
 
 
 

Programın Ders Çizelgesi: Dersler ve kredileri ile staj ve diğer uygulamalar belirlenirken TYÇ 

(Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi) ve program kazanımları dikkate alınacaktır. 

 

T: Teori    U: Uygulama    UK: Ulusal Kredi   AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi 

 

 

 

Birinci Yarıyıl 

Ders Kodu Ders Adı  T U K AKTS 

GAMS501 Yemek ve Gastronomi Kültürü 3 - 3 6 

GAMS503 Yemek Tarihi 3 - 3 6 

  GAMS505 Gida Bilimine Giriş 3 - 3 6 

Toplam Kredi  : 9 

İkinci Yarıyıl 

Ders Kodu Ders Adı  T U K AKTS 

GAMS502 Doğu Akdeniz Mutfak Kültürünün 
Kıbrıs Mutfağına Etkileri 

3 - 3 6 

GAMS504 Gastronomi ve Yemek Kültürü 
Çalışmalarında Kullanılan 
Araştırma Teknikleri ve 

Uygulamaları 

3 - 3 6 

GAMS506 Gıda Tüketim Davranışlarını Etkileyen 

Faktörler 
3 - 3 6 

 Seçmeli I 3 - 3 6 

Toplam Kredi : 12 

Üçüncü Yarıyıl 

Ders Kodu Ders Adı  T U K AKTS 

GAMS507 Dünya Mutfak Kültürleri 3 - 3 6 

GAMS509 Gastronomide Yeni Trendler 3 - 3 6 
 Seçmeli II 3 - 3 6 

Toplam Kredi  : 9 

Dördüncü Yarıyıl 

Ders Kodu Ders Adı  T U K AKTS 

GAMS592 Mezuniyet Projesi - - - 30 



 
 
 

Genel Toplam: 
Teori: 30 

Uygulama: 0 

Kredi: 30 

AKTS: 90 

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER 

 

Seçmeli Dersler 

Ders Kodu Ders Adı Haftalık 
Saat 

Lab  Kredi  AKTS 

GAMS510 Yiyecek ve İçecek Yönetimi 3           - 3        6 

GAMS511 Deneysel Mutfak 3           - 3        6 

GAMS512 Gastronomi Turizmi 3 - 3 6 

GAMS513 Gıda Pazarları: Teori ve Örneklemeler 3           - 3        6 

GAMS514 Tat uyumu ve Tat algısını etkileyen faktörler 3           - 3        6 

GAMS515 Yemek Kültürü Çalışmalarında Teorik 

Perspektifler 

3 - 3 6 

GAMS516 Moleküler Gastronomi 3 - 3 6 

GAMS517 Karşılaştırmalı Mutfak Kültürleri  3 - 3 6 

GAMS518 Füzyon Mutfağı  3 - 3 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Ders kodu ve adı GAMS501 Yemek ve Gastronomi Kültürü       

Ders açıklaması Bu ders öğrencilere gastronomi ve yemek kültürü alanlarında yer alan temel sorunsalları, 

farklı teorik yaklaşım ve araştırma teknikleriyle gerçekleştirilen çalışmalar aracılığıyla 

tanıtır. Gastronomi alanında uygulanan yemek ve gastronomi kültürüne ait bilgileri 

disiplinler arası yaklaşımları anlatır. Ders ayrıca, farklı coğrafik bölgeleri, çağları ve 

genel kültür disiplinleri araştırır ve farklı makaleleri ele alan araştırma tekniği ve teorik 

yaklaşım okumalar üzerinden öğrencilere verilir. Dönem sonunda öğrenciler öğrendikleri 

farklı kültürleri ve tarih süreçler araştırarak bir sunum  hazırlar.  Böylece öğrenciler 

dünya araştırmaları eşliğinde sunum becerilerini geliştirir. 

 

Ders Kitabı / Materyal / 

Önerilen Okumalar 

Genç, Reşat. “XI. Yüzyılda Türk Mutfağı” Türk Mutfağı sempozyumu 
Bildirileri, p. p.57- 69. 

