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Metin KOZAK 

(Prof. Dr.) 

Editörden  

Bir Yıla Daha Veda Ederken… 

Bugünlerde hem bir yılı hem de bir dönemi tamamlamanın mutluluğunu 

yaşıyoruz. Mutluyuz çünkü bir yıl boyunca hem eğitim hem araştırma 

hem de sosyal sorumluluk anlamında önemli projelere imza attık. Öğren-

cilerimiz için başlattığımız istihdam fuarları ve üniversitelerarası bilgi ya-

rışması, oldukça ilgi çeken etkinliklerimizdi. Yine geçen yıl başlattığımız 

Foça Konferansları serisi, sadece İzmir’de değil, şehir dışında da ilgiyle 

izleniyor. Foça yöresinde faaliyet gösteren lise öğrencilerine dönük tu-

rizm kavramını tanıtım konferanslarımız bir başka ilgi gören projemizdi. 

Engelli vatandaşlarımızın Fakültemizi ziyareti, bize ayrı bir renk kattı. 

Ulusal ve uluslararası alanda birçok makale, bildiri ve kitap çalışmasına 

imza atarak yayın çıtamızı daha da yükselttik. Geçtiğimiz dönemin bir 

özelliği ise, Fakültemize kayıt yaptıran öğrenci kardeşlerimizin birinci sı-

nıfa başlamış olmaları ve yeni bölüm teklifleriyle ilgili katılımcı toplantıla-

rın yapılması oldu. 2017 yılını Fakülte olarak barış, huzur ve başarılarla 

dolu olarak tamamladık. Dileğimiz, 2018 yılı içinde de övgüye değer ve 

katma değer etkisi yüksek yeni projelere imza atmaktır. Bu dileklerle, bü-

tün öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın yeni yılını kutluyoruz!... 

Soğuk havanın iyice etrafımız sardığı yağmurlarla beraber gelen Aralık 

ayının son günlerinde bir seneyi ve güz dönemini bitiriyor olmanın verdiği 

yorgunlukla beraber yeni sayımızı sizlerle paylaşıyor olmanın heyecanını 

yaşıyoruz. Tüm dünyanın yanı sıra ülkemiz için de zor bir yılı geride bıra-

kıyoruz. Umarım 2018 yılı barış ve huzur dolu bir yıl olur. Sizlerin beğeni-

sine sunduğumuz bu sayımızda; Fakültemiz öğretim üyelerinin 2017 yılı 

içerisinde yayımlanan bilimsel eserleri,  Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı-

AKADEMİA İkinci Başkanı Semih Adıyaman, özellikle “Game of Thrones” 

dizisiyle birlikte tanınırlığı artan bal şarapları, Fakültemizde her ay düzen-

lenen doğum günü kutlamaları, Fakültemiz vizyon ve misyonu, Foça Kon-

feransları kapsamında Fakültemizde düzenlenen Kadir Has Üniversitesi 

İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asker Kartarı’nın konuşmacı 

olduğu “Sosyal Bilimlerde Araştırmanın Mantığı” konulu konferans ve geç-

tiğimiz üç ay içerisinde Fakültemiz öğretim elemanlarının katıldıkları bilim-

sel etkinlikler hakkında bilgiler yer almaktadır. Bir seneyi daha geride bıra-

kırken, öncelikle final sınavlarında öğrencilerimize başarılar diliyor, yeni 

yılın okuyucularımıza, Türk turizm camiasına, ülkemize ve dünyamıza 

mutluluk, sağlık ve huzur getirmesini umut ediyorum.  

Erdem AKTAŞ 

(Araş. Gör.) 
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Yayımladıklarımız 2017 

Uluslararası makaleler: 

 Kozak, M. ve Kozak, N. (2017).  Institutionalisation of tourism research 

and education: from the early 1900s to 2000s. Journal of Tourism His-

tory, 8(3), 275-299. 

 Fotiadis, A. ve Kozak, M. (2017). Managing the perception of service 

quality: The importance of understanding differences between demog-

raphic and behavioural customer segments amongst theme park visi-

tors. Facilities, 35(10), 486-510. 

 Kozak, M., Kim, S.S. ve Chon, K. (2017). Competitiveness of overseas 

pleasure destinations: A comparison study based on choice 

sets. International Journal of Tourism Research, 19(5), 569-583. 

 Rodrigues, A.I, Correia, A. ve Kozak, M. (2017). Combining visual and 

textual data for assessing destination image: Lake tourism examp-

le. Journal of Global Scholars of Marketing Science, 27(4), 319-339. 

 Rodrigues, A.I., Correia, A. ve Kozak, M. (2017). Assessing lake-

destination image: insights from the industry side. International Journal 

of Culture, Tourism and Hospitality Research, 11(1), 5-17. 

 Correia, A. ve Kozak, M. (2017). The review process in tourism acade-

mia: An elaboration of reviewers' extrinsic and intrinsic motiva-

tions. Journal of Hospitality and Tourism Management, 32, 1-11. 

 Kozak, M., Correia, A. ve Del Chiappa, G. (2017). The propensity to 

bargain on a vacation. Tourism Economics, 23(1), 150-167. 

 

Ulusal makale: 

 Kozak, M. ve Coşar, Y. (2017). Foça Club Med Tatil Köyü: Tarihçesi, 

özellikleri ve Türkiye turizmi açısından sonuçları. Anatolia: Turizm Araş-

tırmaları Dergisi, 28(1), 39-57. 

