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Metin KOZAK 

(Prof. Dr.) 

Editörden  

Küreselleşen Turizm Eğitimi 
İkinci Dünya Savaşı yılları sonrasında adından daha çok 

bahsettirmeye başlayan turizm, 1960’lı yıllarla birlikte, hem sektör hem 

de eğitim anlamında dünya geneline yayılmaya başlar. Yeni 

destinasyonlar ortaya çıkar, yeni firmalar kurulur, yeni turizm türleri 

adından söz ettirmeye başlar. İş bununla bitmez; Türkiye’nin de dahil 

olduğu birçok ülkede üniversite düzeyinde turizm eğitimi veren okullar 

açılmaya başlar. Bugünkü geldiğimiz noktada, sadece destinasyonlar, 

ülkeler ya da  firmalar arasında değil; eğitim kurumları arasında da 

dünya genelinde ciddi bir rekabet sözkonusudur. Rekabetteki başarı 

da bugünden yarının analizinin çok sağlıklı yapılması ve olası 

değişimlere karşı yeniden konumlandırma çalışmalarına şimdiden 

başlanması ile mümkün olacaktır. Fakültemiz de, bu yönde belirlemiş 

olduğu misyon doğrultusunda eğitim ve araştırma konusunda 

yürüteceği çalışmalarla sadece ulusal değil uluslararası alanda da 

kendinden söz ettirmeye ant içmiş bir kamu kurumu olarak geleceğe 

yürümeye devam etmektedir. Amacımız, yerelde öğrendiklerimizi 

uluslararasına taşımak, uluslararası alanda öğrendiklerimizi de yerele 

taşımaktır. 

İlk sayımızın ardından bir süre ara verdiğimiz Fakülte bültenimize Haziran 2016 

itibariyle tekrar merhaba diyoruz. 3 aylık periyotlar halinde yayınlanacak olan, 

Fakültemiz hakkında bilgilere, gerçekleştirdiğimiz akademik ve sosyal etkinliklere 

dair bilgilerin bulunduğu bültenimizi siz akademisyenlerin, öğrencilerin ve Turizm 

sektörü çalışanlarının beğenisine sunmanın heyecanı içerisindeyiz. 

 

Bu sayımızda; geçtiğimiz Mayıs döneminde gerçekleştirdiğimiz 2015-2016 

öğretim yılı mezuniyet töreni, öğrencilerimizin kariyer olanaklarını 

değerlendirebilecekleri Kış Okulu Projemiz, Slovakya’dan Erasmus kapsamında 

Fakültemize ders vermeye gelen Prof. Jaroslav Dado, Fakültemiz Öğrenci İşleri 

Birimi, Foça Bilişim Paneli, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 

gerçekleştirdiğimiz Turizm Paneli ile öğretim üyelerimizin katıldıkları bilimsel 

etkinlikler hakkında bilgiler yer almaktadır. 

 

Yayın kurulu üyeleri ve bu sayımızda bizlere katkıda bulunan değerli öğretim 

üyeleri adına bültenimizi takip eden sizlere keyifli okumalar diler, sevgi ve 

saygılarımı sunarım. 

Erdem AKTAŞ 

(Araş. Gör.)  



 

 

Ümit DEMİRTAŞ 
2015-2016 Öğretim 
Yılı Fakülte Birincisi 
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Fakültemizin 3. dönem mezuniyet töreni, 6 

Mayıs 2016 Cuma günü, Foça Belediyesi 

Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.  

 

Fakültemizin akademik ve idari kadrosunun 

yanı sıra, öğrencilerinin de yoğun çaba ve 

özverileri ile gerçekleşen törende açılan 

perdeyle birlikte sahnede yerlerini alan 

mezun adayları salonu dolduran davetli 

protokol, Foça halkı ve anne babalardan 

büyük bir alkış aldı.  

