
PROGRAM HAKKINDA
Turizm sektörünün her geçen gün önem kazanması ve 
yiyecek içecek üretimi ile servisi alanlarının önemli gelir 
kaynağını oluşturması nedeniyle, bu alanlarda nitelikli iş 
gücüne duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu 
noktadan hareketle nitelikli eleman ihtiyacı da ancak eğitim-
le ve bu alana yönelik olarak hazırlanan yeni programlarla 
karşılanabilecektir. 

Türkiye’nin önemli turizm destinasyon merkezlerinde turist 
ve turizm tipolojisine uygun olarak, eğitim kurumlarının da 
sundukları programlarda çeşitliliğe gitmeleri kaçınılmaz hale 
gelmiştir. Sektörde önde gelen işletmelerin pek çoğu “fine 
dining” ve “slow food” anlayışının büyük bir hızla gelişmesi-
yle ve misafirlerin de ihtiyaçları doğrultusunda “gastronomi” 
eğitimi almış ama turizm konseptinden uzak olmayan 
personel arayışındadır. 

Binlerce yıldır Anadolu topraklarında hüküm sürmüş birçok 
medeniyetten günümüze miras kalmış Anadolu mutfağının 
uluslararası standartlara uygun bir kalitede ve dünya çapın-
da yaygınlaşmasını sağlayacak yönetici şeflerini yetiştirmeyi 
misyon edinen Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, 
2017-2018 eğitim-öğretim yılında 62 öğrenci ile faaliyete 
geçmiştir. 2019 yılından itibaren eğitim-öğretim faaliyetler-
ine Tuzla-Orhanlı Kampüsünde devam etmektedir.
Anadolu mutfağının yanı sıra dünya mutfaklarına hâkim 
dünya çapında bilinen ve aranan yönetici şeflerin 
yetiştirildiği öncü ve lider bir bölüm olma vizyonu ile hareket 
eden Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde,  sektöre 
yönelik teorik ve uygulama eğitimi içeren pratik dersler 
bulunmaktadır. Ayrıca yabancı dilin sektördeki önemi 
dikkate alınarak; İngilizce, Fransızca ve Almanca yabancı dil 
eğitimleri verilmektedir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları Bölümü’nden mezun olan öğrenciler,

• Otel, lokanta ve ikram hizmetleri sektöründe; aşçıbaşı, 
aşçıbaşı yardımcısı, kısım şefi, soğuk şefi, pastane şefi vb. 
rütbelerde,
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• Gurme, yemek yazarı, yemek araştırmacısı, menü 
geliştirici, yemek stilisti vb. iş kollarında,

• Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre kamu 
kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinde,

• Lisansüstü eğitimlerine devam ederek üniversitelerin 
akademik kadrolarında da kariyer imkânına sahiptirler.



AKADEMİK KADROMUZ
Bölüm Hocalarımız
Dr. Öğr. Üyesi Esra DOĞU BAYKUT
Dr. Öğr. Üyesi Serkan POLAT
Öğr. Gör. Dr. Sevgül COŞKUN
Öğr. Gör. Berrin ONURLAR
Öğr. Gör. Merve MANDAL YAMAN
Arş. Gör. Seren BAYDAN
Arş. Gör. Damla Baylan KALAYCI

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları Bölümü,

• Çağdaş teknolojiye uygun ekipmanlar ile donatılmış 
modern uygulama mutfağına sahip olması,

• Uygulamalı dersler ile sektörden uzman kişilerin deney-
iminden yararlanma imkânı,

• Eğitim programında bulanan İngilizce ders saatlerinin 
fazla olması ve ikinci bir yabancı dil öğrenme imkânı 
sayesinde uluslararası öğrenci kabulüne olanak sağlaması,

• Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarından olan 
İstanbul şehrinde bulunması nedeniyle ulusal ve uluslararası 
alanda faaliyet gösteren yiyecek-içecek işletmelerinde staj 
yapma imkânı,

• Öğrencilerinin daha mezun olmadan iş bulabilme imkânı,

• Öğrencilerinin öğretim elemanları ile birebir iletişim sağla-
ma imkânı,

• Bünyesinde üniversitenin en aktif sosyal öğrenci topluluk-
larından olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMU) 
Gastronomi Topluluğu’na katılım imkânı,

• Gastronomi Topluluğu’nun düzenlediği, panellere, 
söyleşilere, yarışmalara, görüşmelere, organizasyonlara 
aktif olarak katılabilme ve bunları organize edebilme imkânı 
sunmaktadır.

NEDEN İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ? 

BAŞARILARIMIZ

NEREDEYİZ? 

Öğrencilerimiz 25-28 Aralık 2019 tarihleri arasında Türkiye 
Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından Eyüp Kültür ve 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen 17. Uluslararası İstanbul 
Mutfak Günleri Yarışması’nda Gümüş Madalya kazanmıştır.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
TURİZM FAKÜLTESİ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Orhanlı-Tuzla Yerleşkesi Açık Adresi:
Fatih Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi 

No:28 Tuzla/İstanbul
E-Posta: gastronomi@medeniyet.edu.tr

Yerleşkeye Ulaşım
İETT

KM18, KM28, 130H, 132, 132D, 132B ve 133GP hatlarıyla 
"ESKİ ANKARA CADDESİ" durağında inerek "ORHANLI 
YERLEŞKESİ" ne ulaşabilirsiniz.

Minibüs
Pendik - Orhanlı hattındaki  TEPEÖREN levhalı minibüslerle  
"ESKİ ANKARA CADDESİ" durağında inerek "ORHANLI 
YERLEŞKESİ" ne ulaşabilirsiniz.