 

Uluslararası Kitaplar: 

 Correia, A., Kozak, M., Gnoth, J. ve Fyall, A. (2017). Co-creation and 

well-being in tourism. Cham, Switzerland: Springer. 

 

Metin KOZAK 

(Prof. Dr. ) 
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Ulusal kitap içi bölüm: 

 Kurgun, O.A. (2017). Gastronomi trendlerinin genel değerlendirilmesi. 

H. Kurgun (Ed.). Gastronomi trendleri: Milenyum ve ötesi içinde (ss.3-

22). Ankara: Detay Yayıncılık 

 Kurgun, O.A. (2017). Yenilebilir böcekler. H. Kurgun (Ed.). Gastrono-

mi trendleri: Milenyum ve ötesi içinde (ss.255-266). Ankara: Detay 

Yayıncılık 
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Uluslararası makale: 

 Özdağoğlu, G., Özdağoğlu, A., Gümüş, Y. ve Kurt Gümüş, G. 

(2017). The application of data mining techniques in manipulated fi-

nancial statement classification: The case of Turkey. Artificial Intelli-

gence and Data Minning, 5(1): 67-77. 

 

Ulusal makale: 

 Gümüş, Y., Özdağoğlu, A., Kurt Gümüş, G. ve Özdağoğlu, G. 

(2017). Bilanço ve gelir tablolarının Topsis yöntemi İle analizi: Borsa 

İstanbul uygulaması. Muhasebe ve Denetime Bakış, 16 (50): 79-96. 

 Özdağoğlu, A., Gümüş, Y., Özdağoğlu, G. ve Kurt Gümüş, G. 

(2017). Evaluating financial performance with Grey Relational Analysis: An app-

lication of manufacturing companies listed on Borsa İstanbul. The Journal of Ac-

counting and Finance, 73: 289-312. 

 Kurt Gümüş, G, Gümüş, Y. ve Altunal, I. (2017). Bankacılık sektöründe kurum-

sal yönetim ve finansal performans ilişkisi: Türkiye ve Kazakistan örneği. Kasta-

monu Üniversitesi İİBF Dergisi, 16(2). 

 

Uluslararası kitap içi bölüm:  

 Gümüş, Y., Aslanertik, B.E. ve Kurt Gümüş, G. (2017). Liquidity position and 

working capital adequacy of companies in Turkey: Outlook from industry finan-

cial statements. Ü. Hacioğlu, H. Dinçer ve N. Alayoğlu (Ed.). Global business 

strategies in crisis içinde (ss.399-415). sviçre: Springer International Puplishing. 

Avşar KURGUN 

(Prof. Dr. ) 

Yusuf GÜMÜŞ 

(Doç. Dr. ) 
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Ulusal kitap: 

 Kurgun, H. (Ed.) (2017). Gastronomi trendleri: Milenyum ve ötesi. Anka-

ra: Detay Yayıncılık.  

 

Ulusal Kitap içi bölüm: 

 Kurgun, H. (2017). Nörogastronomi. H. Kurgun (Ed.). Gastronomi trend-

leri: Milenyum ve ötesi içinde (ss.33-48). Ankara: Detay Yayıncılık. 

 Kurgun, H. (2017). Organik tarım. H. Kurgun (Ed.). Gastronomi trendle-

ri: Milenyum ve ötesi içinde (ss.59-71). Ankara: Detay Yayıncılık. 

Ulusal makale: 

 Taş Gürsoy, İ. (2017). Avrupa Birliği’nde sürdürülebilirlik ve turizm: Söy-

lemsel kurumsalcı yaklaşım, ADAM Akademi, 7 (1), 69-105. 

 

Uluslararası kitap içi bölüm: 

 Taş Gürsoy, İ. (2017). The single market for services and the case for 

tourism policy. A. Santagostino (Ed.). The single European market and 

trade policy içinde (ss. 100-125). Newcastle: Cambridge Scholars Pub-

lishing. 
İlkay TAŞ GÜRSOY 

(Yrd. Doç. Dr. ) 

Ulusal Kitap içi Bölüm: 

 Bağıran Özşeker, D. (2017). Füzyon mutfağı. H. Kurgun (Ed.). Gastro-

nomi trendleri: Milenyum ve ötesi içinde (ss. 127-149). Ankara: Detay 

Yayıncılık. 

 Bağıran Özşeker, D. (2017). Fonksiyonel gıdalar. H. Kurgun (Ed.). 

Gastronomi trendleri: Milenyum ve ötesi içinde (ss. 151-177). Ankara: 

Detay Yayıncılık. 

Demet BAĞIRAN 

ÖZŞEKER 

(Yrd. Doç. Dr. ) 

Hülya KURGUN 

(Doç. Dr. ) 
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Ulusal kitap: 

 Özen A.E. (Ed.) (2017). Foça'da nasıl bir turizm istiyoruz? Ankara: 

Reha-Necla Midilli Eğitim ve Yaşlıevi Vakfı Yayınları. 
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Uluslararası makale:       

 Yıldız, Ö.E. (2017). Sourcing local and sustainable tourism: The case 

of Yeşilyurt, International Journal of Contemporary Economics and 

Administrative Sciences, 7(3-4), 80-95. 

 

Kitap: 

 Yıldız, Ö.E. (2017). İçki üretimi ve sunumu. Ankara: Detay Yayıncılık.  

 

Ulusal kitap içi bölüm: 

 Yıldız, Ö.E. (2017). Turizm krizleri. A. Akbaba, Z. Öter, M.E. Güler ve 

V. Altıntaş (Ed.). Turizm işletmeciliği – Endüstriyel ve yönetsel boyut-

lar içinde (ss. 215-229). Ankara: Detay Yayıncılık. 

