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Metin KOZAK 

(Prof. Dr.) 

Editörden  

Yeni Yıl İçin Hedeflerimiz 
Bir yeni yıla daha geçiş yaptık. Her yeni yılda olduğu gibi, 2017 yılında da, 

kendimiz, fakültemiz, üniversitemiz, ülkemiz ve dünyamız için umut doluyuz. 

Ancak umutlarımızın tamamen gerçekleşmesi, hatta kısmen de olsa 

yeşermesi için çok çalışmak ve iletişime açık olmak durumundayız. Üretilenin 

toplumsal faydaya dönüştürülmesi çalışmanın elle tutulur nihai çıktısıdır. 

Üretilenin de toplumun ilgili kesimlerine ulaştırılması, iletişimin bir parçası 

olacaktır. Bizim de fakülte olarak amacımız, yeniyılda daha çok çalışıp daha 

fazla üretimde bulunarak toplumsal fayda açısından daha fazla katkıda 

bulunmaktır. Bu hedef doğrultusunda gerekli bilimsel, mesleki ve sektörel 

etkinliklere daha fazla önem verilmesi ve kaynakların bu yönde etkin 

planlanması, bu yılın birincil planları arasında yer alacaktır. Bu kapsamda ilk 

toplu etkinliğimizi orta ve büyük ölçekli bazı turizm işletmelerini geçtiğimiz 

günlerde fakültemize davet ederek gerçekleştirmiş olduk. Etkinliğin yararı 

konusunda hem yöneticilerden hem de öğrencilerimizden aldığımız olumlu 

görüşlerin doğru yolda ilerlediğimize işaret etmesi bizi memnun ediyor. Sahip 

olduğumuz genç, dinamik ve heyecan dolu kadromuzun desteği ile 

düzenlenecek farklı etkinlik ve yürütülecek farklı projeler ile ulusal ve 

uluslararası düzeydeki başarılarımızı devam ettirmeyi hedeflediğimiz 2017 

yılının turizm sektörü için de yararlı olması dileğiyle!...  

Soğuk bir kışı geride bıraktık ve Mart ayının son günlerinde yavaş yavaş baharın 

sıcaklığını hissetmeye başladık. Öğrencilerimiz vize sınavlarının heyecanını 

yaşarken bizler de okuyucularımızla yeniden buluşacak olmanın tatlı heyecanı 

içerisindeyiz. Sizlerin beğenisine sunduğumuz bu sayımızda; Fakültemiz binasının 

bağışçısı ve bütün etkinliklerimizde bizlerle beraber olan, önemli katkılarda 

bulunan Reha-Necla Midilli Eğitim ve Yaşlıevi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali 

Haydar ÇELEBİ ile Fakültemiz de dahil Foça’nın heryerinde ismini görebileceğiniz, 

hayırsever Reha MİDİLLİ üzerine gerçekleştirdiğimiz röportajı, son zamanlarda 

giderek önem kazanan Nörogastromi, Dünya turizminden sizler için seçtiğimiz 

güncel gelişmeler,  Mart ayı içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Planlama 

ve Mezunlarla İlişkiler Koordünatörlüğü’nün katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz Kariyer 

Fuarımız, Üniversite Rektörümüz Prof.Dr. Adnan KASMAN’ın Fakültemize yaptığı 

ziyaret, Dokuz Eylül Üniversitesi Kalite Birimi’nin Fakültemizi ziyareti, Fakültemiz 

çalışanlarının doğum günü kutlamaları ve Fakültemiz öğretim üyelerinin katıldıkları 

bilimsel etkinlikler hakkında bilgiler yer alıyor. Tüm Dünya’nın terörle sarsıldığı zor 

bir 2016’nın ardından yeni yıldan beklentilerimiz barış, huzur ve mutluluk dolu, 

savaşların izlerinin yeryüzünden silindiği  umut dolu bir yıl.  

Erdem AKTAŞ 

(Araş. Gör. ) 
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Röportaj Köşemiz/ Ali Haydar 

ÇELEBİ 
İlk olarak sizi tanıyalım... 
 

Ben Ali Haydar ÇELEBİ. 1954 doğumluyum. Ege 

Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat 

Bölümünü okudum ve 1978 yılında okulu bitirdim. 

Aynı yıl eşim Nedret ÇELEBİ ile nişanlandık ve 

ardından 1979 yılında da evlendik. Bir kızım bir 

oğlum var. Oğlum yurtdışında Bilgisayar Mühendisi 

olarak hayatına devam ediyor, kızım İzmir’de bir İngiliz 

firmasında çalışıyor. Biz de Foça’ya, Türk insanına bir 

şeyler katmak için Reha Necla Midilli Eğitim ve 

Yaşlıevi Vakfı’nda gönüllü olarak çalışıyoruz. 

 

Mehmet Reha MİDİLLİ kimdir? 
 

Mehmet Reha MİDİLLİ bana göre yardımsever, üretken, çalışkan bir insan olmasının 
yanında çevresindeki insanları da bu konuda teşvik eden Foça için, ülke için faydalı olmaya 
çalışan birisiydi. Kendisi aynı zamanda benim dayımdır. Sağlığında bu vakfı kurarken birçok 
şeyi de bana emanet etti.  

Mehmet Reha MİDİLLİ, 1913 yılında Midilli’den Türkiye’ye kaçak olarak gelmiş 

bir babanın, Cemil MİDİLLİ’nin, tek oğlu. Annesi Foçalı Bedia MİDİLLİ’dir. 

Genelde İlk adıyla değil ikinci adıyla anılır, yani Reha MİDİLLİ. Ailenin iki kız 

çocuktan sonra dünyaya gelen tek erkek çocuğu ve kendisinden sonra iki kız 

kardeşi daha oldu. 27 Ağustos 1927 tarihinde Foça’da dünyaya gelen MİDİLLİ,  

ilkokulu halen öğretmen evi olarak kullanılan ilkokulda, orta öğrenimini de İzmir 

Buca ve Ankara Atatürk Lisesi orta kısmında okudu. Ortaokulu bitirdikten sonra 

babası artık “hesabını kitabını yapacak, işleri görecek kadar tahsilin var” diyerek 

Midilli’yi yanına çağırdı ve iş hayatına başlamasını sağladı. Dedem (Cemil 

MİDİLLİ) onu ilk önce en zor iş olan çul silkme dediğimiz işte başlattı. Tabii 

zamanla, fabrika sahibi babanızsa, yavaş yavaş yükselmiş ve sonunda belli bir 

yere gelince dedem fabrikayı Reha MİDİLLİ’ye devretti. Reha MİDİLLİ 

mütehatlik, taşımacılık, nakliyecilik, hayvancılık, otobüsçülük yapmış, ama asıl 

işini sorarsanız çiftçidir. Zeytin bahçesi yetiştirmiş babası gibi. Zeytin ve 

zeytinyağı ticaretiyle uğraştı. 1950 yılında politikaya giren Reha MİDİLLİ iki dönem Belediye 

Meclis Üyesi olarak, 1973-1980 yılları arasında da Belediye Başkanlığına adaylığını koyarak 

%53 oy alarak seçimden galip çıktı. Bu dönemde Foça turizm açısından altın dönemini 

yaşadı. Bu dönemlerde su kuyularının açılması, isale hattının yenilenmesi Foça’daki elektrik 

şebekesinin yer altına alınması Foça’ya bir kapalı spor salonu yapılması konularının ilgili 

bakanlıklar tarafından DPT’ye getirilmesini sağladı. Bu arada Foça-Yeni Foça arasındaki 

yolu yaptırdı, fakat önceden anlaşılmış olmasına rağmen sonradan Karayolları Genel 

Müdürlüğü’nden ödenek yok cevabı geldi ve o noktada Reha MİDİLLİ kendi cebinden bir 

miktar para vererek bu yol için ödenek çıkarttırdı. 

