süreçlerini kapsayan yol haritası 
paydaşlarla sistematik çalışma için yönlendirici 
olacaktır. Bu nedenle,  10 tasarım ilkesi 
tartışılmalı ve yol haritası ortaklaştırılmalıdır

Uygula Pazarla
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Tanımlar

Gastronomi: Ülke veya toplulukların yaşam tarzlarını 
yansıtan, damak zevklerine, inançlarına, kültürlerine ve 
sahip oldukları kaynaklara uygun ürünler ve farklı pişirme 
yöntemleri kullanılarak, zaman içinde gelişen mutfak 
kültürüdür.

Gastronomi Turizmi: Toplumsal, çevresel ve kültürel etkileri 
dikkate alınarak tasarlandığında, ekonomik büyümenin 
lokomotifi olabilecek potansiyele sahip kültürel bir 
harekettir.

Sorumlu Turizm: Biyolojik çeşitliliği, temel ekolojik süreçleri, 
kültürel bütünlüğü korumayı ve tüm kaynakların ekonomik, 
sosyal ve estetik ihtiyaçlar doğrultusunda yönetilmesini 
hedefleyen yaklaşımdır. Çevre bilincinin yanı sıra, kültürel 
bütünlüğü korumayı ve yerel toplulukları ekonomik olarak 
güçlendirmeyi amaçlar. (https://sustainabletourism.net/)

Moleküler Gastronomi: Geleneksel mutfağın bilim ile 
buluştuğu bir akım, yemekleri oluşturan bileşenlerin fiziksel 
ve kimyasal dönüşümlerini araştıran bir gıda bilimidir.

Gastronomi Mirası: Belli ürünlerin veya yemeklerin ilk kez 
bir yörede üretildiğini ifade eder, somut olmayan kültürel 
miras kapsamında değerlendirilir.

Gastro Diplomasi: Ulusal gastronomi kültürünün, 
uluslararası diplomasi aracı olarak sunulması, gıda 
aracılığıyla kültür ve değerlerin aktarımıdır.

Tasarım Düşüncesi (Design Thinking): Gerçek soruları ve 
gerçek sorunları keşfedip tasarım yoluyla çözüm üretilmesi 
yaklaşımıdır. Kişisel, bölgesel, kentsel ve küresel sorunların; 
keşif, araştırma, geliştirme, uyarlama ve uygulama 
aşamalarını takip ederek çözülmesini sağlar. 

Keşif fazı araştırma odaklıdır. Araştırma fazı sorunların 
köküne inilmesini sağlar. Geliştirme fazı araştırmaları 
toparlamak ve çözülmesi gereken sorun hakkında modeller 
ve temalar geliştirmeye odaklıdır. Uyarlama fazı fikirleri 
hızlıca somut gerçeğe dönüştürmektir. Uygulama fazında 

Gastronomi Turizmi:
Tanımlar, Trendler, Girişimler

ise konseptler kullanıcı testleriyle tekrar şekillenip son 
tasarım hallerine getirilir. (https://kentselstrateji.com/proje/
sosyal-yenilik-tasarimi/)

Kullanıcı Merkezli Tasarım / İnsan odaklı tasarım (user-
centered design): Sorunlara herkeste var olan ve çoğu 
zaman göz ardı edilen yaratıcılığı kullanarak çözüm 
üreten bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım; farklı sektör, endüstri 
ve demograilerdeki farklı sorunları çözmek adına insan 
davranışlarını odak alarak ilerleyen bir süreci beraberinde 
getirir. (https://kentselstrateji.com/proje/sosyal-yenilik-tasarimi/)

Trendler
Döngüsel Gastronomi: Mevcut gıda sistemi zamanla daha 
fazla üretime ihtiyaç duyuyor, gıda israfı ve enerji kaybı da 
hızla artıyor. Döngüsel Gastronomi yaklaşımı ile gıda krizine 
karşı dayanıklı hale gelmek için kaynakların doğru kullanımı, 
daha az atık üretimi ve üretilen atıkların geri kazanılması 
amaçlanıyor. 

Sosyal Gastronomi: Sosyal eşitsizliği gidermek, beslenme 
bilincini geliştirmek, yemek israfını ortadan kaldırmak ve 
yerel ekonomi yaratmak için gıda ve gastronominin gücünü 
kullanan insan merkezli bir harekettir. 

Sıfır Kilometre: Yiyecek ve bölge arasındaki ilişkiyi ifade 
eder. Gıdanın üretim yerinin, yenildiği yere yakınlığı anlamına 
gelir. Yerellik, yani “sıfır kilometre felsefesi”, yakın çevrede 
üretilen yiyecekleri tüketmektir. Yerel ürünlerin, taze ve 
sağlıklı olmasının yanı sıra, çevresel sürdürülebilirliğe ve 
bölgenin tarımsal mirasına katkısı vardır. 