 

Törende açılış konuşmalarını, Fakülte 

dönem birincisi Ümit Demirtaş, Fakülte 

Dekanı Prof. Dr. O. Avşar KURGUN, Foça 

Belediye Başkanı Gökhan DEMİRAĞ, Foça 

Kaymakamı Niyazi ULUGÖLGE ile 

Üniversite Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 

FÜZÜN yaptı. Törende ayrıca bağışçımız 

Reha - Necla Midilli Eğitim ve Yaşlıevi Vakfı 

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar 

ÇELEBİ'ye de değerli katkılarından dolayı 

plaket sunuldu.  

 

Fakülte birincisi Ümit DEMİRTAŞ, ikincisi 

Volkan ALTAY ve üçüncüsü Merve CERİT 

plaket ve ödüllerini aldı. Yeniden sahnedeki 

yerlerini alan mezun adayları, birer birer 

diplomalarını aldılar ve sonunda hep birlikte 

keplerini atarak 10. Yıl Marşı ile 

mezuniyetlerini kutladılar. 

Mezuniyet 2015-2016 

Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi sadece uyguladığı 

kaliteli teorik derslerle değil,öğrettiği gerçek hayat 

senaryolarıyla da sektörün biz turizmcilerden çok 

memnun kalmasını sağlayan bir yer.Verilen derslerle bir 

lider gibi düşünmemiz sağlanırken,uygulanan staj,yurtdışı 

eğitim ve sektörle buluşma panelleri ile iş yaşamındaki 

sancılı dönemleri kolay bir şekilde atlatmamıza imkan 

verilmektedir.Henüz çok genç bir kurum olmamıza 

rağmen sektörün hızına yetişebilen,sadece kendi 

ülkemizde değil, dünya üzerinde turizm hareketliliğini 

analiz edebilen,en kritik dönemlerde dahi turizmin yönünü 

tayin edebilen araştırmacı ve etkin turizmcilerin yetiştiği 

bir yerdir,RMF... 

Verilen eğitim dışında disiplinli ve üretken bir kişilik 

yapısına sahip olmak,kariyer planlamasında her zaman 

büyük bir yardım ve destek almak ve Türk 

misafirperverliğini dünyaya yaymak için gerekli donanımı 

elde etmek istiyorsanız, RMF sizi yeryüzünün en güzel 

yeri olan Foça’da ağırlamaktan mutluluk duyacaktır.  

F A K Ü L T E M , H E R 

KONUDA BANA ‘İYİ Kİ 

BURADAYIM’ DEDİRTEN 

BİR YER... 

Turizm sektörü zorlu aşamalar ve büyük 

fedakarlıklar üzerine kurulu bir sektördür.İş 

yaşamımızın ilk 3 ya da 5 yılı en alttan 

gelerek otel operasyonlarını öğrenme ve 

belli bir konuda uzmanlaşmakla geçer.Bu 

süre içerisinde yaptığımız iş her ne kadar 

kolay görünsede aslında kişilerin 

olağanüstü sabırlı, disiplinli, bilgili, 

profesyonel ve olumlu bir yaklaşımda 

olması beklenmektedir. 
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“Kış Okulu Projesi 

kapsamında otel 

işletmelerince seçilen 

öğrencilerimiz 

sömestr tatilinde otel 

işletmelerinde 

çalışacakları 

departmanlara yönelik 

uygulamalı eğitimler 

almaktadırlar.” 

Staj ve İş Görüşmeleri 

Koordinatörü  

Pınar IŞILDAR  

(Araş. Gör.) 

Turizm Eğitiminde Yeni Bir 

Uygulama: Kış Okulu Projesi  
Fakültemiz gerek sektörel gerekse akademik anlamda stratejik bir katma değer 

yarattığına ve turizm sektöründe önde gelen seçkin otel işletmeleri ile işbirliği 

etkinliğini artırdığına inandığı “Kış Okulu Projesi” yürütmektedir. Kış Okulu 

Projesi kapsamında otel işletmelerince seçilen öğrenciler, sömestr tatilinde otel 

işletmesi ve Fakültemizce hemfikir kalınan sürelerde (7 günden 15 güne kadar) 

otel işletmelerinde çalışacakları departmanlara yönelik uygulamalı eğitimler 

almaktadırlar. 