 

Duygu TEKİN  

AKTAŞ 
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Reha MİDİLLİ 1950 yılında Süheda Necla MİDİLLİ ile evlendi 

fakat maalesef çocukları olmadı. Reha MİDİLLİ insanları özellikle 

de çocukları çok seven bir insandı. Türkiye’ye üretim yapmak için 

gelmiş ve hep üretim yapmayı hedeflemiş bir insandı. Hayatı 

boyunca hep çalıştı. Mesela bir şair 70’inden sonra zeytin dik 

demiştir, Reha MİDİLLİ ise 76 yaşında zeytin bahçesi yaptı. 

Reha MİDİLLİ yaptığı çalışmalarla ve bağışlarla da birçok ödüle 

layık görüldi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hizmet Ödülü (1987), 

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Takdir Ödülü (1990) ve ayrıca Türkiye 

Cumhurbaşkanlığı Şükran Ödülü’nü aldı. Ülkemizin en büyük 

ödüllerinden olan TBMM Üstün Hizmet Ödülü'ne (2007) layık 

görüldü. 

Burada Midilli soy isminden de bahsetmek isterim kısaca; Cumhuriyetin ilanından sonra 24 Haziran 1934 

yılında çıkartılan soyadı kanunu ile birlikte Cemil Bey (Cemil MİDİLLİ) nüfus müdürlüğüne giderek bir 

soyadı almak ister ve nüfus müdürünün “sana ne soyadı verelim?” sorusu üzerine “biz midilliden geldik 

midillili olsun isterim” der, nüfus müdürü de “ben de midilli olsun derim” der ve böylece “MİDİLLİ” soyadı 

da bu şekilde alınmış olur. 

 

İş dışında neler yapmaktan hoşlanırdı?  
 

Reha MİDİLLİ yurt dışı gezilerini çok severdi. Oralarda gördüğü değişik fikirleri Foça’ya uygulamak Foça 

halkına tanıtmak istiyordu. Bunun dışında sporu, futbolu, çok severdi koyu bir Galatasaraylıydı. Hatta pek 

çok eserde sarı kırmızıyı görebilirsiniz. Aynı zamanda denizi çok severdi. Trol teknesi vardı, bir dönem 

balık işiyle uğraştı.  

 

Reha MİDİLLİ’nin Foça’ya katkıları nelerdir? 

 

Reha MİDİLLİ’de şu anlayış vardı: Beşikten mezara kadar insanlığa hizmet etmek. Kendi çocuğu 

olmadığı için çocukları çok severdi. Çocuklar da onu severdi hatta son zamanlarda ona Ay Dede derlerdi. 

Foça onun Belediye Başkanlığı döneminde turizmi tanıdı. İlk butik oteller yapılmaya başlanmıştı bu 

dönemde. Almanya’dan, Norveç’ten ve birçok ülkeden turist getirilmeye başlandı. Ben de onun yanında 

İnşaat Mühendisi olarak çalıştım ve birçok iş yaptık birlikte. Bana çok şey katmıştır kendisi, insana, Foça 

insanına “beşikten mezara kadar hizmet edeceksin ve üreteceksin” derdi. Bu fikri bana aşıladı. Biz de 

onunla birlikte bu yola çıktık. 1987 yılında Reha MİDİLLİ Yeni Foça İlköğretim Okulu, 1995 yılında Reha-

Necla Midilli İlköğretim Okulu, 2001 yılında Foça’da Reha MİDİLLİ İlköğretim Okulu, 2002 yılında Foça 

Devlet Hastanesine kat ilavesi, 2005 yılında Foça Sağlık Ocağı, 2006 yılında Foça Belediyesi Reha 

MİDİLLİ Kültür Merkezi’ni ve yine aynı yıl Foça Belediyesi Reha MİDİLLİ 

11 Eylül Kapalı Spor Salonu ve Reha MİDİLLİ Anadolu Lisesi’ni 

tamamladı. 2009 yılında Reha MİDİLLİ Turizm İşlemeciliği ve Otelcilik 

Yüksekokulunu aynı yıl Foça Belediyesi Reha MİDİLLİ Sosyal Tesislerini 

yaptı. Yüksekokul, o zamanki yöneticilerinin çalışmalarıyla, Fakülteye 

dönüştürülerek Reha MİDİLLİ Foça Turizm Fakültesi olarak eğitim-

öğretim hayatına devam ediyor. 2010 yılında Reha Necla MİDİLLİ Eğitim 

ve Yaşlıevi’ni, 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midili Öğrenci 

Yurdunu Foça’ya kazandırdı. 

C İ L T  2 ,  S A Y I  1  
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Reha MİDİLLİ’nin Reha-Necla MİDİLLİ Eğitim ve Yaşlıevi Vakfı’nı kurma serüveninden 

bahseder misiniz? 

 

Reha Necla MİDİLLİ Eğitim ve Yaşlıevi Vakfı Reha MİDİLLİ ve eşi 

Necla MİDİLLİ’nin girişimleri ve istekleri doğrultusunda 31 Ocak 

2008 tarihinde kuruldu ve Foça için büyük katkıları oldu. 60 yaşın 

üzerindeki bakıma muhtaç veya sosyal güvencesi olmayan, 

kimsesiz, özürlü-engelli yaşlılar ve Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 

emeklileri (oda ücreti ödeyerek) huzurevinde kalabiliyorlar. Reha 

MİDİLLİ eğitim alanında yaptığı bağışlardan sonra Foça’nın böyle 

bir yapıya ihtiyacı olduğunu düşündü ve huzur evi inşasına 

böylelikle başlandı. Yaşlılarımızın güzel bir manzara, temiz hava, 

güler yüzlü insanlarla yaşamlarına devam etmeleri gençlerin eğitim 

hayatları kadar önemliydi onun için.  

 

Reha MİDİLLİ’nin Foça’ya ilkokul, lise ve üniversite düzeyinde eğitim veren binaları 

bağışladığını ve kurduğu vakıfla öğrencilere burs imkanı sağladığını görmekteyiz. Bu 

bağlamda kendisi eğitimle ve öğrencilerle ilgili neler düşünürdü? Bu anlamda başka 

planları var mıydı? 

