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Konu :2|- 27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası

DAĞITIM YERLERİNE

Türk mutfak kültürü ve ürünlerimiz gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli kurumlar,
sivil toplum kuruluşları, sektör, yerel yönetimler, üniversiteler, yurt dışı temsilciliklerimiz aracılığı ile
farklı temalarla farklı zaman|arda çeşitli etkinliklerle münferit olarak tanıtılmaktadır. Şehirlerimizin
büyük bir kısmında gastronomi festivalleri adı altında çoğu küçük çaplı uluslararası boyutlarda
olmayan festival l er, etkin l ikl er yapılmaktadır.

Hem tanıtımın daha etkin olması, ulusal ve uluslararası arenada ses getirebilmesi, hem de

zaman ve kaynak israfının engellenmesi açısından 2|- 27 Mayıs tarihleri Türk Mutfağı Haftası olarak
ilan edilmiştir. T.C. Cumhurbaşkanlığı ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde,
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile hazırlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabından

hareketle hayata geçirilen Türk Mutfağı Haftası, 2022 yılından itibaren ülkemizde ve dış
temsilciliklerimiz aracılığıyla tüm dünyada dikkat çekecek düzeydeki etkinliklerle kutlanacakiır.

Bu kapsamda, 21-27 Mayıs tarihleri arasında, tüm dünyada ve ülkemizde kutlanacak olan

Türk Mutfağı Haftası ile bu kadim mutfağın hikayesi, tüm derinliği ile uluslararası ölçekte
tanıtılacaktır. Bu sayede asırlık tarifler eşliğinde Türk mutfağının geleceğe iz bırakan yaklaşımı,

kaliteli malzemeleri, özünde atıksız olması, sürdürülebilirliği, sağlıklı Akdeniz mutfağının önemli bir
temsilcisi olarak, dünya beslenme trendlerine uygunluğu ve bin yılları aşan kültürü daha geniş

kitlelerle buluşacaktır.
2I-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası'nın yaratacağı coşkunun tüm yurda hakim olması amacıyla

8l İlimize Valiliklerimiz ve yerel yönetimler önderliğinde bir çağrı yapılmakta; gerçekleştirecekleri

etkinliklerle haftanın yerelde en etkin şekilde kutlanmasına katkı sağlamaları beklenmektedir.

Gastronomi alanında uzman akademisyenlerin danışmanlığında ve ünlü şeflerin katkılarıyla
hazır|anan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının gerçekleştirilecek etkinliklerde bir kaynakça

olarak konumlandınlması gerekmektedir.

Valiliklerimiz ve yerel yönetimlerin gerçekleştireceği faaliyetlerde kitapta yer alan tariflerden
yararlanarak ikramlar, sokak lezzet|eri dağıtımı, kitabın ele aldığı başlıklarda seminerler, paneller gibi

etkinlikler yapılması önerilmekıedir.
Ayrıca yine Türk Mutfağı Haftası kapsamında bir internet sayfası hazırlanmıştır; sayfaya

turkishcuisineweek.com adresinden erişim sağlanmakladır. Haftaya özel olarak oluşturulan logo ve

poster gibi görsel materyallere de bu sayfadan erişim sağlanabilecek; düzenlenecek etkinliklerde bu

materyallerden yararlanılacaktır. Ayrıca Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Kitabı'ndan derlenen
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tariflerin ve bu tarifler için özel hazırlanan uygulama videolarının da yer a|acağı internet sayfası,
Türk mutfağının zenginliğini, ünlü şef, akademisyen ve uzmanların katkılarıy|a uluslararası alanda
tanıtmaya katkı sağlayacaktır.

Tüm bu bilgiler ışığında ve 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında, 81 ilimizde
gerçekleştirilecek etkinlikler için gerekli hazırlıkların başlatılması hususunda bilgilerini ve gereğini
rica ederim.
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