 

Sezonda çalışacak öğrencilerimizin hem işletmeyi ve yapacakları işi 

tanımalarını sağlamak hem de bu yolla uygulama bilgilerini geliştirmek 

amacıyla, eğitimlerin içeriği otel işletmesinin önerisi ve Fakültemiz ile sağlanan 

mutabakat sonucu biçimlendirilmektedir. Eğitim sürecinin bitiminde ise otel 

i ş l e t m e l e r i  y a p t ı ğ ı 

değerlendirmeler sonucunda 

(yazılı, sözlü ya da uygulamalı 

sınav) başarılı kabul ettikleri 

öğrencileri sezonda istihdam 

edilebilmektedir. Böylelikle otel 

işletmeleri sezonda birlikte 

ça l ı şacak lar ı  öğrenc i l e r i n 

y e t k i n l i k l e r i n i  ö l ç m e  v e 

oryantasyon sürecini tamamlama 

olanağı bulmaktadırlar. 

 

    2015-2016 öğretim yılı Kış Okulu Projesi ile 

Bodrum Kempinski Otel Barbaros Bay, 

Hapimag Sea Garden Resort Bodrum ve  

Caresse a Luxury Collection Resort & Spa 

Bodrum olmak üç seçkin otel işletmesinde 

toplamda 23 öğrenicimizin eğitimi 

gerçekleşmiştir. Her yıl daha da geliştirmeyi 

planladığımız işletme ağımız ve eğitim 

olanaklarımızla öğrencilerimize en iyi kariyer 

olanakları sağlamayı hedeflemekteyiz. 

C İ L T  1 ,  S A Y I  2  
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“Genel terim “pembe” 

şarap olmakla 

beraber, bu sınıftaki 

şaraplar solgun 

kavuniçi renginden, 

gül reçeli, somon 

pembesi, şeftali, 

mango, turuncu, kan 

portakalı, gülkurusu 

ve mora kadar 

değişen aralıkta 

çarpıcı renklere 

sahipler.” 

Özay Emre YILDIZ  

(Yrd. Doç. Dr.) 

Pembelere İade-i İtibar  
Mart’ı devirip Nisan’a ulaşmak üzere olduğumuz güzel günler. Doğa yavaş 

yavaş tekrar uyanıyor. Hava da yavaş yavaş ısınmaya başladı; resmi olarak 

“giyince terliyorum, çıkarınca üşüyorum” mevsimindeyiz.  

 

Havanın çiçek koktuğu bu mevsime de en yakışan içecek şüphesiz ki pembe 

(rosé – gülpembe) şaraplar. Linç etmeden önce lütfen sabırla yazıyı sonuna 

kadar okuyun: pembelere hak ettiği itibarı geri kazandıralım. 

 

Öncelikle işin sıkıcı kısmı. Temel şarap bilgisi olanlar bir sonraki paragrafa 

geçebilir. İstisnalar dışında tüm koyu renkli üzümlerin suyu renksiz. Şaraba 

kırmızı rengini veren, kabukta bulunan pigmentler (antosiyanin). Dolayısıyla 

üzümün suyu, kabukla temas ettikçe bu pigmentleri emerek koyulaşıyor. Bu 

süreç (maserasyon), kabuktaki bir diğer maddenin (tanen) de şıraya geçmesini 

ve şarabın burukluğunu sağlıyor. Tipik kırmızı şarap üretiminde pigment ve 

tanenler tamamen şaraba geçene kadar (bir hafta ve daha uzun) kabuk ve şıra 

bir arada mayalanıyor ve ondan sonra sıkılıyor. Beyaz şarapta ise öykü farklı. 

Beyaz üzümlerde çok az (hiç) pigment ve tanen bulunduğundan üzümler 

hasattan sonra hemen sıkılarak mayalamaya geçiliyor. Kırmızılarda karakteri 

tanen ve gövde, ayrıca olgunlaştırma gibi ikincil işlemler belirlerken beyazlarda 

asidite, canlılık gibi unsurlar aranan özellikler.  