 
Kitabü't - Tabih : Abbasi Bağdatından Yemekler Tatlılar Çeşniler, Çeviren : 

Nazlı Pişkin, 2009: Kitapyayınevi. 

Ders kodu ve adı GAMS503 Yemek Tarihi 

Ders açıklaması Yiyeceklerin ve yemek kültürlerinin gelişimini tarihsel süreç içinde prehistorik 
dönemden ortaçağ dönemine kadar öğrenmek.  Tarih öncesi çağlardan Orta Çağ 
dönemine kadar dünyada yiyecek üretimi ve tüketiminin ekonomik, sosyal, 
politik ve kültürel açılardan tarihsel gelişim süreci içinde incelenmesi.  Gıda ve 
yemekleri tarih, coğrafya, kültür ve beslenme bilimleri çerçevesinde 
değerlendiri. Yemeği ve pişirme işlemini bir sanat olarak benimser; yiyeceklerin 
görsel sunumunun tasarlanması ve görsel olarak belgelenmesi ve alanındaki 
kavramlar, teknikler ve yenilikler ile ürün bilgisi konusunda kapsamlı bilgi 
geliştirecektir.   Dünya gıda ticaretin nasıl globalleşme, üretim ve tüketim 
örüntüleri hakkında bilgi ve bunların tarıhe göre gıda politikalarının ülke 
ekonomisi için önemini öğrenecektir.    
 

Ders Kitabı / Materyal / 

Önerilen Okumalar 

Sarah Ainley, Dünya Mutfağı, İş Bankası Kültür Yayınları, 2014. 
 
Murat Belge, Tarih Boyunca Yemek Kültürü, İletişim Yayınları, 2008.  

Ders kodu ve adı   GAMS505 Gıda Bilimine Giriş 



 
 
 

Ders açıklaması Gıdaların temel kimyasal ve fiziksel özelliklerinin anlatılması ve bu özelliklerin 
gıdaların işlenmesi, saklanması ve yeni ürün geliştirmedeki fonksiyonları bu 
dersin kapsamı içindedir. Gastronomi ve mutfak sanatları ve gıda mühendisliği 
bölümünde gıda biliminin temellerini içerir.  Suyun kimyasal yapısı, 
gıdaların işlenmesi ve saklanmasında gıdaların içerdiği serbest su  miktarı ve su 
aktivitesinin önemi. Suyu miktarının ve çeşidinin gıdanın fiziksel ve duyusal 
özellikleri üzerindeki etkisi, karbonhidratlar- basit şekerler, proteinler- 
proteinlerin temel yapıları, aminoasitlerin temel özellikleri , emülsiyon, köpük ve 
jel oluşumu, yağların temel kimyasal yapıları, doymuş ve doymamış yağlar 
anlatılır.  Temel gıda işleme ve saklama yöntemleri- pişirme, kurutma, 
dondurma gibi ve duyusal analiz test metotları öğretilir. 

Ders Kitabı / Materyal / 

Önerilen Okumalar 

 
Zümrüt Begüm Ögel, Gıda Bilimine Giriş ve Sürdürülebilir Yaşam, Papatya 
Yayıncılık, 2018. 
 
 

Ders kodu ve adı GAMS502 Doğu Akdeniz Mutfak Kültürünün Kıbrıs Mutfağına Etkileri 

Ders açıklaması Bu dersin kapsamında Doğu Akdeniz mutfak kültürünün Akdenizde bir ada 
olarak bulunan Kıbrıs ve Kıbrıs mutfağına etkileri; Mutfak Kültürü kavramı ve 
önemi; Beslenmeyi sağlayan yiyecekleri, Doğu Akdenizin verimli ikliminde ve 
topraklarında yetişen zengin ürünleri; Yiyecek ve içecek türlerini ve bunların 
hazırlanma, pişirilme, saklanma ve tüketilme süreçlerini; buna bağlı mekan ve 
ekipmanı; yeme-içme geleneği ile bu çerçevede gelişen inanış ve 
uygulamalardan oluşan bütünsel ve kendine özgü bir kültürel yapıyı anlatarak 
Doğu Akdeniz mutfak kültürünün Kıbrıs kültürüne ve mutfağına etkileri 
hakkında öğrencilere yeterli bilginin aktarılması amaçlanmıştır. 

