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Geçtiğimiz yıl T,C. Cumhurbaşkanlığı ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin
Bakanlığımız koordinasyonunda 21-27 Mayıs 2022 tarih|eri arasında yurt içinde Valilikleriırıız yurt
dışında ise Büyükelçiliklerimiz/Başkonsolosluklarımız bünyesinde yapılan etkinlikler ile "Tiirk Mutfağı
Haftası" kutlanmış idi.

T.C. Cumhurbaşkanlığı ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerindc, T.C. Külnir ve
Turizm Bakanlığı'nın desteği ile hazırlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabından hareketle hayata
geçirilen ülkemizin kadim mutfağının hikayesi, tüm derinliği ile hem ulusal hem de uluslararası ölçekte
tanıtılmış; bu sayede Türk mutfağının geleceğe iz bırakan yaklaşımı, kaliteli malzemeleri, özünde atıksız
olması, sürdürülebilirliği, sağlıkh Akdeniz mutfağının önemli bir temsilcisi olarak, dünya beslenme
trendlerine uygunluğu ve bin yılları aşan kültiirü daha geniş kitlelerle buluşmuştu.

Bu kapsamda, ttim dünyada ve ülkemizde kutlanan 21-27 Mayıs Türk Mııtfağı Haftası'nın
tanıtımının daha etkin olması, ulusal ve uluslararası arenada ses getirebilmesi, zafi,ıaıl ve kayııak israfınııı
engellenmesi açısından 81 ilimize Valiliklerimiz bünyelerinde yapılması amacıyla bir çağrı yapılnıış ve
varsa planlanmış etkinliklerin Türk Mutfağı Haftası içinde yapılarak, yerelde eıı etkin şekilde
kutlanmasına katkı sağlamalan beklendiği iletilmişti.

Ancak geçen yıl etkinliklere ilişkin yapılan değerlendirmelerde bazı illerimizde 21-27 Mayıs 'I'ürk

Mutfağı Haftası dışında da gastronomi etkinliklerinin gerçekleştirildiği görülmüştiir. Bu yıl
Valiliklerimiz ve yerel yönetimler kapsamında düzenlenecek gastronomi temalı etkinliklerin 2|-27 Mayıs
haftası bünyesinde yapılması bu etkinliklerin ulusal ve uluslararasr arenada daha faz\a ses getirebilmesini
sağlayarak tanıtım faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yapılmasını hem de etkinliklere ilişkin zaman ve

kaynak israfının da öntine geçilmesini sağlayacaktır.

Bu yıl da yine 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Türk Mutf-ağı Haftası ctkinliklcri
kapsamında Valiliklerimiz ve yerel yönetimler tarafindan düzenlenecek olan gastronomi teııalı
etkinliklerin ulusal ve uluslararasr arenada daha faz|a ses getirebilmesini sağlamak. böylece taıııtım
faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yapılarak zaman ve kaynak israfının da önüne geçilmesini teminen
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yıl içinde yapılacak olan gastronomi temalı etkinliklerin 21-27 Mayıs haftası bünyesinde yapılması
gerekmektedir.

Malumları olduğu üzere İçişleri Bakanlığımızın 061121202| tarihli ve Ig782 sayıtı 8l İl
Valiliklerine gönderilen yan ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca İl Tanıtım ve Geliştirme Programının
hazırlanmış olduğu, bahse konu program kapsamında ilin turizm potansiyelini aıtırmak için çalışan ve
tanltlm faaliyetlerinde bulunan Valilik, İl rtllttlr ve Turizm Müdürlüğü, belediyeler, kalkınma ajansları,
sanayi ve ticaret odaları, üniversiteler, furizm sektörü kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla
Valilerin başkanlığında İl Tanıtım ve Geliştirme Kurullannın oluşturulduğu bildirilmiştir, Bu kapsamda
bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin ilde en yüksek katılıırrı sağlaınasıırı
teminen Valilerin başkanlığında İl Tanıtlm ve Geliştirme Kurullarının koordinasyonunda yapılıııası
beklenınektedir.

Bilgilerinizi ve 21-27 Türk Mutfağı Haftası bünyesinde yapılacak etkiııliklere ilişkin lıazırlıkların
yapılması, söz konusu faaliyet planlamalarının anılan hafta içinde yürütülmesi konusunda gerekli
hassasiyetin gözetilmesi ve bu kapsamda yürüttilen tiim çalışmaların Valilerin başkanlığında İl Tanıtım
ve Geliştirme Kurulu koordinasyonunda gerçekleştirilmesi hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica
ederim,

Nadir ALPASLAN
Bakan a.

Bakan yardımcısı

Dağıtım:

81 İl Valiliğine
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