 

Reha MİDİLLİ’nin Foça, Foçalılar ve 

çocukların/gençlerin eğitimi ile ilgili 

birçok hayali vardı. Hem Foça’nın 

gelişimine katkı da bulunmak hem de 

burada eğitim hayatına devam eden 

öğrenciler için daha kaliteli bir eğitim 

hayatı sağlamak ihtiyaç duydukları her 

şeyi Foça’da karşılamalarını sağlamak 

gibi planları vardı. Bu bağlamda örneğin 

Foça’nın bir tiyatroya sahip olmasını çok 

isterdi. Foça’nın özgün yapısına uygun 

olmak koşulu ile Açıkhava tiyatrosu ve kültür kompleksi hayalini kurduğu projelerinden 

biriydi. Fakat hayata geçiremeden aramızdan ayrıldı. 2008 yılından bu yana kurmuş olduğu 

vakıf ile Foça’da ve çevre beldelerde zeki, çalışkan ve yardıma muhtaç daha çok öğrenciye 

ulaşarak karşılıksız yardımlarda bulunmayı ve eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında 

çalışmaları teşvik etmek amacıyla burs ve ödüller vermeyi, Foça’ya yeni eserler 

kazandırmayı amaçladı. 

 

Üniversite binasının yapılması ve bağışlanması fikri nasıl doğdu? 

 

Reha MİDİLLİ çocuklara ve onların eğitim hayatına çok önem verirdi. Eğitim çağdaş bir 

toplum için en gerekli yapı taşlarından biridir. Reha MİDİLLİ anaokulu, ilkokul, ortaokul ve 

liseden sonra bir yüksekokul binası yapmaya ve dokuz eylüle bağışlamaya karar verdi. 

Bununla ilgili gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra 2009 yılında önce yüksekokul olan şu 

anda eğitim öğretimine Fakülte olarak devam eden Reha MİDİLLİ Foça Turizm Fakültesi 

binası tüm malzemeleriyle birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağışlandı.  
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Reha MİDİLLİ kaç yılında aramızdan ayrıldı? 

 

10 Mayıs 2012’de şu anda bulunduğumuz vakıf binasında 

birlikteydik, şakalaştık, konuştuk, sonra akşamüstü herkes 

evine gitti. 11 Mayıs 2012 Cuma gecesinde saat 02.00 gibi 

haber geldi, dayımın rahatsızlandığına dair. Hemen evine 

gittik, ambulans geldi, fakat 11 Mayıs 2012’de sabaha karşı 3 

sıralarında dayım, Reha MİDİLLİ, aramızdan ayrıldı. Tüm 

Foça’nın ve civarındaki yerleşim yerlerinden gelenlerin 

eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı ve Foça eski kabristanına 

kadar omuzlarda taşınarak defnedildi. 

 

Son projesi ne oldu? Eğer aramızdan ayrılmasaydı planladığı başka projeleri var mıydı? 
 

En son 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Reha 

MİDİLLİ Öğrenci Yurdu’nun yapımı son projesi oldu. 

Planladığı birçok projesi elbette ki vardı. Birkaçından 

bahsetmek gerekirse;  İhtiyaç duyulduğu anda yeni 

eğitim kurumları açmak, daha fazla öğrenciye burs 

imkanı sağlamak, açıkhava tiyatrosu ve kültür kompleksi 

oluşturmak, Foça sınırları için ağaçlandırma çalışmaları 

yapmak, Foça içinde tramvay ulaşımını gerçekleştirmek 

gibi birçok projesi vardı. 

 

 

Vakıf olarak Reha MİDİLLİ’nin hatırasını yaşatmak için bir projeniz oldu mu? 

 

Şu anda Üniversite ile birlikte ödüllü bir yarışma düzenleniyor, yarışma 

sonucunda Reha MİDİLLİ Turizm Ödülü adı altında vakfımız tarafından ödül 

verilecek. Bu vasıta ile Reha MİDİLLİ’nin adını, hatırasını yaşatmaya devam 

edeceğiz. Bunun dışında vakıf olarak öğrencilerimize verdiğimiz burslarla 

Reha MİDİLLİ’ den aldığımız görevi devam ettiriyoruz. 

 

Haydar Bey, öncelikle bu keyifli sohbeti gerçekleştirmek üzere bizlere 

vakit ayırdığınız için kendi adıma ve Reha Midili Foça Turizm Fakültesi 

adına çok teşekkür ediyorum. Bültenimizin bu sayısı için hem 

Fakültemiz öğrencileri hem çalışanlarımız hem de bültenimize ulaşıp 

okuyan herkesin merhum M. Reha MİDİLLİ hakkında belki de daha önce 

bilmedikleri bilgilere ulaşmaları açısından sizin katkılarınızla bu 

röportajı gerçekleştirmiş olduk. Merhum Reha MİDİLLİ’nin size ve 

ailesine bıraktığı bu vakfın hala aynı özveriyle aynı iştahla çalışıyor 

olması Foça için büyük bir kazanımdır. Sağlık, eğitim, barınma, sosyal 

tesisler gibi birçok alanda Foça’ya sağladığınız katkılar için sizlere 

tekrar teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. 

 

C İ L T  2 ,  S A Y I  1  
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Serbest Kürsü / Nörogastronomi 
Yemek yemek mutlu eder. Sevdiğimiz besinlerin tadı bizi mutlu edecek kadar güzeldir; zaten 

onları bu yüzden severiz. Doğanın nimetlerinin bu mutluluk verici özelliği de aslında 

neslimizin devamını sağladı. Dahası, hayatta kalmak için yiyen diğer hayvanlardan farklı 

olarak, tarih boyunca yediklerimizin tadını daha da iyileştirmek için tarım ve hayvancılıkta, 

mutfakta, besin endüstrisinde, biyoloji ve kimyada sürekli olarak çabalıyoruz. Bu çabaların 

en güncel alanlarından biri de nörogastronomi. Baştan söylemek gerek, besinlerin 

duyularımızı, dolayısıyla sinir sistemimizi uyarma şekilleri hâlihazırda gastronominin ana ilgi 

alanı. Nörogastronomi, bu bağın araştırılmasında bir adım ileri giderek şefleri ve bilim 

insanlarını (kesin olmak gerekirse nörologları) buluşturan yeni ve heyecan verici bir çalışma 

alanı.  

 

Peki, yemek yemek bizi neden mutlu ediyor? 