Ders Kitabı / Materyal / 

Önerilen Okumalar 

 
Nilgün Özdemir, Sema ve Özdemir, Fırat. Akdeniz Mutfağı/Dünya 
Mutfaklarından Lezzetler. Dönence Yayınları, 2016. 
 
Kuzey Kıbrıs Mutfağı, Mustafa Şah, Nadir Yayıncılık, 2015. 
 

Ders kodu ve adı GAMS504 Gastronomi ve Yemek Kültürü Çalışmalarında Kullanılan Araştırma 
Teknikleri ve Uygulamaları 

Ders açıklaması Bu ders gastronomi öğrencilerine gastronomi ve yemek kültürü çalışmalarında 
kullanılan temel araştırma teknikleri ve bu tekniklerin uygulama şekillerini 
öğretmeyi hedeflemektedir. Ders ile birlikte öğrenciler, farklı teorik yaklaşımlar 
ve araştırma teknikleri ile yapılan çalışmalarla gastronomi ve yemek kültürü 
alanlarındaki temel problemleri tanıyacak, araştırma yaparak problemlere çözüm 
üreteceklerdir. Ders ayrıca sürekli yenilenen araştırma teknik ve uygulamalarını, 



 
 
 

gastronomi alanında kullanılan disiplinler arası yaklaşımları ve farklı teorik 
bakış açılarını konu almaktadır. Öğrenciler öğrendikleri teorik bilgileri ve yeni 
araştırma tekniklerini uygulama ve teorik yaklaşımlar üretme fırsatını elde 
ederler. 

Ders Kitabı / Materyal / 

Önerilen Okumalar 

 
 
Tarihin Süzgecinde Yemek Kültürümüz, Deniz Gürsoy, Oğlak Yayınları, 
İstanbul, 2004. 
 

Ders kodu ve adı GAMS506 Gıda Tüketim Davranışlarını Etkileyen Faktörler 

Ders açıklaması Gastronomi yüksek lisans öğrencileri, bu ders ile birlikte farklı topluluklardan 
yiyecek içecek tüketen yerli veya yabancı ziyaretçilerin yemek alışkanlıklarını, 
tercihlerini, önceliklerini, satın alma davranışlarını ve memnuniyet derecelerini 
belirleyen değişkenleri öğreneceklerdir. Tüketici davranışlarını etkileyen 
faktörler arasında demografik faktörler, sosyal ve kültürel faktörler, kişisel ve 
psikolojik faktörler ve pazarlama faktörleri yer almaktadır. Öğrenciler, yerli 
veya farklı ülkelerden gelen ziyaretçilerin, sosyo-ekonomik kültürlerin, eğitim 
ve cinsiyet gibi değişkenlerin bireysel beslenme ve satın alma davranışı 
üzerindeki etkilerini öğrenecek, açıklayacak ve sunum yaparak dersin konu 
aldığı başlıklar hakkındaki bilgilerini pekiştireceklerdir. 

Ders Kitabı / Materyal / 

Önerilen Okumalar 

 
Sıfır Atık: Tüketim Kültürü ve Gıda İsrafı, Yazar: David Evans, Çevirmen: 
Burcu Yeşil, Yeni İnsan Yayınevi, 2020. 
 
Mustafa Koç, Küresel Gıda Düzeni, Nota Bende Yayınları, 2013. 