 Yıldız, Ö.E. (2017). İçecek trendleri.  H. Kurgun (Ed.). Gastronomi trendleri: 

Milenyum ve ötesi içinde (ss.227-255). Ankara: Detay Yayıncılık. 

Özay Emre YILDIZ 

(Yrd. Doç. Dr. ) 

Aslı Emine ÖZEN 

(Yrd. Doç. Dr. ) 

Uluslararası kitap içi bölüm: 

 Scafarto, F., Cerruti, C., Binci, D., Ozeren, E., ve Duygulu, E. 

(2017). Entrepreneurial intentions and cultural orientations. An 

exploratory analysis in Italian and Turkish universities. M.H. Bilgin, 

H. Danis, E. Demir ve U. Can (Ed.). Regional studies on economic 

growth, financial economics and management içinde (ss. 371-389). 

Springer International Publishing  

 Binci, D., Scafarto, F., Cerruti, C., Appolloni, A., ve Ozeren, E. 

(2017). Vertical and shared leadership in large safety-oriented orga-

nizations. An empirical analysis. M.H. Bilgin, H. Danis, E. Demir ve 

U. Can (Ed.). Regional studies on economic growth, financial econo-

mics and management içinde (ss. 437-453). Springer International 

Publishing. 

Emir ÖZEREN 

(Yrd. Doç. Dr.) 
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Nil SONUÇ 

(Öğr. Gör. Dr. ) 

Ulusal makale: 

 Sonuç, N. ve Oral, S. (2017). A sustainable approach to social tourism 

development: The case of İzmir city, Journal of Tourism Theory and 

Research, 3 (1), 35-57. 

 

Ulusal kitap içi bölüm: 

 Sonuç, N. (2017). Turizm işletmelerinde etik ve sosyal sorumluluk. A. 

Akbaba, Z. Öter, M.E. Güler ve V. Altıntaş (Ed.). Turizm işletmeciliği -  

Endüstriyel ve yönetsel boyutlar içinde. Ankara: Detay Yayıncılık.   

Erdem AKTAŞ 

(Araş. Gör.) 

Pınar IŞILDAR 

(Araş. Gör.) 

Ulusal kitap içi bölüm: 

 Işıldar, P.  (2017). Yeşil restoranlar. H. Kurgun (Ed.). Gastronomi trend-

leri: Milenyum ve ötesi içinde (ss. 181-197). Ankara: Detay Yayıncılık. 

 Işıldar, P.  (2017). Tematik restoranlar. H. Kurgun (Ed.). Gastronomi 

trendleri: Milenyum ve ötesi içinde (ss. 203-219). Ankara: Detay Yayın-

cılık.  

Ulusal kitap içi bölüm: 

 Köksal, S. (2017). Rusya'da çeviri etkinliğinin tarihçesi. Y. Aksan (Ed.). 

Saygıyla…Prof. Dr. Gertrude Durusoy anısına içinde (ss. 93-103). İz-

mir: Ege Üniversitesi Basımevi.  

Sevdiye KÖKSAL 

(Yrd. Doç. Dr.) 

Ulusal kitap içi bölüm: 

 Aktaş, E. (2017). Şehir tarımı ve dikey tarım. H. Kurgun (Ed.). Gastro-

nomi trendleri: Milenyum ve ötesi içinde (ss.83-104). Ankara: Detay 

Yayıncılık 

 Aktaş, E. (2017). Moleküler gastronomi. H. Kurgun (Ed.). Gastronomi 

trendleri: Milenyum ve ötesi içinde (ss. 105-128). Ankara: Detay Yayın-

cılık 
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Röportaj Köşemiz / Semih Adıyaman 
Semih Bey, öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz? 

 

Atatürk Lisesi mezunuyum. Bugün Turizm endüstrisindeki varlığımın 49. 

yılıdır. 1968 yılında genç bir mühendisken, İngilizceyi unutmamak için 

turist rehberi olarak görev yaptım. Açıkçası ben turist rehberi olmak ne-

dir bilmiyordum. Sadece kendimi diri tutmayı ve dünyayı tanımayı isti-

yordum. Amerikan şirketinde çalışan genç bir mühendisken, hafta son-

ları bir-iki tura çıkarak kendimi tatmin etmek istiyordum. Tabii ki bu işin 

para boyutuyla ilgilenmiyordum, çünkü mühendis olmak zaten önemli bir 

meslekti.  
 

Bir gün, bir hafta sonu, Amerikalı bir çiftle tanıştım ve bu tanışma bütün hayatımı kökünden de-

ğiştirdi. Bu Amerikalı çift Türkiye’ye saha ekibi olarak gelmişler, Bosna’da şirketleri vardı. Şirket-

leri için ön saha çalışması yapıyorlardı. Yaptıkları çalışma Türkiye-Yunanistan-İtalya ve Türkiye-

İran-Pakistan üzerine turlar yapmak üzere hem sahayı etüt ediyorlar hem de insanlarla tanışma-

ya çalışıyorlardı. Bir akşam birlikte yemek yedik ve beni çok etkilediler, bu işe uygun olabileceğimi, onlarla 

