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HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
TURİZM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ
Kimi yerler vardır ki gücünü kadim geçmişinden ve bu geçmişin sağladığı çok kültürlülüğünden alır. Bu
çok kültürlülüğün etkileri sosyal hayattan, ekonomiye, birçok alanda tezahür etmektedir. Çok kültürlü olmanın
etkilediği alanlardan biri de gastronomidir. Söz konusu durum bölgeye has, çok derin bir yemek kültürü
oluşturur, bu anlamda Hatay yöresi ve yöreye özgü lezzet yelpazesi de işte bu yerlerden biridir. 7500 yıllık tarihi
bir birikime sahip yörede, her bir medeniyetin, dinin, yaşanmışlığın getirmiş olduğu çeşitlilik büyük bir yemek
kültürünün ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu coğrafyada yemek, insanların besin ihtiyacını gidermesi
anlamına gelmez. Yemek; birliktir, mutluluktur, uzun sohbetlerin gerçekleştirildiği kalabalık sofralardır, günlerce
hazırlık yapılıp kısa sürede tüketilen eşi benzeri olmayan lezzetlerdir.
Hoşgörü diyarı Hatay tüm yemeklerine kattığı bu özelliğinden mütevellit yöresel lezzet diyarı olarak da
hem damaklarda, hem gönüllerde yer edinmiştir. Geçmişten günümüze gelen yemek kokularının hala Hatay
sokaklarında rastlanabilir olması gastronomi turizmi adına yöreyi güçlü bir destinasyon haline getirmektedir.
Hatay, dünyanın birçok yerinden yiyecek içecek kültürüyle ilgilenen, bu tatları yerinde görüp, denemek isteyen
kişilere sahip olduğu mirası cömertçe sunmaktadır.
Bu mirasın korunması, sürdürülebilmesi, tanıtılması ve en önemlisi hak ettiği değeri görebilmesi
gerekmektedir. Yemeklerin geleneksel yöntemlerle pişirilmesi, bu yöntemlerin gelecek nesillere aktarılması,
malzemelerinin yine geleneksel yöntemlerle hazırlanıp temin edilmesi ve tüm bunların yöreyi ziyaret eden
gastronomi turistlerine sunulması ve dahası Hatay'ın gastronomik değerlerini bilmeyenlerin bu kültür ile
tanıştırılması, yemek kültürünün devamlılığı için bir zorunluluktur.
Mustafa Kemal Üniversitesi, Turizm Otel, Lokanta İkram Hizmetleri Bölümü olarak bizler, bu konuda
üstümüze düşen görevi öğrencilerimize yerel mutfağımızın en sevilen lezzetlerini layığıyla pişirmesini öğreterek
ve bunun yanında daha az bilinen lezzetleri keşfedip onları da en güzel şekilde insanların beğenisine sunarak
yerine getirmeye çalışmaktayız. Ayrıca yemek kültürünün araştırılması ve tanıtılması adına şehrin diğer
paydaşlarıyla işbirliği yapmak da bir diğer amacımızdır.
Bu bağlamda, Hatay Büyük Şehir Belediyesi'nin, UNESCO yaratıcı şehirler ağına, Gastronomi Şehri
olarak girilmesi için yapmış olduğu tüm çalışmaları desteklemekteyiz. Böylelikle şehrin gastronomi alanında
başarılarını sürdürebilmesi, uzun vadede fayda sağlamaya devam edebilmesi için tasarlanan politikaların yerelde
uygulanabilirliği ve şehrin ulusal ve uluslararası düzeyde ve tematik bağlamda rekabet edebilirliği arttırılacaktır.
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