Ders kodu ve adı GAMS507 Dünya Mutfak Kültürleri 

Ders açıklaması Bu ders ile birlikte öğrenciler dünyanın farklı ülkelerine ait mutfak kültürlerini 
araştırarak bu mutfaklara ait yemeklerin nasıl hazırlandığını öğrenecek ve yeni 
yemek reçeteleri tasarlayarak, mesleki gelişime ilişkin bilgileri uygulayarak 
öğreneceklerdir. Ders içerik olarak; Avrupa mutfağı, özellikle Fransız, İtalyan ve 
İspanya mutfağına ait yemekleri, bu ülkelere ait kültürel farklılıkların yemek 
türlerinin oluşmasındaki etkilerini ve bu yemeklerin pişirme tekniklerini, Uzak 
Doğu ve Asya mutfak kültürüne ait yemekleri, Meksika mutfağı ve bu mutfağa 
ait geleneksel tadları ve pişirme tekniklerini, Orta Doğu mutfağı ve bu mutfağa 
ait geleneksel tadları ve pişirme tekniklerini,  Anadolu mutfak kültürünün 
oluşumunu, içeriğini ve Anadolu mutfağı yemeklerini içermektedir. 



 
 
 

Ders Kitabı / Materyal / 

Önerilen Okumalar 

 
 Nilgün Özdemir, Sema ve Özdemir, Fırat. Akdeniz Mutfağı/Dünya 
Mutfaklarından Lezzetler; Dönence Yayınları.  
 
 Boyut Yayın Grubu. (2007). Dünya Yemekleri Serisi. İstanbul: Boyut 
Yayıncılık. 
 
 Gürbüz, B. (2007). Dünya Mutfağı. Ankara: Detay Yayıncılık. 
 
 Fumey, G. & Etcheverria, O. (2007). Dünya Mutfakları Atlası. NTV Yayınları.  
 
 
 

Ders kodu ve adı 

 

 

GAMS509 Gastronomide Yeni Trendler 
 

Ders açıklaması Bu ders öğrencilerin gastronomi bölümünde yer alan yeni bilgileri, gıda ve gıda 
ürünlerinin tarihteki yeri ve fonksiyonlarını ve öğrencilerin gıda sektörüyle ilgili 
vizyonlarını geliştirmeyi hedeflemektedir. Öğrenciler bu ders ile birlikte 
öğrendikleri bilgileri gelecekteki profesyonel hayatlarında nasıl 
geliştirebileceklerini ve kullanacaklarını öğreneceklerdir. Bu ders öğrencilere 
turizm sektöründe yer alan yiyecek ve içecek işletmelerinde ortaya çıkan Füzyon 
mutfağı, Moleküler gastronomi, siyah ve mor gıdalar, yenilebilir çiçek ve 
böcekler, sıfır atıksız mutfaklar gibi yeni kavramlar ve trendler hakkında bilgi 
kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu dersi alan öğrenciler sektörde yaşanan 
gelişmelerin farkında olur. 

Ders Kitabı / Materyal / 

Önerilen Okumalar 

 
Kurgun, H. (2017). Gastronomi Trendleri: Milenyum ve Ötesi, Detay Yayıncılık. 

Ders kodu ve adı GAMS510 Yiyecek ve İçecek Yönetimi 

Ders açıklaması Gastronomi öğrencileri bu ders kapsamında Yiyecek ve İçecek yönetiminin ana 
prensipleri; yiyecek ve içecek işletmelerindeki yönetici tipleri; onlara ait 
karakteristik özellikleri, yönetici tiplerine ait farklı yaklaşım şekilleri, farklı 
işletme çeşitlerine ait yönetim şekilleri; zincir işletmelerin, aileye ait küçük 
işletmelerin, restoran, bar, kafe vb. işletmelere ait yönetim sözleşmeleri; 
organizasyon şemaları; yiyecek ve içecek operasyonları ve restoran analizleri 
hakkında bilgi edineceklerdir. Derste öğrencilerin, yiyecek ve içecek 
işletmelerinde sunulan dünya mutfakları ve servis şekilleri hakkında temel ve 
pratik bilgilere sahip olurken, bu işletmelerin yönetimi konusunda bilgi ve 



 
 
 

deneyim kazanmaları hedeflenmektedir. 