Paylaşım Ekonomisi: İnsanların birbiriyle ürün ya da 
hizmet değiş tokuşu yapmasını kolaylaştıran, esnek ve 
ekonomik ağlardır. Bugün dünyada tred haline gelen 
paylaşım ekonomisi yaklaşımının, kültürümüzdeki yeri 
imece usülüdür. Ortak paylaşım (Airbnb,Uber), ortak 
çalışma alanları (co-working spaces), kitle fonlaması (crowd 
funding) gibi yaygın kullanılan örnekler, paylaşım ekonomisi 
felsefesinden ortaya çıkmıştır.
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Yeni Nesil Ekonomiler: Bilgi ve teknoloji etkisiyle değişen 
ve dönüşen dünyada, yeni nesil ve genç kuşakların iş 
dünyasına girmesi, yeni iş yapma biçimlerini geliştiriyor. Eski 
dünya düzenine ait olan mesleklerin çoğu yok olurken, yeni 
meslekler ve ekonomiler ortaya çıkıyor. 

Yeni Nesil Topluluklar: Bir fikir a da hedef etrafında bir 
araya gelen yatarıcı, üretici, genç zihinli topluluklardır. 
Sanal ya da gerçek ortamlarda buluşan bu topluluklar 
için birlikte deneyimleyerek öğrenme, birlikte üretme 
ve birlikte sosyalleşme ihtiyaçlarının karşılanması, temel 
motivasyondur.

Gıda Döngüsü: Dünya nüfusu ve tüketim hızının artması, 
iklim değişikliğinin, gıda üretim sistemleri üzerinde 
yaratacağı etkinin artması, gıda kaynaklarının azalması ve 
bu kaynaklara erişimin kısıtlı olacağı anlamına geliyor. Gıda 
sistemlerinde döngüsel ekonomi yaklaşımı yani gıdanın 
üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarında minimum atığın 
artaya çıkması ve atıkların döngüsel süreçlerle tekrar 
kullanılarak sisteme kazandırılması amaçlanıyor.

Değişen Tüketim Alışkanlıkları: Yemek israfını azaltmak, 
meyvelerin ve sebzelerin kabuk, sap gibi kısımlarının 
yenilebilir olduğu fikrini benimsemek, ürünlerin çöpe 
atılan kısımlarını turşu, kurutma, sos gibi yöntemlerle 
farklılaştırarak ürüne dönüştürmek, gıda israfının azaltılması 
için basit ama önemli başlangıç olarak görülüyor.

Toplumu Etkileyen Şefler: Gıda sistemi ve tüketim 
alışkanlıklarının bugünkü durumu, şeflerin rolünü, yemek 
pişirmenin ötesine geçiriyor. Şefler, sürdürülebilir tarımsal 
üretim, sağlıklı beslenme alışkanlıkları, yiyecek seçimi 
ve gıda israfı gibi konularda toplulukları bilinçlendirmek, 
gıda sistemi hakkında rehber ve eğitimci olmak gibi roller 
üstleniyorlar.

Topluluk Mutfakları: İngiltere’de bireysel mutfak kullanımı 
%50 azalırken, topluluk mutfakları, ekonomik ve sosyal 
yönlerden cazip bir alternatif olarak ortaya çıkıyor. Yemek 
pişirmenin öğrenildiği, sağlıklı yiyeceklerin hazırlandığı ve 
kutlandığı, bu kültürün aktarıldığı mutfaklarda, maddi olarak 
erişilebilir, kişiselleştirilmiş, isteğe bağlı yemekler sosyal bir 
ortamda hazırlanıyor.

İyi Ye, İyi Yaşa: Vejeteryan, vegan, fermente, glutensiz, çiğ, 
şekersiz, unsuz diyetlerin, sağlık için faydalı olduğu bilindiği 
gibi hayvan tüketimine karşı duyarlı beslenme ve çevreyi 
koruma gibi etkileri her gün daha fazla insan tarafından 
benimseniyor.

Mutfak Enstitüleri: Enstitü öğrencilerinin mutfak 
konusunda becerilerini geliştiren ve gıda girişimciliği 
konusunda yeni öğrenme ve öğretme ortamı sunan Mutfak 
Enstitüleri, araştırma, geliştirme ve üretim süreçlerinde 
gıda girişimciliğini geliştirmek için öğrenciler ve paydaşlar 
arasındaki etkileşimi teşvik ediyor.