 

Pembeler ise bu iki temel stilin tam ortasında. Ama ona istenmeyen evlat 

muamelesi yapmadan evvel, ikisinin de güzelliğini taşıyabildiğini unutmamak 

gerek. Elde edilen şarap, üzümün kalitesi ve üreticinin maharetine bağlı olarak 

kırmızılar gibi yoğun ve beyazlar gibi ferah olabiliyor.  

 

Pembe şarap yapmak için temel yöntem kısıtlı maserasyon. Şarap henüz 

kırmızı şarap olmadan uykusundan uyandırılınca, kabukla temas süresiyle 

doğru orantılı bir pembelik kazanıyor. Aslında, yakın tarihe kadar 

maserasyonunu tamamlamış şaraplar aşırı buruk ve sert bulunduğu ve 

istenmediği için tüm kırmızı şaraplar bir nevi pembe şarap imiş.  

C İ L T  1 ,  S A Y I  2  
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İkinci yöntem “kanatma” (saignée), maserasyon sırasında şıranın bir kısmının akıtılmasıyla elde 

ediliyor. Aslında yöntemin amacı pembe şarap yapmaktan ziyade, kalan şıranın yoğunlaştırılması. 

Bir diğer yöntem koyu renkli üzümlerin hasadın hemen ardından sıkılması. Bu işlem sonucu 

neredeyse beyaz bir şarap elde edilse de, teknik olarak son ürün bir pembe şarap. Vin gris veya 

White Zİnfandel gibi örnekleri mevcut. Kırmızı üzümlerin (veya şarapların) beyaz üzümlerle 

(şaraplarla) karıştırılması ise son ve pek de makbul olmayan, hatta Şampanya dışında Fransa’da 

yasaklanan bir yöntem. Bunun dışında pek nadir “turuncu şarap”, beyaz üzümlerin 

maserasyonuyla yapılıyor. 

 

Genel terim “pembe” şarap olmakla beraber, bu sınıftaki şaraplar solgun kavuniçi renginden, gül 

reçeli, somon pembesi, şeftali, mango, turuncu, kan portakalı, gülkurusu ve mora kadar değişen 

aralıkta çarpıcı renklere sahipler. Özellikle renk tonu pembe şarapların cazibesini belirlediğinden 

önemli bir pazarlama aracı ve üreticilerin özenle üzerinde durduğu, saydam şişelerde sergilediği 

bir unsur. Doğal olarak kullanılan üzüm türü de şarabın genel karakterini olduğu kadar rengini de 

belirliyor. Ülkemizde pembe yapımında yoğun olarak kullanılan Kalecik Karası veya Grenache, 

Syrah’tan yapılmış bir pembeden muhtemelen daha açık renkli ve daha “beyaz şarap gibi” 

olacaktır.  

Meyvelerin rengini alması ise, olgunlaştıkça meydana gelen bir doğa mucizesi. Hamken ve 

çekirdeği henüz oluşmamışken yaprak renginde olan meyveler, olgunlaştıkça farklı 

antioksidanların etkisiyle göz alıcı renklerine ve lezzetlerine kavuşuyor. Bitkiler bunu tohumlarını 

hayvanlara ve özellikle kuşlara daha çekici hale getirmek ve sonuçta üreyebilmek için kullanıyor. 

Meyve renklerinin iştahımızı açması da bu sürecin sonucu.  

 

Baharı hatırlatan renkleri ve kokusu, ferahlatıcı özelliği ile pembe şaraplar baharda hafif 

soğutularak içime son derece uygunlar. Peki, neyin yanında içmeli? Aslında en güzeli, hoşsohbet 

dostlar eşliğinde, güneşli bir öğleden sonra tek başına veya aperatif olarak içmek. Etrafımda 

sevdiklerimin olduğu tembel bir Nisan pazarı öğleden sonrası, hamakta hafif hafif sallanırken 

elimde isteyeceğim içecek. Ama çok yönlü yapısıyla, damak zevkine uygun olarak beyaz veya 

(hafif) kırmızı et yemeklerinin yanında, ayrıca kırmızı ve beyazları uydurmakta zorlandığınız salata, 

çerez ve meyveler ile tatlı olanlarını hafif tatlılar ile deneyebilirsiniz.  