Ders Kitabı / Materyal / 

Önerilen Okumalar 

Karamustafa K. (2018), Yiyecek ve İçecek Yönetimi, Detay Yayıncılık. 

Ders kodu ve adı GAMS511 Deneysel Mutfak 

Ders açıklaması Gastronomi öğrencilerinin bu ders kapsamında protein, karbonhidrat, yağ ve su 
gibi gıdaların kimyasal  bileşenlerini deney ve uygulamalarla öğreneceklerdir. 
Bu ders ile birlikte öğrenciler gıdaların nasıl pişirilmesi gerektiğini, uygun 
depolama yöntemleri ve sunum tekniklerini öğreneceklerdir. Üretilen ürünlerin 
mikrobiyolojik, fiziksel, kimyasal ve duyusal özellikleri hem teorik olarak 
araştırılacak hem de uygulamalı eğitimlerle öğrencilere öğretilecektir. Ders 
içerik olarak, farklı ürünlerin kimsayal yapıları, bölgelere göre neden fiziksel 
değişimler gösterdikleri, nişasta gibi ürünlerin akışkanlığı hakkındaki etkilerin 
araştırılması, aynı tür meyvelerin farklı alanlarda faklı çeşitlerde ve 
kullanımlarındaki farklılıklarının araştırılması, yumurtanın pek çok farklı 
pişiriliş yöntemi ve değişken lezzeti gibi konuları içermektedir. 

Ders Kitabı / Materyal / 

Önerilen Okumalar 

 
Deneysel Aşçılık: Yemek pişirme sanatına yeni bir yaklaşım, Upfront Yayınları, 
S. Pradhan (2018) 

Ders kodu ve adı GAMS512 Gastronomi Turizmi 

Ders açıklaması Gastronomi turizmi dersinin amacı, gastronomi ile ilgili kavramları açıklarken, 
turizm hakkında bilgi vererek, turizm ve gastronomi arasındaki bağın önemini 
göstermektir. Ders içerik olarak, gastronomi turizmi kavramını, gastronomi ve 
mutfak sanatlarına ilişkin kavramları, yiyecek-içecek ve konaklama sektörünün 
önemini, bu alana ait teorik değerlendirmeleri, turizm, turizm ürünlerini, turizm 
ürünü olarak servisin önemini, gastronomi ürünlerini, turizmde misafir çekmekte 
gastronominin önemi ve konaklama sektöründe gastronominin üstlendiği rolü, 
sürdürülebilir turizm gibi kavramların gelişmesi, gastronomi ve mutfak 
sanatlarına dair teorileri, tanım, ilke ve uygulamaları konularını içerir. 



 
 
 

Ders Kitabı / Materyal / 

Önerilen Okumalar 

 
Kurgun, H. ve Ozseker D. B. (2016). Gastronomi ve Turizm, Detay Yayıncılık. 
ISBN: 9786059440080. 
 
Richards, G. (2002), Tourism and Gastronomy, Routledge, ISBN: 0415273811. 

Ders kodu ve adı GAMS513 Gıda Pazarları: Teori ve Örneklemeler 

Ders açıklaması Gıda pazarları dersi içerik olarak, soframıza gelen gıdaların tarladan mutfağa 
gelirken geçirdikleri, gelişim, üretim faktörleri, bu ürünlerin yer aldığı pazarları, 
dağıtım sisteminin teorik konularını temel alır. Tüketici ve pazar arasındaki 
sosyal, kültürel ve tarihsel ilişkiyi araştırmak, yerli ve uluslararası standartlarda 
üretilen gıda ürünlerini örneklemlerle anlamak, farklı pazar kültürleri hakkında 
bilgi sahibi olmak dersin temel amaçları arasındadır. Ders ayrıca içerik olarak; 
pazarlama kültürü; misafir tercihlerinde gıdanın, gıda pazarının ve gıda 
kalitesinin üstlendiği sorumluluk; farklı pazar tipleri niş ve kitlesel pazarlar vb. 
gibi pazarları, bu kavramlara bağlı teori ve örneklemlerini içermektedir. 