Veya nasıl mutlu ediyor? Tat alma olayı 

doğrudan kokuyla başlıyor. Koku – tat ilişkisi 

iyi bilinen bir konu ve güzel besinlerin kokuları 

da bize güzel geliyor. Öncelikli olarak çevresel 

kokular insan beynindeki yaklaşık 350 

(köpeklerde 1200, fillerde 2000) koku alıcısını 

uyarıyor. Bu alıcılar ortaklaşa harekete 

geçerek beyinde besinin koku profilini çıkarmaya başlıyor. Daha sonra yemeği 

çiğnediğimizde (ve besin oksijenle temasa geçtikçe) retronazal alıcılar damağın arkasından 

daha çeşitli ve daha şiddetli koku sinyalleri gönderiyor. Örneğin güzelce yahni yapılmış bir 

parça kuzu etinin çiğnendikçe daha da lezzetli gelmesi bu nedenden ötürü. Tat almada dile 

düşen kısım ise dilin yüzeyindeki binlerce papilla ve her birinde yer alan 50-100 tat alıcısının 

burundaki sayısız çeşidin aksine 5 ana tat konusunda beyne sinyal göndermesinden ibaret. 

Doğal olarak beynimize giden tüm bu sinyaller, yediklerimizden aldığımız hazzın derecesini 

belirliyor. Bu da hayatta kalma ve neslin devamını sağlıyor.  

 

Nörogastronomi tam olarak burada devreye giren, nispeten genç (10 yıllık) 

bir çalışma alanı. Beynimizin yediklerimizi nasıl algıladığı temel ilgi alanı. 

Alanın öncülerinden, belki de isim babası nörolog Gordon M. Shepherd, 

2012’de yazdığı “Neurogastronomy” eserinde 

tam olarak bunu açıklama çabasında. Kitap 

koku duyusunun tadı nasıl oluşturduğu 

sorusuyla başlıyor ve bunun toplumsal ve 

psikolojik sonuçları, yemek yeme alışkanlıkları, 

duygular, anılar ve bağımlılık üzerine etkileriyle 

devam ediyor. Dahası sağlıklı beslenme ve yeme 

bozuklukları konularında bilimsel temeller oluşturuyor. 

Şarabı içmeden önce 
neden kokluyoruz? 

Özay Emre YILDIZ  

(Yrd. Doç. Dr.) 
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Bu konu ayrıca, Uluslararası Nörogastronomi Topluluğu’nun 2015’te düzenlediği ilk kongrede de ele alındı. 

Yeme bozukluğu, çeşitli besinleri, özellikle katkı maddesi içerenleri tükettikten sonra beynin salgıladığı 

kimyasallara bağımlı hale gelmemizle ilgili bir durum. Bu bağ tam olarak anlaşıldığı zaman kesin tedavisi için 

de umutlu olabiliriz. Yüksek şeker içeriğine sahip besinlerin neden olduğu geçici mutluluk hissi ile diyabet 

ilişkisi iyi bilinen bir örnek. Tartışmalı besin katkı maddesi monosodyum glutamatın da benzer bir bağımlılık 

yaptığı sıklıkla öne sürülüyor.  

 

Nörogastronominin uygulama alanlarından bir diğeri, beynimizin 

yemekleri nasıl algıladığından hareketle, bu algıyı “kandırmaya” 

yönelik. Bu besinlerin tadının “gerçekte” iyileştirilmesine yönelik 

çabalardan oldukça farklı bir uğraş. Bunun amacı sağlıklı besinleri 

beynin daha lezzetli algılamasını sağlamak. Tıbbi açıdan bir 

uygulama daha söz konusu; Parkinson, Alzheimer, kanser gibi tat 

alma duyusunu bozan ve yaşam kalitesini düşüren hastalıklarla 

yaşayan insanların yemeklerden yeniden tat almasını sağlamaya 

yönelik umut verici çalışmalar bulunmakta. Dahası, diyabet ve 

özellikle çocuk obezitesi gibi tatsız konularda da uygulanabilirliği 

var. Örnek bir araştırma, obez çocukların tat alıcılarının yağları 

algılamada daha yetersiz olduğu sonucunu verdi.  

 

Bir diğer çalışma alanı ise diğer duyuları da işin içine alıyor. Servise sunulan 

tabakların görselliğinin konuk tatminine etkisi artık çok iyi bilinen bir konu. 

Bunun yanında restoran alanında kullanılan renklerin iştah, sipariş, salonda 

geçirilen süre gibi pek çok etken üzerinde etkili olduğu da biliniyor. Doğanın 

nimetlerinin farklı antioksidanlar içeren renk kodları ve bunların iştah açıcı 

özellikleri çok uygun bir örnek. Kırmızılar iştah açar, sarı ve turuncular bizi 

susatırken, maviler iştah kapatıyor. Fast-food restoranlarının sandalye devir 

hızını artırmak için kahverengi masalar kullandığı da iyi bilinen bir başka örnek. 

Nörogastronomi, konukların tüm duyularına hitap eden bir yiyecek – içecek 

deneyimi vadediyor. Tüm duyular kümülatif olarak yemek deneyimini 

oluşturuyor. Farklı dekorasyon, ışıklandırma, müzik, koku, ses gibi 

uygulamalarıyla konuğun algısı şekillendiriliyor. Yeme – içme deneyimini 

iyileştirme arayışında bir çalışma, servis donanımının tat algısına etkisine yoğunlaşarak, örneğin beyaz 

tabakların yemekleri daha şekerli, hafif kaşıkların besinleri daha yoğun algılamamıza neden olduğu ve servis 

için en uygun çatal – bıçakların ağır olanlar olduğu gibi sonuçlara ulaştı. 

 

Nörogastronomi oldukça genç bir bilim alanı ve genç olan tüm bilim alanları gibi olumlu ve heyecan verici 

umutlar veriyor. Tat ve kokuyu düzenleyen sinirsel ağ hakkında bilgilerimiz arttıkça, yemeklerden neden ve 

nasıl haz aldığımız konusundaki anlayışımız gelişeceği gibi, yeme bozukluklarına karşı elle tutulur sonuçlar 

da alacağımızı umabiliriz. Bunun yanında, örneğin gastronomi turizminde duyuların olumlu duygu ve 

hatırlanabilir deneyim oluşumundaki rolü düşünüldüğünde, nörolojinin turizme de destek sağlayacağını 

bekleyebiliriz.  

 

Yediklerinizden mutlu olun, afiyet olsun.  
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“Gelen turist sayısı 

açısından Türkiye 

turizminin dünya ve 

Akdeniz bölgesindeki 

sıralamasına 

bakıldığında 2015 

yılında Türkiye 

dünyada 6, Akdeniz 

bölgesinde 4. Sırada 

iken 2016 yılında 

dünyada 15, Akdeniz 

bölgesinde ise 5. 

sıraya düştüğü 

görülmektedir.” 

Sektörel Gündem 
Türkiye turizmi dünyada 9 basamak geriledi. (Turizm Data Bank-23.01.2017) 

Turizmdatabank'ın hazırladığı 2015/2016 Krizinde Türkiye Turizmi Araştırması kitabına 

göre, 2016 yılında 10 milyon turist kaybeden Türkiye turizmi, dünya rekabetinde 9 

basamak gerileyerek 15'inci sıraya düştü. 