çalışıp çalışamayacağımı sordular. Bana teklifleri şuydu; beni Paris’te eğitime tabi tutmak. O dönem çalış-

tığım kurumdan izin aldım bir süre denedim ve Paris’e gittim. Sonra ben yedek subaylığa gidinceye kadar 

onlar beni eğittiler, Yunanistan’a, İtalya’ya, Kuzey Amerika’ya Hindistan’a gruplar götürdüm. Gruplara lider-

lik yaptım. Sonrasında şöyle düşündüm gezmekle gelecek olmaz dedim ve bıraktım sonrasında da eşimle 

1975 yılında evlendim. Fakat iki yıl sonra Besim Tibuk diye biriyle tanıştım. Besim Tibuk tüm turizm reh-

berlerini bir araya getirdi. Bu dönemde bizler turist kitapları, kartpostallar hazırladık. Yine aynı dönem halı 

mağazaları açtık ve ben de o şirketlerin sorumlularından biri oldum. Turizme ilk önce burada girmiş oldum 

ve 1989 yılında Bodrum’a yerleştim. Bodrum’da seyahat acenteciliği, otel işletmeciliği yaptım. Yıllar içinde 

oraya yerleştik. Bundan 7-8 sene evvel işlere veda ettim. Şimdi de Bodrum Bitez’de eşimle birlikte yaşıyo-

ruz ve iki de çocuğumuz var.  
 

Şimdilerde sivil toplumda çok aktif çalışıyorum. Üçüncü yaş grubu insanlar için 7 kişi 

bir araya gelerek Herodot 3. Yaş Akademisi Derneği’ni (H3A) kurduk. Şu anda 530 

üyemiz var. 65 yaş üzerinde insanları meşgul edecek çok dinamik bir dizayn kurduk, 

fakat iki sene evvel bu derneği bıraktım. Şimdi iki tane başka aktivitenin içindeyim; 

öncelikle Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı’nı yani kısacası AKADEMİA’yı canlandır-

dık. Dünyanın yedi harikasından biri olan Halikarnas Mozolesinin derlenip toparlan-

ması için kurulan vakfın ikinci başkanlığını yapıyorum. Bunun dışında bu sene faali-

yete geçecek olan Herodot Tarih Araştırmaları Merkezi’ni kurdum. Bu merkez AKA-

DEMİA bünyesinde kuruldu. Merkezde tarih konferansları veriliyor, ama asıl amacı-

mız yılda bir kez bilimsel çalışma yapmak ve akademisyenlerle birlikte yarışma dü-

zenlemek. 
 

Başka bir çalışmam daha var, bir vakıf. Üçüncü yaş grubu insanların hayatlarının sonunu yaşayacakları bir 

yaşam merkezi kurmak istiyoruz. İsmi Bodrum Yaşam Vakfı. Bu vakfın da ikinci başkanıyım.  

 

Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı-AKADEMİA’dan biraz bahseder misiniz? 
 

Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı uluslararası bir bilim eğitim kültür kurumunun Türkiye’de gerçekleştiril-

mesi amacıyla Akdeniz ülkelerinden ve Türkiye’den bilim adamları, teknisyenler, politikacılar ve iş adamla-

rı tarafından 1994 yılında kurulan bir vakıftır. 1994 yılından beri çok sayıda etkinlik gerçekleştiren ve bu 

arada dünya da ilk yerel “Habitat Konferansı’nı” yürüten vakıf, “Uluslararası Turizm Sağlığı Sempozyumu“, 

“Bodrum Yarımadası Stratejik Gelişme Planı” gibi kapsamlı ve uluslararası projelerin yürütücüsüdür. 

Duygu TEKİN  

AKTAŞ 
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Temmuz 2017 itibariyle göreve başlayan yönetim kurulumuz Mozole Restitüsyon Pro-

jesi, Bodrum Antik Stadyum Projesi, Halikarnas Sur Duvarları Restorasyon Projesi ve 

Herodot Tarih Konferansları gibi projeleri yürütmektedir. Vakfımız Bodrum'da Muğla 

Üniversitesi ile paylaştığı binasında faaliyet göstermektedir. 

 

AKADEMİA’nın projeleri arasında yer alan dünyanın yedi harikasından biri kabul 

edilen Halikarnas Mozolesinin restitüsyonuyla ilgili bilgi verebilir misiniz?  

 

Tüm dillerde anıt mezar anlamındaki Mozole / Mausoleum 

sözcüğü Kral Mausolos’un adından gelmektedir. Dünya-

nın yedi harikasından biri kabul edilen Mozole 

(Mausoleum), Bodrum'dadır. M.Ö. 353 yılında Kral Mau-

solos için karısı Artemisia tarafından yaptırılmıştır 

15.yy'dan önce bir deprem sonucu çökmüştür. 1402'de 

Saint Jean şövalyeleri Bodrum'a geldiklerinde anıtı yıkık 

olarak görmüşlerdir. Şövalyeler anıtı taş ocağı olarak kul-

lanmışlar hemen hemen tüm taşlarını sökerek Bodrum 

Kalesi'ni yapmışlardır. İlk tahribat şövalyeler tarafından 

1494'te yapılmıştır. Çukurun en derin yerinde bulunan asıl mezar odası o çağda şöval-

yeler tarafından bulunamadığı için, yok olmaktan kurtulmuştur.  

 

Burada Bodrum ile ilgili kısaca bilgi vermek isterim. Bodrum Yarımadası zengin bir 

tarihe ve buna bağlı olarak değerli bir tarihi dokuya sahiptir. Bodrum antik çağda 

önemli bir ticaret limanı konumunda olmuştur. Karya Krallığı’nın başkentidir. Tarihin 

babası Herodot'un ve ünlü antik çağ tarihçisi Dionysos'un doğum yeridir ve ayrıca 

dünyanın ilk kadın amirali Artemisya’nın doğum yeridir.  