Ders Kitabı / Materyal / 

Önerilen Okumalar 

 
Engin Koban (2020) Gastronomik Turizm - Pazarlama Ve Rekabet 
Yaklaşımıyla, Ekin Yayınevi. ISBN: 9786257210362 

Ders kodu ve adı GAMS514 Tat uyumu ve Tat algısını etkileyen faktörler 

Ders açıklaması Ders içerik olarak; tat algısının tüketicilerin yemek yeme alışkanlıkları üzerinde 
oynadığı rolü, tat uyumu ve tat algısını etkileyen faktörleri; İnsanların tadı 
algılamadaki farklılıkları örneğin yaş, cinsiyet, genetik ve hastalıklar, psikolojik 
ve fiziksel özellikler, sosyo-kültürel farklılıklar, tadılan besinlere ait farklı 
özellikler, alışkanlıklar vb.; gıdalara lezzet veren karışımların kimyasal 
özellikleri; sunum veya pişim esnasında mutfakta üretilen gıdalar arası tat 
uyumları; insanların farklı tatlara ve bu tatları veren maddeleri algılama 
düzeylerindeki farklılıkları ve farklı tüketici grupları arasında tat algılanması ve 
uyumu arasındaki ilişkinin anlatılması konularını içermektedir. 

Ders Kitabı / Materyal / 

Önerilen Okumalar 

 
Andrew J. Taylor, Deborah D. Roberts (2004). Lezzet Algısı, Blackwell Pub, 
ISBN: 9781405116275, 1405116277. 
 



 
 
 

Ders kodu ve adı GMSP515 Yemek Kültürü Çalışmalarında Teorik Perspektifler 

Ders açıklaması Yemek kültürü çalışmalarında yaygın olarak kullanılan teorik literatür ve 
yaklaşımları inceler. Çalışmalarda kullanılan tarihsel, sosyolojik ve antropolojik 
yaklaşımlar öğrencilere Elias, Barthes, Bourdieu, Flandrin ve Montanari gibi 
önemli yazarların çalışmaları aracılığıyla tanıtılır. Akademik disiplinlerdeki 
geleneksel yaklaşım ve tartışmaların incelenmesi öğrencilerin kendi 
çalışmalarını geliştirmelerine yardımcı olur. 

Ders Kitabı / Materyal / 

Önerilen Okumalar 

 
Yemek Kültür ve Toplum, Editör; Neslihan Çetinkaya, Nobel Akademik 
Yayıncılık, 2020. 

Ders kodu ve adı GAMS516 Moleküler Gastronomi 

Ders açıklaması Gastronomi ve mutfak sanatları alanında son yıllarda en ilgi çekici, trend 
yaklaşımlardan birisi de Moleküler Gastronomidir. Ders içerik olarak; Moleküler 
gastronominin tanımını; Geçmişten günümüze moleküler gastronomi 
çalışmalarını; bilimsel bir kavram haline gelen moleküler gastronomi 
çalışmalarını; moleküler gastronomiye ait Herve This ve Nicola Kurti'ye ait 
çalışmaları; moleküler gastronomi mutfağı ve bu mutfak çeşidinin akımını vb. 
konuları kapsamaktadır. Bu ders ile birlikte gastronomi öğrencilerine moleküler 
mutfak kavramının; moleküler gastronomi çalışma alanlarının tanıma ve 
tanımlaların; küreselleşen sıvıların, katı ve sıvı gıdaların köpükleştirilmesi, 
jelleştirme, koku ve tat transferleri, nitrojen kullanarak dondurma ve pişirme 
tekniklerinin uygulamalı olarak öğretilmesi amaçlanmıştır. 

Ders Kitabı / Materyal / 

Önerilen Okumalar 

 
Herve, T (2006). Moleküler Gastronomi. Columbia University Press. 