2015/2016 Krizinde Türkiye Turizmi Araştırması kitabına göre, bölgesel istikrarsızlıklar, 

artan terör olayları gibi menfi süreçlerle Türkiye ve Mısır'ın ağır darbe aldığı 2016 yılında, 

benzer nedenlerle önemli oranda turist kaybeden diğer ülke Fransa oldu. 

2015 ve 2016'daki terör saldırıları, Fransa'da da turizmi olumsuz etkiledi. Paris'in sanat 

merkezlerini ziyaret eden yabancı turist sayısı önemli ölçüde düştü. Dünyanın en çok 

ziyaret edilen müzesi olan Louvre, 2016'da 10 milyon Euroluk kayba uğradığını açıkladı. 

Fransa, Türkiye ve Mısır'ın ciddi miktarda turist 

kaybına uğramaları 2016'da yalnızca İspanya'ya 

fayda yarattı. Şöyle ki, 2015'te Fransa'dan 16 

milyon turist geride olan İspanya, 2016 yılındaki 

performansı ile bu ülkeyle başa baş konuma 

yükseldi. Böylece İspanya, 2016 yılında 75,3 

milyon turist ziyaretiyle yeni bir rekora imza attı. 

İspanya ekonomisine büyük katkı sağlayan 

turizm sektöründe, 2016 yılında ülkeye gelen 

turistler 77 milyar Euro bıraktı.  

Diğer taraftan 2016 yılı, uluslararası turizm hareketleri açısından değerlendirildiğinde 

Dünya Turizm Örgütü’nün açıklamalarına göre terör, siyasi olaylar ve ekonomik krizlere 

rağmen turizm sektöründe yeni bir rekor kırıldığı belirtilmektedir. Seyahat eden kişi 

sayısının bir önceki yıla göre 46 milyon (yüzde 3,9) artışla 1 milyar 235 milyon kişi olduğu 

ifade edilmiştir.  

Dünya Turizm Örgütü tarafından açıklanan verilere göre turist sayısı yüzde 4'lük bir 

düşüşün olduğu Ortadoğu dışında dünyanın tüm bölgelerinde artış gösterdi. Turist 

sayısının en fazla artış gösterdiği bölgeler, %8’lik artışla Afrika ile Asya-Pasifik oldu. 

Turizm sektöründe yüzde 50'lik bir paya sahip olan ve dünyada en çok turistin geldiği 

bölge olarak bilinen Avrupa kıtasında 2016 yılında toplam 620 milyon kişinin seyahat 

ettiği ve bir yıl öncesine oranla yüzde 2'lik bir artış kaydedildiği ifade edildi. 2016 yılında 

Amerika’yı ziyaret eden uluslararası turist sayısı ise %4’lük büyüme kaydederek 8 

milyonluk artışla 201 milyon kişiye ulaşmıştır. 

Global seyahat sektörü profesyonellerine teknoloji ve rezervasyon çözümleri sunan 

HotelsPro’nun Londra, Shanghai, Orlando, Dubai ve İstanbul ofislerinden elde edilen 

verilere göre hazırlanan 2016 Global Seyahat İstatistikleri’ne göre 2016 yılında dünya 

genelinde en çok ziyaret edilen ilk 5 ülke Amerika, İtalya, Almanya, İngiltere ve 

İspanya’dır.  

Ukrayna ile pasaportsuz seyahat dönemi başladı. (Turizmde Bu Sabah-15.03.2017) 

Ukrayna'ya sadece nüfus cüzdanıyla gidilebilecek. Başbakan Binali Yıldırım 

ve Ukrayna Başbakanı Volodimir Groysman, Türkiye ile Ukrayna arasında 

kimlik kartı ile seyahat döneminin resmen başladığını açıkladı. 

C İ L T  2 ,  S A Y I  1  

Demet BAĞIRAN 

ÖZŞEKER 

(Yrd. Doç. Dr. ) 
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Suriye’deki Palmira Antik Kenti artık yok! (Turizmde Bu Sabah-20.01.2017) 

Suriye devlet televizyonu, terörün antik kent Palmira'daki Roma 

tiyatrosu ve sütunları imha ettiğini duyurdu. Çölün Gelini ismiyle de 

bilinen Palmira'nın tarihi M.Ö 19. yüzyıla dayanıyor. Yunan ve Roma 

kaynaklarında ise 1. yüzyıldan itibaren kayıtlarda yer alıyor. 

Suriye'deki iç savaştan önce Palmira, ülkenin en önemli turistik 

merkezlerinden biriydi. Her yıl binlerce turist, antik kenti görmek için 

bölgeye akın ediyordu. Terör örgütü, 20 Mayıs 2015'te yoğun 

çatışmaların ardından tarihi Palmira antik kentinin kontrolünü sağladı 

ve binlerce yıllık geçmişe sahip kentteki tarihi eserleri harabeye çevirdi. 

BM güvenlik güçlerinin koruması altında bölgeye giden UNESCO heyeti, Palmira'daki büyük heykellerin, 

büstlerin, mezarların ve anıtların büyük bir kısmının yıkılıp, parçalandığını açıkladı. 

 

Türkiye'de üç ilçe daha “Sakin Şehir” oldu. (NTV Haber-06.02.2017) 

Bolu'nun Göynük, Sinop'un Gerze ve Isparta'nın Eğirdir ilçeleri Sakin Şehir ünvanı aldı. Tarihi ve kültürel 

özellikleriyle tanınan, doğal dokusuyla öne çıkan Göynük, Gerze ve Eğirdir, Türkiye'de bu ünvanı alan 

ilçeler arasına girdi. İlçeler, bu unvanı alabilmek için çevre, altyapı ve sosyal uyum gibi kategorilerde 70 

kriteri yerine getirdi. Artvin'de düzenlenen toplantıda 3 ilçeye "Cittaslow" sertifikaları verildi. 3 ilçeyle 

birlikte Türkiye'de sakin şehir ünvanı alan ilçelerin sayısı 14'e yükseldi. 

Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu resmen kuruldu. (Turizm News-17.03.2017) 

Türkiye'nin son yıllarda en fazla turizm geliri yaratan turizm türlerinin başında gelen sağlık turizmi 

konusunda birçok ilde kurulan sivil toplum kuruluşları, federasyon çatısı altında birleşerek güç birliğine 

gitti. Aralarında Erzurum, Adana, Samsun, Trabzon, İzmir, Bursa, Antalya'nın olduğu illerin kuruculuğunu 

üstlendiği Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu (TURSAF) resmen kuruldu. 

İskandinavya ülkelerinden İzlanda turizmde altın çağını yaşıyor. (Turizmde Bu Sabah-04.03.2017) 

330 bin nüfuslu ülkeye geçtiğimiz yıl ülkede yaşayanların 5 katından fazla 

turist geldi. İzlanda'yı ziyaret eden turistlerin sayısı geçtiğimiz yıl, 2015 yılına 

kıyasla yüzde 40 oranında artış göstererek 1 milyon 800 bine yükseldi. 