 

Mozole restitüsyon projesi ile mevcuttaki 

yetersiz ve elverişsiz Mozole Müzesi'nin 

çağdaş müzecilik anlayışına uygun ola-

rak yeniden düzenlenmesi ve geliştiril-

mesini Mozole anıt mezarının ise ileri 

teknolojiler ve yaratıcı yöntemler kullanı-

larak sanki yerindeymiş gibi kendini su-

nabilecek konuma getirilmesi amaçlan-

maktadır. Proje konusu, projeyi geliştiren 

Vakfımızın yani Akdeniz Ülkeleri Akade-

misi Vakfı'nın ana çalışma alanlarından 

biridir. Vakfımızın diğer amaçları yanın-

da Bodrum Yarımadası’nın korunması 

ve sağlıklı gelişmesi için etkinlikler gös-

termeyi bir amaç olarak belirlemiştir. 

 

Burada şunu da ifade etmek isterim; bu Mozole’nin sahiplerinin Bodrumlular ve tüm 

Türkiye halkı olduğunu bilmek gerekir. Biz de bu kapsamda ağaç yaşken eğilir sözün-

den yola çıkarak; şu ana kadar 100’ün üzerinde öğrencimize Mozoleyi gezdirdik ve 

bunun hakkında bilgiler verdik. 

 

 

C İ L T  2 ,  S A Y I  4  
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Turist rehberliğinde çok uzun yılları, 50 yılı, geride bıraktınız. Bu geçen 50 yılın sonunda turist 

rehberliği için neler söylersiniz? Bu konuda değerlendirmeleriniz nelerdir? 

 

Turist rehberliği çok önemli bir meslek dalıdır. Yurtdışına giden 

insanlarımız Türkiye’nin değerlerini yurtdışına gittiğinde 

anlatamıyor. İyi bir rehber olacaksanız yabancı dilin yanında 

kültürünüzü de bilmeniz gerekiyor. Türkiye’nin yurt dışındaki 

algılanan tanınırlığı iyi bir turist rehberi değiştirebilir bu da iyi 

bir insan ve kültürün birleşmesiyle gerçekleşir. Eğer turist 

rehberlerini hakkıyla eğitebilirsek bir diplomatın verebileceği 

katkıdan çok daha fazlasını verecektir. Turist rehberi yabancı 

dili ve kültürünü bilmekle birlikte hizmet kavramını da iyi 

bilmelidir.  

 

Türkiye ve İzmir turizminin geçmişini ve bugününü değerlendirirseniz neler söylerseniz? 

 

İzmir turizmin sahibi yok. Kadifekale kentsel yenileme projesinin iyi olduğunu düşünüyorum. İzmir’in 

büyük bir müzeye ihtiyacı var. Müzeler kent kimliğine yön verir. Burada yapılacak müze Anadolu 

Medeniyetleri müzesi olabilir. Örneğin dünyada para ilk defa Sart’ta basılmıştır. Türkiye’de bu paralardan 

var, bunlar toparlanarak bu müzede sergilenebilir.  

 

Kent dinamiklerini toparlayacak bir çalışama yapılmalı. İl 

bazında ilçe bazında her kentin turizm otoriteleri olmalı. 

Karar alınırken ortak kararlar alınmalı. İzmir çok cazip bir 

kent. İzmir’in sahili de varoşları da çok caziptir. Buranın 

turizmini tek yönden değil her yönden değerlendirmeliyiz ve 

öyle ele almalıyız. Buraya gelecek turistlere, yerli veya 

yabancı, kenti A’dan Z’ ye tanıtmalıyız, turlar bu yönde 

olmalı. Sadece parlak yerleri değil, her tarafı gösterilmeli 

çünkü İzmir her köşesiyle gezilip görülecek bir kenttir. 

 

Bültenimizin bu sayısında yer alarak öğrencilerimize, 

akademik ve idari çalışanlarımıza ve bu sayımıza 

ulaşan kişilere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? 

 

İnsanları mutlu etme sanatı konusunda, ben çok inanıyorum ki, insanlara hizmet vermeye kalkıştığınızda 

şunu ilke edinmelisiniz: insanların beklentisinin bir adım önünde hizmet vermek. İnsanlar sizden, 

binadan, yemekten ne bekliyorsa ondan bir fazlasını vermeye çalışmalısınız. Bu sayede işinizde başarılı 

ve sonucunda mutlu olursunuz. 
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Serbest Kürsü / Bal Şarabı 
Bildiğimiz şaraplar dışında, antik bal şarabı “mead”, yeniden keşfedilerek talep görme-

ye başladı. Bal şarabının özellikle “Game of Thrones” dizisiyle birlikte tanınırlığının art-

ması, İngiltere başta olmak üzere pek çok ülkede butik üreticilerin “craft bira” benzeri 

bir akım başlatmasını sağladı. Örnekler tatlı, yarı-tatlı, yalın ya da yarı-köpüklü olabili-

yor. Barlar bal şarabının potansiyelini karışımlarda da değerlendiriyorlar; bal şarabı, 

votka, limon, mandalina bitter ve fesleğenli “A Fanny in Mead”, bal şarabı, fesleğen, 

ayva likörü ve limon suyuyla hazırlanan “Mead Feast” bunlara iki örnek. 