Ders kodu ve adı GAMS517 Karşılaştırmalı Mutfak Kültürleri 



 
 
 

Ders açıklaması Gastronomi yüksek lisans öğrencileri bu dersle birlikte farklı coğrafyalardan, 
farklı iklim koşullarından, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak, ülkeleri siyasal 
tarihleri hakkında bilgi sahibi olarak dünya mutfaklarından farklı mutfak 
kültürlerini inceyip, değerlendirip, öğreneceklerdir. Öğrenciler bu ders ile 
birlikte, dünyanın çeşitli bölgelerindeki mutfakları karşılaştırma fırsatı bularak, 
ülkelerin kültürel ve geleneksel yemek pişirme ve sunum methodlarına ek 
olarak, çeşitli yemekleri aralarındaki benzerlik ve farklılıkların oluşmasında 
kültürel, coğrafik, sosyal ve tarihi değerlerin etken rollerini anlar ve 
değerlendirir. 

Ders Kitabı / Materyal / 

Önerilen Okumalar 

Yemek, Mutfak, Sınıf, Jack Goody, Pinhan Yayıncılık, 2013. ISBN: 
9786055302290. 

Ders kodu ve adı Füzyon Mutfağı  

Ders açıklaması Dersin amacı gastronomi öğrencilerinin,  yemek kültürüne son yıllarda 
damgasını vuran füzyon mutfağının tanımını; füzyon mutfağının oluşumunu; 
füzyon mutfağının geleneksel özelliklerini; geleneksel ve dünya mutfaklarında 
yer alan farklı anlayışları; bu anlayışların sentezlenmesi sonucu ortaya çıkan 
ürünleri ve füzyon mutfağının teorik içeriğini, uygulamalı bir şekilde 
öğrenmeleri sağlamaktır. Füzyon mutfağı anlayışı itibarı ile, dünya mutfağında 
yer alan geleneksel lezzetlerin sentezlenerek yeni ürünlerin yani yeni lezzetlerin 
ortaya çıkarılmasıdır. Derste teorik olarak elde edilecek bilgiler arasında bu 
mutfak türlerine ait sosyal ve kültürel değerler incelenip, uygulamalı bir şekilde 
bu değerlerin yeni mutfaklara aşılanması, farklı yemek ve üretim tekniklerine 
sentezlenip yeni lezzetler yaratılması da en önemli amaçlardandır. 

Ders Kitabı / Materyal / 

Önerilen Okumalar 

Füzyon, Rosalba Gioffre, Boyut Yayınları, 2010. 

Ders kodu ve adı GAMS518 Klasik pişirme tekniklerine yenilikçi yaklaşımlar 

Ders açıklaması Bu derste temel olarak profesyonel mutfaklarda yer alan klasik pişirme 
tekniklerine getirilen yenilikçi yaklaşımları; farklı şekillerde tabak sunum 
tekniklerini; farklı pişirme teknikleri ve buna bağlı olarak üretilen lezzetlerin 
sunum ve tabaklanma modellerini; yenilikçi ve bilimsel bakış açısının klasik 
tekniklerle sentezlenmesi incelenecektir. Mutfakta klasik yöntemlerle üretilen 
lezzetlerin teorik ve uygulamalı yöntemlerle anlaşılması ve kalite artırma 



 
 
 

 

methodları dersin amaçları arasındadır. Günümüzde ortaya çıkan rekabetçi 
ortamda mevcut üretim yöntemlerinin geliştirilmesi, sektörün ihtiyaçlarının 
anlaşılması elzemdir. Bu ihtiyaçların belirlenmesi yeni lezzetler oluştururken 
uygulanacak teknikler gastronomi öğrencilerine hem teorik hemde uygulamalı 
olarak öğretilecektir. 

Ders Kitabı / Materyal / 

Önerilen Okumalar 

 
PİŞİRME YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ I-II, Ayhan Göktemir, Detay 
Yayıncılık, 2012. 

 GAMS500 Tez 


