Editörden
Gastronomi, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan bir şekilde ilgi görmeye devam etmektedir.
Ancak çoğu kişi tarafından gastronomi, yemek yapmaktan ve sunmaktan ibaret bir meslek dalı olarak algılanmaktadır. Bu algı kırılmakla birlikte gastronominin ülkemizde hak ettiği yeri bulabilmesi için bir bilim
ve sanat dalı olduğunun topluma tanıtılması gerekmektedir. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümlerinin
sayısı devlet ve vakıf üniversitelerinde giderek artmaktadır.Üniversitelerimizin bu konuya eğilmeleri, akademik kadrolar yetiştirmeleri, bilimsel çalışmalar yapmaları ve etkinlikler düzenlemeleri sevindirici ve
gelecek için ümit vericidir.
Bilimsel gelişmelerin ve araştırmaların hedef kitleye iletilmesindeki en önemli araç, şüphesiz alanındaki
yayınlanan bilimsel hakemli dergilerdir. Ülkemizde bu alanda birçok dergi bulunmakla birlikte bilimsel
araştırmalara yer veren dergi sayımız sınırlı düzeydedir. Bu açığı gidermek, gastronomiye bilimsel ve sanatsal bir yaklaşım getirmek; gastronomi ve mutfak sanatları alanında yapılmış bilimsel araştırma, inceleme ve proje çalışmalarının sonuçlarını paylaşmak; güncel bilgi ve gelişmeleri hedef kitleye aktarmak; konu
ile ilgili sorunların tartışılmasına zemin oluşturmak; Türk mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla İstanbul
Aydın Üniversitesi tarafından bir dergi çıkarılmasına karar verilmiştir.
Aradan geçen zaman içinde on bir sayı çıkarılmış; her bir sayıdaki makaleler çok sayıda araştırıcı/akademisyen tarafından incelenmiştir. Bu süreç içinde özverili ve titiz çalışılarak derginin kalitesi giderek
artırılmış; istenen standarda ulaşmak ve gerekli kriterleri sağlamak için yoğun emek verilmiştir. Sonuçta
verdiğimiz bu emeğin karşılığı alınmıştır. TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen bir veri tabanı olan
aynı zamanda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Üniversitelerarası Kurul (ÜAK)’un atama ve yükseltmelerde kabul ettiği bir “dizin” olan TR DİZİN başvurumuz kabul edilmiştir. 2021 Ocak ayından geçerli olmak
üzere sayılarımızdaki makaleler artık TR Dizin tarafından taranmaktadır. Bu kapsamda her birinin çok
değerli katkısı olan yayın kurulumuza, bilim kurulumuza, İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Çalışmalar Koordinasyon Birimi ekip üyelerine, makale yazarlarımıza ve hakemlerimize sonsuz teşekkürlerimizi
sunarız. Uluslararası indeksler için de girişimde bulunulmuş olup olumlu sonuçlanmasını beklemekteyiz.
Ülke ve dünya gastronomisine hizmet eden bütün araştırmacı ve bilim insanlarımıza en derin
saygılarımla…
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