 

Şarapta ana içerik olarak hep üzümün adı geçer. Bunun 

nedeni su, şeker ve tat özellikleriyle şarap yapımına en 

uygun, belki de tek uygun meyvenin üzüm olması. Doğal 

olarak, diğer meyvelerden de şarap üretilebilir; ancak su ve 

şeker eklemek gerekir. Özellikle portakaldan, bunun yanın-

da kavun, incir, elma, vişne gibi pek çok meyveden üretilen 

ve meyvesinin tat ve koku özelliğini taşıyan şaraplar dene-

nebilir. Bu meyve şarapları, genelde tatlı olurlar ve soğuk 

tüketime uygundurlar. Bunların dışında, (beyaz) şaraba 

meyve suyu veya özütü ve şeker eklenerek yapılan düşük nitelikte meyveli şaraplar da 

yoğun olarak üretiliyor. 

 

Şarap mayalanırken veya mayalandıktan son-

ra baharatlar, bal veya şeker gibi ek içerikler 

eklenerek üretilen “aromatize şaraplar”, eski 

zamanlarda bolca üretilen örnekler. Günü-

müzde yalnızca güçlendirilmiş (fortifiye) şa-

raplarda görülüyor.  

 

Bal şarabı “mead” ise, bal ile suyun karışımın-

dan, kimi zaman türlü meyve, baharat, tahıl 

ya da otlar karıştırılarak yapılan bir şarap. 

Çok uzun bir geçmişe sahip olmakla birlikte, 

zamanla unutulan bir içki. Ortalama %8 alkol-

lü olmakla birlikte, bu oran fortifikasyon ile %20’ye dek çıkabiliyor. Tüm şekerini baldan 

alan şarap yalın, yapay ya da doğal köpüklü, sek, yarı 

tatlı ya da tatlı olabilir. Kimi ülkelerde ise mead bal, su ve 

bira mayasıyla üretilirken bal şarabı su, bal ve üzüm şa-

rabı kalıntılarıyla üretilir. 

 

 

Özay Emre YILDIZ 

(Yrd. Doç. Dr. ) 
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Polonya’da “miód pitny”, Rusya’da “medovukha” Çek Cumhuriyeti’nde 

“medovina” (içilebilir bal) olarak adlandırılan bal şarabı, Finlandiya’da 

limon eklenerek “sima” adını alır ve 30 Nisan gecesi kutlanan Vappu 

(Walpurgis) şenliklerinde tüketilir. Etiyopya’da da tüketilen bal şarabı 

“tej” şerbetçiotu benzeri acılaştırıcılarla üretilir. G. Afrika’da ise 

“iQhilika” adını alır. 

 

İlk mayalanmasını bilindik şarap mayasıyla ve yöntemiyle geçiren bal 

şarabı, süzülerek ikinci mayalanmaya alınır. Tadını balın yanında ek 

içeriklerden alan bal şarabı, ana içeriğin adıyla da anılabilir. 

 

“Metheglin”, karanfil, tarçın, hintcevizi (muskat) ya da rezene, lavanta, 

papatya gibi bitkiler eklenerek üretilir. “Melomel” ise, ahududu, böğürt-

len, çilek gibi meyvelerle üretilir. “Pyment” ise üzüm suyuyla mayala-

nan bal şaraplarının adıdır. Elma suyuyla yapılanının adı ise “cyser”. 

Geleneksel Rus bal şarabı “myod” ise, mayalanması 50 yıla dek sürebilen, son derece yoğun ve karmaşık 

bir içkidir. Baharatlı ve meyveli sıcak bal şarabı ise, geleneksel bir kış içkisidir. Son olarak beyaz şaraba bal 

(ve başka tatlandırıcılar) eklenerek yapılan “yalancı bal şarabı” gelende “meade” adıyla satılır. Bunlar gele-

neksel “Hippocras” şarabının güncel yorumu olarak ele alınabilir.  

 

Balın içinde doğal olarak bulunan yararlı mikroor-

ganizmaların, mayalanma sırasında hızla üreye-

rek sağlığa oldukça yararlı bir duruma geldiği ve 

kimi durumlarda antibiyotik ve savunmayı güçlen-

dirici etki gösterdiği biliniyor. Çok sayıda uygarlı-

ğın; özellikle Viking savaşçılarının geçmişte 

“yaşam iksiri” demelerinin, dahası sürekli savaş 

kazanmalarının temelinde belki de bu yatıyor.  

 

Afiyet olsun.  
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Bizden Haberler 

Doğum Günü Kutlamalarımız 

 

Ekim ayı içinde doğum günü olan Sevdiye Köksal Teichert, Nil Sonuç, Ser-

can Lale ve Sinan Otlu’nun doğum günü kutlaması 25 Ekim 2017 Çarşamba 

günü Fakültemiz Toplantı Salonu’nda idari ve akademik personelin katılımıy-

la gerçekleştirildi. Sevdiye Köksal Teichert, Nil Sonuç, Sercan Lale ve Sinan 

Otlu’nun yeni yaşlarını kutluyor, sağlık, huzur, mutluluk ve başarı dolu bir yıl 

geçirmelerini temenni ediyoruz. 
 

Kasım ayı içinde doğum günü olan Erdem Aktaş 

ve Hatice Dede’nin doğum günü kutlaması 30 Ka-

sım 2017 Perşembe günü Fakültemiz Toplantı 

Salonu’nda idari ve akademik personelin katılımıyla ger-

çekleştirildi. Erdem Aktaş ve Hatice Dede’nin yeni yaşla-

rını kutluyor, sağlık, huzur, mutluluk ve başarı dolu bir yıl 

geçirmelerini temenni ediyoruz. 
 