Böylelikle turizm geliri halkın ana geçim kaynağı olan balıkçılık gelirini geçti. 

Uzmanlar turizmdeki bu artışın nedenini 2010 yılında patlayan Eyafjallaökull 

Yanardağı'na bağlıyor. 200 yıllık bir sessizliğin ardından 2010 yılının Mart 

ayında buzulu yararak patlayan Eyafjallaökull Yanardağı'ndan yükselen kül 

bulutları görüş mesafesini engelleyince hava trafiği durdurulmuştu. Kuzeyin 

fazla bilinmeyen ülkesi yanardağ patlamasının ardından Avrupa ve dünya 

medyasının gündemine gelmiş, Atlas Okyanusu'nun kuzeyindeki İzlanda'nın doğal güzelliklerini, 

buzulları, yanardağları ve krater göllerinin resimleri medyada yer almıştı. 

Etik Gezginler'in 2017 listesindeki 10 destinasyon (Turizmde Bu Sabah-23.01.2017) 

İklim değişikliğiyle ilgili endişeler artınca, turizmin çevresel yıkıma katkısını azaltacak çözümler 

aranmaya başlandı. Bu durum, turizm cephesinde “Etik Gezgin” olarak bilinen kavramı ortaya çıkardı. 

Seyahat sırasında küresel ısınmaya neden olacak girişimlerden uzak duran, ziyaretleri sırasında 

çevrenin korunması ve toplumsal kalkınmaya destek olmayı amaç edinen kişiler “Etik Gezgin” olarak 

adlandırılıyor. 

Etik Gezginler, her yıl Uluslararası Af Örgütü ve BM gibi grupların verilerinden yararlanarak, ziyaret 

etmekten pişman olunmayacak, tam tersine bu ziyaretle ekonomisine katkı yapılacak 10 ülkeyi belirliyor. 

Bu belirlemeleri de sürdürülebilirlik, doğal güzellikler, yaban hayatın korunması, konukseverlik ve turizm 

altyapısı için ileriye dönük politikalardan hareketle yapıyorlar. 

Buna göre 2017 yılının listesinde şu destinasyonlara yer veriliyor: Belize, Cape Verde, Şili, Kosta Rika, 

Dominik Cumhuriyeti, Moğolistan, Palau, Tonga, Uruguay, Vanuatu. 
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Kariyer Fuarımız 
Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi I. Kariyer Fuarı, Fakültemiz 

Dekanı Prof.Dr. Metin KOZAK, Dekan Yardımcılarımız Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ, 

Yrd.Doç.Dr. Aslı Emine ÖZEN ve Kariyer Koordinatörlüğü hocalarımızdan Araş.Gör. 

Pınar IŞILDAR ve Araş.Gör. Erdem AKTAŞ ile Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Planlama 

ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü işbirliğiyle 15 Mart 2017 tarihinde gerçekleşti. 

Turizm sektöründe seçkin 18 işletmenin 

katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, üst düzey 

yöneticiler ile bir araya gelme şansı 

yakalayan öğrencilerimiz geleceklerini 

şekillendirecekleri bu günde iş ve staj 

koşulları hakkında bilgiler edinerek 

kariyerlerine ilk adımlarını atmış oldu. Çeşitli 

işletmelerle mülakatlara girme ve üst düzey 

yöneticilerle tanışma fırsatı öğrencilerimiz 

açısından büyük bir memnuniyetle 

karşılanırken,  katılan işletmelerin de böyle bir 

etkinlikte öğrencilerimizle buluşmalarının 

oldukça yararlı ve olumlu geçtiği düşünceleri bizleri sevindirdi.   

Pınar IŞILDAR 

(Araş. Gör.) 

Katılımcı Firmaların Görüşleri 
Recep AKAR (D-MARİS BAY)  
 

Organizasyonunuz çok düzenli ve hem bizim hem de öğrencileriniz 

açısından oldukça başarılı geçtiğini düşünüyorum. Bizlere yeni yüzler 

kazandırdığınız ve bu kadar istekli öğrenciler ile bir araya gelmemizi 

sağladığınız için emeği geçen tüm çalışanlara ve görevli arkadaşlara 

teşekkür ederiz.  

Allium Villas 

Resort Bodrum 

Club Familia 

Otel 

  

D-Resort 

Göcek 

  

Murat Reis 

Ayvalık 

  

Sheraton 

Çeşme 

Hotel 

United Towers 

Yurtdışı Eğitim 

Danışmanlığı 

Altın Yunus 

  

Club Med 

Akdeniz Turistik 

Tesisler 

D-Resort 

Grand Azur 

  

Ortunç Otel 

  

Swiss Otel 

Buyuk Efes 

İzmir 

Worldwide 

Career Center 

Turkey 

Canyon Ranch 

Wellness 

Resort At 

Kaplankaya 

D Maris Bay İdeal Tur 

Turizm Ticaret 

A.Ş. 

Ozman Yurtdışı 

Eğitim 

Danışmanlık 

TT  Hotels 

Bodrum 

Imperial 

  

Wyndham Grand 

İzmir Özdilek 

Otel 

  

Fuarımıza Katılan Firmalar 
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Cenk YÜKSEL (Canyon Ranch Wellness Resort At Kaplankaya)  
 

Öncelikle mükemmel ev sahipliğiniz için çok teşekkür ederiz. Herşey son derece 

sistematik bir şekilde ilerledi. Ayrıca bize destek olan öğrencilerden Umut KOÇ da 

gayet güleryüzlü ve işini takip eden bir arkadaşımızdı. Önümüzdeki dönemlerde de 

yine sizlerle işbirliği içinde olmayı isteriz.  

 

Hatice ZEYBEKER (Ortunç Otel Cunda Island) 
 

Okul-Sektör görüşmeleri turizm için en önemli etkinliklerinden biri. Bu etkinliklerden biri ile turizme 

başlangıç yapıp, şuanda Türkiye’nin sayılı otellerinden birinde yönetici pozisyonunda 

çalışmak burada bulunan öğrenci arkadaşlarımız için canlı bir örnek olmaktadır. Bu 

etkinliği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde yıllar önce başlatan Metin Hocama çok 

teşekkür ediyorum. Foça’da etkinlik düzenini ve stantlarını da göz önünde 

bulundurarak, şuana kadar ki en iyi ve düzenli etkinlikti diyebilirim. Okullardaki 

derslerden ziyade, asıl deneyimlerle sektörde yer edinilen bu meslekte böylesine 

başarılı etkinliklerin mutlaka olması gerekmektedir. Kendimden de pay biçerek onlarca 

çalışan arkadaşımın bu özel etkinliklerle önemli yerlere geldiğine ve güzel çalışma 

olanaklarına sahip olduğunu bildiğim için öğrencileriniz açısından da oldukça yararlı bir 

etkinlik olduğunu söyleyebilirim. Misafirperverliğiniz, kaliteniz ve öğrencilerinizin enfes tutumu ve sektöre 

olan ilgisi için sizleri alkışlıyor ve teşekkür ediyorum. 