Girişimler
Bask Mutfak Merkezi: Gastronomi uygulamalarının 
araştırılması ve geliştirilmesine odaklanan uluslararası bir 
akademik girişimdir. Gastronomi Bilimleri, Araştırma ve 
İnovasyon Merkezi olarak gastronomiyi sosyoekonomik 
gelişim için bir kaldıraç olarak kullanır. Geleceğin gıda 
sistemi zorluklarını gastronomi aracılığıyla, hümanist, 
sürdürülebilir, sağlıklı ve lezzetli yollarla ele almayı 
amaçlayan atölye çalışmaları, etkinlikler düzenlenir. 
Gıdanın gelecek vizyonu, ağ oluşturma süreci ve değişim 
için eylemlerin ortaya konulması amaçlanır. (http://

projectgastronomia.org/en/)

İskandinav Gıda Politikası: Danimarka, Finlandiya, İzlanda, 
Norveç, İsveç, Faroe Adaları, Grönland ve Åland’ı içeren 
dünyanın en kapsamlı bölgesel işbirliği biçimlerinden 
biridir. Gıda politikası çözümleri, sağlıklı ve sürdürülebilir 
okul yemekleri sunan hükümet programlarından, sağlıklı 
ürünlerin tanıtımında halka açık özel ortaklıklara, yeni 
bir gıda kimliğine kadar, çeşitli şekillerde ve boyutlarda 
kurgulanmış strateji ve eylemler bütünüdür. (https://www.

norden.org/en/nordic-food-policy-lab)

Barilla Gıda ve Beslenme Merkezi (BCFN): Gıda ve 
beslenmeyle ilgili temel konuları küresel ölçekte keşfetmeyi 
amaçlayan çok disiplinli bir analiz ve teklif merkezidir. 2009 
yılında oluşturulan BCFN, dünya çapında bir tecrübe ve 
nitelikli uzmanlık toplayarak ve sürekli ve açık diyaloğu 
teşvik ederek bugün toplumdan ortaya çıkan talepleri 
dinlemeyi amaçlamaktadır. Analiz alanları bilim, çevre, kültür 
ve ekonomidir. (https://www.barillacfn.com/it/)

Barselona Gıda Platformu: Barselona endüstri parkında, 
22AL olarak tanımlanan bölgede, sadece gıda endüstrisi 
ile ilgili faaliyetlere alan sağlanıyor. Teknoloji ve bilgi odaklı 
gıda şirketlerinin kurulmasını ve inovatif gıda çalışmalarının 
yapılmasını amaçlayan Barselona Gıda Platformu bulunuyor. 
(https://ajuntament.barcelona.cat/mercats/ca)
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1-BİRİKİMİMİZ: 
Farklı uygarlıklarımızın on binlerce yıllık mirası.

2-BEREKETİMİZ: 
Su ve toprakla gelen dört mevsim ürünlerimiz.

3-BECERİLERİMİZ: 
Dört mevsim hasatlarımızın lezzetleri.

4-BÖLGELERİMİZ: 
Ege, Akdeniz, Karadeniz, Marmara, İç Anadolu, 
Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu coğrafyasının 
çeşitliliği ve zenginliği.

5-BAKIŞIMIZ: 
İnsan ve doğa odaklı duyarlı turizm.

6-BEKLENTİMİZ: 
Beş duyu ile herkesin kendini ülkemizde iyi 
hissedeceği yeni nesil rotalar tasarlanması.

6B
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Arka Kapak fotoğraf kaynağı:

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye Kültür Portalı, 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Erişim Adresi: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/sanliurfa/
neyenir/sanliurfa-biberi
Erişim Tarihi: 10.10.2020



Türkiye Turizm Tanıtım ve 
Geliştirme Ajansı (TGA), 
Türkiye’nin iç ve dış turizm 
pazarında bir marka ve cazibe 
merkezi haline gelmesi, somut 
ve somut olmayan doğal, 
kültürel, biyolojik ve insan 
ürünü mirasların keşfedilmesi, 
geliştirilmesi ve tanıtılması, kısa, 
orta ve uzun vadeli iletişim/
pazarlama çalışmalarıyla 
Türkiye turizm kapasitesi ve 
turizm yatırımlarının ülke 
ekonomisindeki payı ve hizmet 
kalitesinin arttırılması amacıyla 
çalışmalarını sürdürmektedir. 
Ajans, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nca belirlenen 
turizm strateji ve politikaları 
doğrultusunda Türkiye’nin 
turizm hedeflerine ulaşması, 
mevcut turizm olanaklarının 
dünya çapında tanıtılması 
ve pazarlanması, potansiyel 
turizm olanaklarının ise 
keşfedilerek geliştirilmesi ve 
kazandırılmasına ilişkin olarak 
tüm tanıtım/pazarlama/iletişim 
faaliyetlerini yürütmektedir.

Türkiye Turizm Tanıtım ve 

Geliştirme Ajansı