Aralık ayı içinde doğum günü olan Sedat Yapucuoğlu’nun doğum günü kutlaması 

29 Aralık 2017 Cuma günü Fakültemiz Toplantı Salonu’nda idari ve akademik per-

sonelin katılımıyla gerçekleştirildi. Sedat Yapucuoğlu’nun yeni yaşını kutluyor, sağ-

lık, huzur, mutluluk ve başarı dolu bir yıl geçirmesini temenni ediyoruz. 
 

29 Aralık 2017 Cuma günü ayrıca Fakültemiz idari ve aka-

demik personeli, düzenlenen Yılbaşı Kutlamasında 2017 

yılının yorgunluğu bir nebze olsun atma şansı buldu. Çalışma 

arkadaşlarından çok bir aile olduğumuzu hissettiğimiz bu güzel 

kutlamada emeği geçen herkese teşekkür eder, herkese iyi 

yıllar dileriz. 
 

Fakültemizin Vizyon ve Misyonu Belirlendi 
 

27 Eylül 2017 tarihinde Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Metin Kozak, Dekan Yardımcısı 

Doç. Dr. Yusuf Gümüş, Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Avşar 

Kurgun, Gastronomi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hülya Kurgun, Turizm İşletmeciliği 

Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ebru Günlü Küçükaltan ve Fakültemiz öğretim üyesi 

Yrd. Doç. Dr. Demet Bağıran Özşeker ile gerçekleşen Fakülte Kurulumuzun 5 sayılı 

kararı ile Fakültemizin vizyon ve misyonu belirlendi.  
 

Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Kurulu Toplantısı 

 

21 Kasım 2017 Salı günü Üniversite Yönetim Kuru-

lu toplantısı Fakültemiz'de gerçekleştirildi. Dekanı-

mız Prof. Dr. Metin Kozak toplantı sonrası Fakülte-

mizi tanıtan bir sunum gerçekleştirdi. Fakültemizde 

yapılan iyileştirmelere ve Fakültemiz hedeflerine de 

sunumda yer verildi. 
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Reha Midilli Kültür ve Turizm Ödülü  
 

Reha-Necla Midilli Eğitim ve Yaşlı Evi Vakfı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Reha 

Midilli Foça Turizm Fakültesi işbirliği ile düzenlenen Reha Midilli Kültür ve Turizm 

Ödülü “Foça Belgesel Film Yarışması” ile 13 Aralık 2017 tarihinde başvuruları 

almaya başladı. Foça'nın (Fokai) tarih ve kültür mirasının korunmasına, turizmin 

gelişmesine, etkili ve doğru tanıtımına katkıda bulunacak kurmaca olmayan bel-

gesel filmleri teşvik amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren katılımcılar 

çeşitli ödüllerin sahibi olacaktır 

 
 

Foça Konferansları III 

 

Fakültemizin her yıl düzenlediği konferanslar serisinden 2017 yılının son konfe-

ransı “Foça Konferansları III” 15 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşti.  Kadir Has Üni-

versitesi İletişim Fakültesi 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Asker Kartarı’nın konuş-

macı olduğu “Sosyal Bilimlerde Araştırmanın Mantığı” 

konulu konferansa çok sayıda öğretim üyesi ve dokto-

ra öğrencileri katıldı. Sosyal bilimlerde araştırmanın 

mantığı ve sistematiği üzerine karşılıklı bilgi paylaşımı-

nın gerçekleşmesinin yanı sıra akademik sohbetlerin 

gerçekleştiği konferansa katılımcılar tarafından olumlu 

geri bildirimlerin alınması fakültemiz adına bizleri ol-

dukça sevindirdi.  

 
 

 

YÖK Kalite Kurulu Toplantısı 

Fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Gümüş, 23 Ekim 2017 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü 

Senato Salonunda gerçekleştirilen YÖK Kalite Kurulu tarafından yürütülen Kurumsal Dış Değerlendirme Top-

lantısı’na Fakültemizi temsilen katıldı. 

 

11. Kalkınma Planı Turizm Özel İhtisas Komisyonu Toplantısı 

 

Fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Gümüş, Kalkınma Ba-

kanlığı’nın 14-15 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlediği 11. 

Kalkınma Planı Turizm Özel İhtisas Komisyonu Toplantısı’na ko-

nuşmacı olarak davet edildi. Türkiye’nin kalkınma vizyonunu ger-

çekleştirmeye katkı sağlayacak toplantıda kalkınma planının ha-

zırlıkları ve ülkemizin gelecek beş yıllık dönemde odaklanacağı 

temel politika ve stratejilerin belirlenmesinde Özel İhtisas Komis-

yonu üyesi olarak yer aldı. Turizm sektöründe güçlü, zayıf yönler, 

fırsatlar ve tehditler, kütle turizmi, deniz turizmi ve alternatif turizm çeşitlerinin konuşulduğu toplantıda yeni 

turizm politikasının belirlenmesi ihtiyacına yönelik sunumlar gerçekleştirildi ve raporlar hazırlandı.   
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Lisansüstü Tezlerde Danışmanlık Paneli 
 

Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Kozak, 

9-12 Kasım 2017 tarihleri arasında Kuşada-

sı’nda düzenlenen IV. Disiplinlerarası Turizm 

Araştırmaları Kongresi kapsamında yer alan 

“Lisansüstü Turizm Tezlerinde Danışmanlık 

Kurumu ve Önemi” başlıklı panele konuşmacı 

olarak davet edildi. 10 Kasım 2017 tarihinde 

gerçekleştirilen panelde lisansüstü programlar 

açısından öğrenci-danışmanlık ilişkisi ve her iki 

tarafın yerine getirmesi gereken sorumluluklar üzerine konuşuldu. Sosyal medya üze-

rinden de canlı olarak yayımlanan panelin diğer konuşmacıları arasında Prof. Dr. Naz-

mi Kozak (Anadolu Üniversitesi), Doç. Dr. Osman Nuri Özdoğan (Adnan Menderes 

Üniversitesi), Prof. Dr. İsmail Kızılırmak (İstanbul Üniversitesi) ve Prof. Dr. Özkan 

Tütüncü (Dokuz Eylül Üniversitesi) yer aldı. 
 

