
 BURSA’YA ÖZGÜ YEMEKLER UNUTULMAKTAN KURTARILACAK… 

 BURSA YEMEKLERİ TURİZME KAZANDIRILACAK… 

 BURSA GASTRONOMİ ŞEHRİ OLACAK… 

BURSA – Network Fuarcılık ve Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) 

tarafından 5- 8 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen Gıda ve Sağlıklı Beslenme Fuarı’nda 

birçok paydaşın katılımıyla yapılan Bursa Yemekleri Çalıştayı’nda önemli sonuçlar çıktı. 

Güney Marmara’nın gıda sektöründeki lider firmalarının yer aldığı, söyleşi panel ve 

çalıştaylarla içeriği zenginleştirilen Gıda ve Sağlıklı Beslenme Fuarı’nda yapılan ve Bursa 

turizmi adına önemi bir hamle olarak görülen Bursa Yemekleri Çalıştayı’na; İl Turizm Kültür 

Müdürlüğü ve çeşitli üniversitelerin ilgili bölümlerdeki akademisyenler başta olmak üzere, 

GÜMTOB, BURASDER, DAĞDER, Kızıklar Derneği, OVADER gibi sivil toplum kuruluşları ile 

Bursa’da turizm, otelcilik ve restoran hizmeti veren önemli kurumların temsilcileri katıldı. 

Çalıştayı yöneten Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram 

Hizmetleri Bölümü Öğretim Üyesi Osman Güldemir çalıştayla ilgili şu bilgilendirmeyi yaptı: 

“Bursa tarihsel ve kültürel mirası olan çok kadim bir şehir. Bu şehre gelen yerli ve yabancı 

turiste buraya özgü tatlar da sunmak gerekir. Bizler de fuar kapsamında şehrimize gelen yerli 

ve yabancı turistlere gastronomi alanında da nitelikli hizmet sunmak ve kalıcı bir içerik 

oluşturma hedefiyle bir çalıştay düzenledik. Dört aşamalı bir çalışma gerçekleştireceğiz. 

Mayıs ayında yapacağımız 2.toplantıya hazırlanıyoruz. İkinci toplantımızda ilkinde bahsedilen 

yemekleri yansıtacağız, üzerine toplantımıza katılan paydaşlarımızın katkılarıyla 

belirleyeceğimiz menüleri olgunlaştıracağız. Bu doğrultuda Ağustos ayında yapacağımız 3. 

toplantı ile de kamuoyuna taslağı duyuracağız. Gelen bilgiler ve geri dönüşler doğrultusunda 

Ekim ayında bir toplantı daha yapıp son şeklini vereceğiz. Nihayetinde ‘Turistik İşletmelerde 

Kullanılabilir Bursa Yemekleri’ menülerini ve standart tariflerini yazmış olacağız.” 

“SADECE KEBAP VE KESTANE İLE GASTRONOMİ ŞEHRİ OLAMAYIZ” 

Çalıştayın düzenleyicilerinden olan Bursa Turizm Platformu Başkanı Hasan Eker de konuya 

ilişkin şunları söyledi, “Bursa’nın tam manasıyla bir turizm merkezi hüviyeti kazanabilmesi 

için mutlaka gastronomi kenti özelliğinin de olması gerekiyor. Bursa, sadece kebabı ve 

kestane şekeriyle gastronomi kenti olamaz. Bunu geliştirmeliyiz. Şehrimize ait çok özel ve 

güzel yemeklerimiz var. Buradan hareketle şehir turizmine katkı koymak adına bir fikir ortaya 

attık ve bunun ilk aşamasını Gıda ve Sağlıklı Beslenme Fuarı’nda gıda sektörünün birçok 

paydaşının katılımıyla gerçekleştirdik. Bu çalıştayla Bursa’nın gastronomi kenti olması adına 

somut bir adım da atmış olduk. Bu anlamda Bursa turizmine farklı yaklaşımlarla 

hizmetlerimiz, yatırımlarımız ve desteğimiz artarak devam edecek.” 


