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Prof. Dr. Sibel Özilgen, 2005 yılından beri öğretim üyesi olduğu Yeditepe Üniversitesi’nde 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi (Türkiye), California Üniversitesi, Davis (ABD), Massey Üniversitesi (Yeni 

Zelanda) ve Yeditepe Üniversitesi'nde (Türkiye) gıda mühendisliğinden gıda bilimine ve mutfak 

bilimine uzanan çeşitli akademik deneyimleri, uluslararası işbirlikleri, yenilikçi ürün geliştirme 

ve güçlü bir müfredat geliştirme becerisi aracılığıyla, kendisini gıda bilimi topluluğunda yenilikçi 

bir rol oynamaya itmiştir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), AB 

Yedinci Çerçeve Programı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk gıda sektörünün önde gelen 

firmaları gibi farklı kaynaklardan finanse edilen birçok projede aktif rol almıştır. Çok sayıda 

hakemli ve ortak yazarlı yayınları, kitap bölümleri ve kitapları bulunmaktadır. Cooking as a 

Chemical Reaction: Culinary Science with Experiments (CRC Press, Taylor ve Francis, ABD 

tarafından yayınlanmıştır) adlı kitabı; gıda bilimi, mutfak bilimi, beslenme-diyetetik ve 

gastronomi programlarındaki lisans öğrencileri için benzersiz bir ders kitabıdır. Bölümünü, 

Université François-Rabelais, Tours, Fransa tarafından düzenlenen UNESCO/UNITWIN 

Kürsüsü "Kültürel Gıda Mirasının Korunması ve Teşviki" Uluslararası Ağı’ na ve Universitat 

Oberta de Catalunya, İspanya tarafından düzenlenen UNESCO/UNITWIN Kürsüsü'nün "Gıda, 

Kültür ve Kalkınma" Uluslararası Ağı’ na entegre etmiştir. Son olarak Auburn Üniversitesi ile 

Zero Hunger Programı, Boston Üniversitesi ile lisansüstü programı ve Google Arts and Culture 

ile Türk Mutfak Kültürü'nün bilimsel, kültürel ve sanatsal yönlerinin uluslararası çağda 

tanıtılması için ortaklık anlaşmaları imzalamıştır. Ayrıca, geleneksel bir Türk yemeğini çölyak 

hastalarının güvenli tüketimi için yenilikçi bir şekilde yeniden formüle ederek, Türkiye'deki 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları akademik topluluğunun patent sahibi tek üyesidir. Gıda 

mühendisleri, gıda bilimcileri, bilişsel bilimciler, sanatçılar, antropologlar ve şefler gibi 

multidisipliner geçmişe sahip kişilerden oluşan ekiplerle çalışma ve ekip yönetme konusunda 

yirmi yılı aşkın deneyime ve gıda güvenliği alanında mutfak/gıda/gastronomi bilimi olarak geniş 

bir bilimsel geçmişe sahiptir. Mevcut araştırma ilgi alanları, gıda güvenliği için geleneksel gıda 

ürünlerinin inovasyonu, sürdürülebilir çevre için tüketicilerin dikkatini et bazlı ürünlerden bitki 

bazlı ürünlere yönlendirmek için gıdaların görsel-duyusal özelliklerini kullanan yeni gıda ürünleri 

ve menü öğelerinin geliştirilmesi ve gıda işleme sürecinin farklı aşamalarında gıda atığının 

azaltılması için gıda güvenliği kontrol programlarının geliştirilmesini içermektedir.  
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Özet 

Gıda sistemi, özellikle ruminantlar tüm sera gazı emisyonlarının dörtte birinden sorumlu olmanın 

yanı sıra bu emisyonlardan kaynaklanan iklim değişikliği ve gıda güvensizliğinden de 

sorumludur. Daha fazla meyve-sebze, baklagiller ve daha az kırmızı etten oluşan, sağlıklı bir 

Akdeniz diyetinin benimsenmesi, sera gazı emisyonlarında önemli azalmalara neden olabilir. 

Gıda endüstrisinin önde gelenleri, sürdürülebilir gıda tüketimi için et tüketimini azaltmanın, 

meyve ve sebze tüketiminin ise artırmanın yollarını bulmalıdır. Daha fazla çevre dostu menüler 

oluşturmak, konaklama endüstrisindeki en önemli eylemlerden biri olabilir. Teorik olarak 

tüketiciler kendi sağlıkları ve çevrenin sürdürülebilirliği için, beslenmelerini daha fazla et 

ürünlerinden daha çok bitki bazlı gıdalara değiştirmenin öneminin farkına varmaktadırlar. Ancak 

uygulamada, bu değişikliği yapmaya daha az eğilimlidirler. Tat, doku, görünüm ve koku gibi 

gıdaların duyusal özellikleri, tüketicilerin gıda seçimi kararları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 

Çalışmamızda, menülerdeki etlerin porsiyon boyutu yarıya indirilirken ağırlıklı olarak meyve ve 

sebzelerden oluşan armut, erik, pancar ve balkabağından oluşan garnitürlerin dokusal 

karmaşıklığını değiştirdik. Sonuçlardan, garnitürlerin dokusal özelliklerini değiştirerek 

tüketicilerin et tercihini azaltılabilir ve bitki bazlı ürünlere yönelik tercihlerini artırmanın 

mümkün olabilirliği ortaya konulmuştur. Çalışma, garnitürlerin dokusal karmaşıklık derecesinin 

ve menü açıklamalarının yemek seçimi ile doğru orantılı olduğunu kuvvetle önermektedir. 

 