Araştırma Yöntemlerinde Yeni Eğilimler Konferansı 
 

Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Kozak, 9-

12 Kasım 2017 tarihleri arasında Kuşadası’nda 

düzenlenen IV. Disiplinlerarası Turizm Araştırmala-

rı Kongresi kapsamında “Araştırma Yöntemlerinde 

Yeni Eğilimler” başlıklı bir konferans verdi. 11 Ka-

sım 2017 tarihinde verilen ve özellikle doktora öğ-

rencileri tarafından oldukça yoğun ilgi gösterilen 

konferansta Kozak, sosyal bilimler alanında dünya-

da yaygın olarak kullanımı olan birçok yöntem hak-

kında bilgi vererek, aynı yöntemlerden Türkiye kaynaklı araştırmalarda nasıl faydalana-

bileceği üzerinde bazı önerilerde bulundu. Amaca en uygun yöntemlerin seçilmesi ge-

rektiğini vurgulayan Kozak, dünyada disiplinlerarası araştırmaların giderek artış göster-

meye başladığını da dile getirdi. Konferans, sosyal medya üzerinden de canlı olarak 

yayımlandı.  
 

Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi 
 

Fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Gümüş, 17-20 Nisan 

2017 tarihinde İspanya’da düzenlenen International Congress 

on Afro-Eurasian Research II adlı konferansta “Forecasting the 

Parity Among Currencies: Case of Turkey” isimli bildirisi ile  

katıldı.  

 

21. Finans Sempozyumu 
 

Fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Gümüş, 18-21 Ekim 2017 tarihleri arasında 

Balıkesir’de düzenlenen 21. Finans Sempozyumu’na Prof. Dr. Gültekin Rodoplu ile 

katılımcı olarak yer aldı. 

Katıldığımız Bilimsel Etkinlikler 
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IMIC 2017: Tourism: Trends, Prospects and Implications for Enterprises and Destinations 
 

Yrd. Doç. Dr. Emir Özeren, bu yıl on üçüncüsü Yunanistan’ın Santorini şehrinde 19-21 

Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenen “IMIC 2017: Tourism: Trends, Prospects and 

Implications for Enterprises and Destinations” konulu uluslararası turizm konferansına ilk 

yazarı olduğu iki bildiri ile katıldı. Dr. Özeren yurtdışı doktora sonrası araştırmaları kap-

samında kabul edildiği Southampton Üniversitesi İşletme Okulu akademisyenleri ile or-

taklaşa hazırladığı bildirilerle konferansta üniversitemizi temsil etti. İlk bildirinin konusu 

sürdürülebilir turizmde toplumsal cinsiyet rollerinin Fransız sosyolog Pierre Bourdieu gö-

zünden değerlendirilmesi üzerine oldu. İkinci bildiride ise Dr. Özeren ve arkadaşları Tür-

kiye’de ekoturizm alanındaki girişimciliği yerel topluluklar ve güçlendirme yaklaşımı ile 

incelediler. Her iki bildiri için de konferansın desteklediği SSCI kapsamında indekslenen 

dergilerden davet geldi.  
 

Global Conference on Services Management 2017 
 

3-7 Ekim 2017 tarihleri arasında İtalya’nın Volterra kentinde yapılan GLOSERV Kon-

feransı’nda (Global Conference on Services Management)  Öğr. Gör. Dr. Nil Sonuç, 

“Driving Force of Accessible Tourism For All: Researching the Consumer Needs” 

adlı yayını ile en iyi bildiri ödülü kazandı. SIAF Kampüsünde (Scuola Internazionale 

di Alta Formazione) gerçekleştirilen GLOSERV Konferansı, Çin, Endonezya, Ameri-

ka, Kolombiya, Portekiz, Almanya gibi birçok ülkeden 

uluslararası katılımcının yanı sıra organizasyonu düzenle-

yen İtalyan akademisyenlerle Amerika’daki Türk akade-

misyenler ve Türkiye’den de katılan diğer akademisyen-

lerle zengin bir bilimsel atmosfere ev sahipliği yaptı. Konferansta kabul almış ve 

sunulmuş diğer bildiriler arasında ayrıca Yrd. Doç. Dr. Sevdiye Köksal ile Nil So-

nuç’un ortak bir bildirisi, Prof. Dr. Avşar Kurgun, Doç. Dr. Hülya Kurgun ve Araş. 

Gör. Erdem Aktaş’ın da ortak bir bildirisi yer aldı. 
 

4. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 
 

9-12 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılmış olan, Dokuz Eylül Üniversi-

tesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu ile Anatolia Turizm Araş-

tırmaları Dergisi tarafından düzenlenen 4. Rekreasyon Araştırmaları 

Kongresi’nde Öğretim Görevlisi Dr. Nil SONUÇ, “Yoga Turizmi ve Katı-

lımcılara Etkileri” adlı bildirisini sundu.  
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