Öğrencilerimizin Görüşleri 
Çetin Zeki ÖZDOĞAN 
 

Bu tarz toplu kariyer fuarlarının bizler için çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. 

Birçok işletme ile bir araya gelmek ve iş ve staj olanakları hakkında bilgi edinmek, 

şimdiden ufkumuzun açılmasını sağladı ve bu durum ileriki kariyer hayatımızda bizlere 

yol haritası olacaktır. İşletme yöneticileri ile tanışma, onların tecrübelerinden 

faydalanma fırsatı bulduğumuz bu günde Fakültemiz böylesine bir etkinlik 

gerçekleştirdiği için çok mutluyuz. Tüm hocalarımıza ve emeği geçen tüm 

arkadaşlarımıza teşekkür ederim.  

 

Gözde ZENGİN 
 

Birçok işletme ile görüşme fırsatımızın olduğu, kariyerimiz için ilk adımları attığımız bu 

etkinlikte her şey çok özenle planlanmış. Yöneticilerle tanışma ve tecrübelerinden 

yararlanma imkânı bulduk. Girdiğimiz mülakatlarla kendimizi sınadık ve benim ve 

birçok arkadaşım için profesyonel iş hayatına ilk adımlarımızı atmış olduk. Bizler farklı 

işletmeleri tanıyarak seçilmekten çok seçme fırsatı yakaladığımız için hem kendi 

adımıza hem de okulumuzun adına gururlandık. Emeği geçen tüm hocalarımıza ve 

tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. 

 

Nazlı Irmak DİNÇSOY 
 

Gerek katılan işletmeler gerekse okulumuzun bu konudaki çalışmaları ve 

özeni ile çok güzel bir etkinlik gerçekleştirildi. Farklı şehirlerdeki işletmelere 

iş ve staj için görüşmeye gitmek biz öğrenciler için zorlu olması, böyle 

etkinliklerin önemini daha da arttırmaktadır.  
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Bizden Haberler 
Üniversite Rektörümüz Prof. Dr. Adnan KASMAN Fakültemizi ziyaret etti 

  

Sayın Rektörümüz Prof.Dr. Adnan KASMAN 17 Şubat Cuma günü 

Fakültemizi ziyaret etti. İlk olarak Fakültemizi gezen Rektörümüz daha 

sonra Fakültemiz Akademik 

K u r u l u ’na  k at ı l d ı .  F ak ül t e 

Dekanımız Prof.Dr. Metin KOZAK 

Fakültemizde yapılan, yapılmakta 

olan ve yapılması planlanan 

akademik ve idari işler ile ilgili bir 

sunum gerçekleştirdi. Rektörümüz 

Fakülte yönetimi ile yemek yedikten 

sonra Foça’dan ayrıldı. 

 

 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlar ile İlişkiler Koordinatörlüğü 

Fakültemizi ziyaret etti 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Planlama ve 

Mezunlar ile İlişkiler Koordinatörlüğü 6 Ocak 2017 

Cuma günü Fakültemizi ziyaret etti. İlk olarak 

Fakültemiz Kariyer Planlama Koordinatörlüğü ile bir 

toplantı gerçekleştirildi ve ortaklaşa yapılabilecek işler 

planlandı. Sonrasında ise öğrencilerimizin katılımı ile 

bir tanışma toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantıda 

Kariyer Planlama ve Mezunlar ile İlişkiler 

Koordinatörü Prof.Dr. Özlem ÇAKIR öğrencilerimize 

Koordinatörlüğün ne gibi destekler sunduğu/sunabileceği konusunda bilgilendirmelerde 

bulundu. 

 

Prof.Dr. Metin KOZAK The Service Industries Journal isimli derginin bilim kurulu 

üyeliğine seçildi. 

 

Fakültemiz Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Metin KOZAK, 

merkezi İngiltere'de bulunan ve Taylor and Francis yayınevi tarafından 

yayımlanan The Service Industries Journal isimli derginin bilim kurulu 

üyeliğine seçildi. 1981 yılında yayım hayatına başlayan ve hizmet 

sektörüyle ilgili makaleleri basmayı amaç edinen dergi, SSCI tarafından da 

taranıyor. 
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Kalite Birimi ziyareti 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Birimi üyeleri Prof.Dr. Emine İlknur 

CÖCEN ve Doç.Dr. Emel KURUOĞLU KANDEMİR Üniversitemiz Özdeğerlendirme Çalışmaları 

kapsamında 9 Mart 2017 Perşembe günü Fakültemizi ziyaret etti. Fakültemizde eğitim-öğretim ve 

araştırma faaliyetlerinin iyileştirilmesi amacı ile Dekanımız, Dekan Yardımcımız, Bölüm Başkanlarımız, 

Fakülte Sekreterimiz, Fakülte İdari Personelimiz ve öğrencilerimizin katılımı ile Fakültemiz 

Özdeğerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.  

 

Doğum Günü Kutlamalarımız 

 

Ocak ayı içinde doğum günü olan Özay Emre YILDIZ, Meltem ÖZDOĞAN, 

Pınar IŞILDAR, Kader KARAHANLI ve Kamuran SOLAK’ın doğum günü 

kutlaması 27 Ocak 2017 Cuma günü Fakültemiz 

Toplantı Salonu’nda idari ve akademik personelin 

katılımıyla gerçekleştirildi. Özay Emre YILDIZ, Meltem 

ÖZDOĞAN, Pınar IŞILDAR, Kader KARAHANLI ve 

Kamuran SOLAK’ın yeni yaşlarını kutluyor, sağlık, 

huzur, mutluluk ve başarı dolu bir yıl geçirmelerini 

temenni ediyoruz. 

 

 

 

 

Şubat ayı içinde doğum günü olan Aslı Emine ÖZEN ve Demet BAĞIRAN 

ÖZŞEKER’in doğum günü kutlaması 24 Şubat 2017 Cuma günü Fakültemiz 

Toplantı Salonu’nda idari ve akademik personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Aslı 

Emine ÖZEN ve Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER’in yeni yaşlarını kutluyor, sağlık, 

huzur, mutluluk ve başarı dolu bir yıl geçirmelerini temenni ediyoruz.  

