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Özet
Kültürel ve bilimsel açıdan birçok disiplin ile ilişki içerisinde olan gastronomi, turizm fakültelerinin dönüşüm süreciyle birlikte
popülerliğini artırmış ve hem turizm hem de farklı alanlardaki araştırmacıların dikkatini çekerek önemli bir çalışma alanı haline
gelmiştir. Gastronomi alanına olan ilginin gün geçtikçe artması, alanın farklı disiplinlerle olan ilişkisinin incelenmesi ve bu alandaki
eğitimlerin mevcut durumunun ortaya konulmasını önemli kılmaktadır. Bu araştırmanın amacı Türkiye’de gastronomi alanında
yapılmış olan bilimsel yayınların ve bu alanda çalışma yapan araştırmacıların niceliksel olarak değerlendirilmesidir. Bu amaçla
bilimsel yayınlar ve araştırmacılar çeşitli bibliyometrik özellikler dikkate alınarak incelenmiştir. Hem araştırmacılara hem de
bilimsel yayınlara ulaşabilmek için Yükseköğretim Akademik Arama ve tezlere ulaşabilmek için de Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı Tez Merkezi veri tabanlarından faydalanılmıştır. Yapılan taramalar sonucunda Türkiye’de 398 akademisyenin
gastronomi alanında çalışmalar yaptığı; alanla ilgili 622 kitap, 697 makale, 951 bildiri, 470 tez yazıldığı; 113 projenin tamamlandığı
ve 39 sanatsal faaliyet gerçekleştirildiği ortaya konulmuştur. Çalışmada hem sonuçlara hem de veri tabanlarına yönelik bir dizi öneri
getirilmiştir.
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Abstract
Gastronomy, which is in a cultural and scientific relationship with many disciplines, has increased its popularity with the
transformation process of tourism faculties and has become an important field of study by attracting the attention of researchers in
both tourism and different fields. The increasing interest in the field of gastronomy makes it important to examine the relationship
of the field with different disciplines and to reveal the current status of education in this field. The aim of this research is to
quantitatively evaluate the scientific publications made in the field of gastronomy in Turkey and the researchers working in this
field. For this purpose, scientific publications and researchers were examined by considering various bibliometric features. In order
to reach both researchers and scientific publications, the Higher Education Academic Search and the Thesis Center of the Council
of Higher Education were used to reach the theses. As a result of the scans, it was determined that 398 academicians in Turkey were
working in the field of gastronomy; 622 books, 697 articles, 951 papers, 470 theses were written on the field; It was revealed that
113 projects were completed and 39 artistic activities were carried out. In the study, a number of suggestions were made for both
results and databases.
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