 

 

 

 

 

 

 

Mart ayı içinde doğum günü olan İlkay TAŞ GÜRSOY, Fatma Itır BİNGÖL, Ali 

Rıza KAHRAMAN ve Heybet ÖNGAN’ın doğum günü kutlaması 23 Mart 2017 

Perşembe günü Fakültemiz Toplantı Salonu’nda idari ve akademik personelin 

katılımıyla gerçekleştirildi. İlkay TAŞ GÜRSOY, Fatma Itır BİNGÖL, Ali Rıza 

KAHRAMAN ve Heybet ÖNGAN’ın yeni yaşlarını kutluyor, sağlık, huzur, mutluluk 

ve başarı dolu bir yıl geçirmelerini temenni ediyoruz. 
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Kentsel Mekanın Ötekileri Paneli   
 

03 Ocak 2017 tarihinde Rektörlük DESEM Mavi Salon’da 

gerçekleşen Kentsel Mekanın Ötekileri konulu panelde 

fakültemiz öğretim üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın 

Çalışmaları Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Emir 

ÖZEREN moderatörlük yaptı. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık 

Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi 

Yrd.Doç.Dr. Mercan Efe GÜNEY ve Türkiye'de bir ilk olan 

Eleştirel Erkeklik Çalışmaları İnisiyatifi'nin kurucularından 

Pamukkale Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim 

Üyesi Yrd.Doç.Dr. Murat GÖÇ panelist olarak etkinlikte konuşma 

yaptılar. Dr. GÜNEY, eşit yurttaşlık ilkesinin herkes için 

kapsayıcı bir anlayışla uygulanması gerektiğini belirtti. Dr. GÖÇ 

ise 'Ötekileş(tir)en Erkek ve Eril Şehir Kültürü' başlıklı bir sunum 

yaptı.  

 

Ulusal-Uluslararası Makale-Kitap Yazma Konulu Seminer 
 

Fakültemiz Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi 

Prof.Dr. Metin KOZAK, 6 Ocak 2017 tarihinde “Ulusaldan 

Uluslararasına Makale, Bildiri ve Kitap Yayımı Konusunda 

Kavram Karışıklığı: Sorunlar ve Öneriler” konulu bir seminer 

verdi. Fakültemiz evsahipliğinde “Foça Konferansları” 

etkinliği çerçevesinde düzenlenen ve yaklaşık 2.5 saat süren 

seminere İzmir, Aydın ve Balıkesir illerinden toplam 31 

akademisyen ve lisansüstü öğrenci katıldı. Ulusal ve 

uluslararası yayınlarda yapılan temel hatalar üzerine 

yoğunlaşan seminer, katılımcılardan gelen soruların 

yanıtlanmasıyla son buldu. 

 

12. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı 
 

Fakültemiz Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. 

Metin KOZAK, 24-25 Ocak 2017 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleştirilen 12. Akademik 

Turizm Eğitimi Arama Konferansı’na katıldı. KKTC Çevre ve 

Turizm Bakanı Fikri ATAOĞLU’nun da davetli olarak açılışında 

konuşma yaptığı arama konferansında KKTC turizminin 

geçmişi, mevcut durumu ve geleceğe yönelik vizyonunun 

belirlenmesi tartışıldı. Elde edilen sonuçların yakın gelecekte 

kitap halinde basılacağı bildirildi. 

 

 

 

 

 

Katıldığımız Bilimsel Etkinlikler 
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Turizm Eğitimi ve Araştırmalarının Gelişimi Üzerine Makale 
 

Fakültemiz Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Metin KOZAK ile Anadolu 

Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Nazmi KOZAK tarafından ortak kaleme alınan 

“Institutionalisation of tourism research and education: from the early 1900s to 2000s” 

başlıklı makale Amerika Birleşik Devletleri merkezli Journal of Tourism History isimli 

derginin 2017 yılı sayısında yayımlandı. Turizm eğitimi ve araştırmalarının son yüzyıllık 

süre içinde dünyadaki kurumsal gelişimini inceleyen makale bu özelliği itibariyle dünyadaki 

ilk ve tek çalışma olma özelliğine sahip. 

 

13.Araştırma Yöntemleri Semineri  
 

Fakültemiz Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Emir ÖZEREN, 

01/02/2017-05/02/2017 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 13.Araştırma Yöntemleri 

Semineri’ne (Niteliksel Araştırma Yöntemleri) katılım gösterdi. Seminerde niteliksel 

araştırma yöntemleri tüm boyutlarıyla ele alındı; katılımcılar, niteliksel bir araştırma 

sürecinin tasarlanması ve aşamaları hakkında geniş ölçüde bilgi sahibi oldular. Ayrıca, 

katılımcılar, bilim ve bilimsel yöntem konusunda hakim anlayışların (paradigmaların) 

araştırmalara nasıl yön verebildiği ve sosyal gerçekliğin kavranmasında nasıl etkili 

olabildiklerine dair tartışmaları yapabilme fırsatı buldular.  

 

 

İngiltere Southampton Üniversitesi’nde uluslararası proje (British Council Newton Fund)  
 

Üniversitemiz Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Emir ÖZEREN, British Council 

Newton Fonu kapsamında kazanmış olduğu ”Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu” ile İngiltere'nin 

Southampton Üniversitesi’nde bir yıl süreyle misafir araştırmacı olarak Fakültemiz ve Üniversitemizi temsil 

edecek. Türkiye'den diğer yükseköğretim kuruluşları ve endüstri partnerlerinin de olduğu "Eko-turizmde 

Sürdürülebilir Girişimcilik" konulu disiplinlerarası araştırma projesi kapsamında Dr.ÖZEREN, araştırmacı 

olarak görev yapmaya hak kazandı. Dr. ÖZEREN, Southampton İşletme Okulu (Southampton Business 

School) bünyesindeki Strateji, Girişimcilik ve İnovasyon bölümü araştırma ekibinin bir bileşeni olacak.  Bu 

araştırmanın hedefleri gıda güvenliği pratikleri ile agro/eko turizm girişimciliği konusunda yeni araştırma ve 

kanıtlar geliştirmek; endüstri, politika yapıcılar ve bölgedeki yerel topluluklara ulaşmayı kolaylaştırmak ve 

onların girişimsel pratik ve yönetim stratejilerini ilerletmek; girişimcilik, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik 

alanında öğrenme ve eğitim kaynakları geliştirmek ve partner ülke Türkiye’de yerelde dezavantajlı grupların 

sosyal kapsayıcılığını sağlayabilmektir. 

 

Sarıkamış Kış Turizmi Çalıştayı 
 

Fakültemiz Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Metin 

KOZAK, 16-17 Mart 2017 tarihleri arasında Kars ili Sarıkamış 

ilçesinde gerçekleştirilen Kış Turizmi Çalıştayı’na davetli konuşmacı 

olarak katıldı. “Dağ-Kış Turizmi Ekseninde Pazarlama: Türkiye İçin 

Öneriler” başlıklı bir konuşma yapan Kozak, çalıştayın bitiminde 

Sarıkamış Kayak Merkezi ile Kars iline düzenlenen çeşitli gezilere 

katılarak bölgenin turizm çekicilikleri hakkında incelemelerde 

bulundu. 
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Basında Biz 
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Dokuz Eylül Üniversitesi 

Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi 

Atatürk Mahallesi 174 Sokak No:5 

35680 

Foça/İZMİR 

Telefon: 

0 232 812 68 85/ 812 58 81 
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0 232 812 69 96 
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focarmturizm@deu.edu.tr  