 

Baharın neşesi yaşamınızdan eksik olmasın, afiyet olsun.  

“Havanın çiçek 

koktuğu bu 

mevsime en 

yakışan içecek 

şüphesiz ki 

pembe (rosé – 

gülpembe) 

şaraplar.” 
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Prof. Jaroslav Dado’nun 

Fakültemize Ziyareti  
Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi, Mayıs 2016’da Erasmus Öğretim Elemanı 

Değişim Programı ile Slovakya’daki Matej Bel University in Banská Bystrica’dan 

gelen Prof. Jaroslav DADO’yu konuk etmiştir. İktisat ve Maliye alanında akademik 

ve sektörel çalışmaları bulunan Prof. Dado, İktisat ve Uluslararası Pazarlama ile 

Slovakya konularında bilgiler vermiştir.  

 

Prof. Dado, konferans 

sa l onum uz dak i  renk l i 

sunumuyla deneyimlerini 

katılımcı akademisyen ve 

öğrencilerimizle paylaşmış, 

sorduğu soruları cevaplayan 

ö ğ r e n c i l e r i m i z e 

Slovakya’dan getirdiği küçük 

hediyeleri sunarak ilgili ve 

meraklı öğrencilerimizin 

zihinlerine ve yüzlerine 

gülümseme katıp neşeli ve 

farklı bakış açısı kazandırmıştır. Akabinde Prof. Dado ile eşi, Öğr. Gör. Dr. Nil 

SONUÇ eşliğinde Foça turu yapmışlar ve hem yurtdışından hem yurt içinden 

Fakültemize gelen her değerli konuğun da söylediği gibi Foça’ya hayranlıklarını dile 

getirmişlerdir. Çalışanlarımızın böyle bir ortamda çalıştıkları, öğrencilerimizin de 

eğitim aldıkları için şanslı olduklarını belirtmişlerdir.  

 

Foça’ya gelen her ziyaretçinin, Karataş 

Efsanesi’ndeki yeri gizli olan “Karataş”ın 

üzerinden geçtiği takdirde Foça’ya hayatının bir 

başka döneminde geri geldiği gibi, Prof. Dado ve 

eşi de tüm diğer ziyaretçiler gibi İzmir’in bu tablo 

güzelliğindeki kasabasına hoş geldi, yine bekleriz, 

gelecek olanlar da hoş gelsin!         

“Prof. Dado, 

çalışanlarımızın 

böyle bir 

ortamda 

çalıştıkları, 

öğrencilerimizin 

de eğitim 

aldıkları için 

şanslı 

olduklarını 

belirtmiştir.” 

Nil SONUÇ 

(Öğr. Gör. Dr.) 
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Röportaj Köşemiz / Öğrenci İşleri  
Fakültemizde Öğrenci İşleri Biriminde görevli olan Hatice DEDE, Muş/Varto, 1972 doğumlu, 

evli ve iki çocuk annesidir. Dede, lise öğrenimini Fatih İkinci Endüstri Meslek Lisesi Elektrik 

Bölümü’nde tamamlamıştır. 1997 yılında Trakya Üniversitesi Havsa Meslek 

Yüksekokulu’nda Öğrenci İşleri Birimi’nde memuriyet hayatına başlamıştır. 1999-2000 

yıllarında Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Emeklilik 

Birimi’nde, 2000-2013 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

Öğrenci İşleri Birimi’nde görev yapmış, 13.05.2013 tarihinden itibaren de Reha Midilli Foça 

Turizm Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi’nde görevine devam etmektedir. 

 

İkinci sayımızda mevcut öğrencilerimiz ve ileriki yıllarda Fakültemizi tercih edecek olan 

öğrenciler için, Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi görevlisi Hatice 

DEDE’nin görüşlerine yer vereceğiz.  

Fakültemizde göreve başladığım ilk günden bu 

yana Dokuz Eylül Üniversitesi üst yönetimi 

tarafından belirlenen amaç ve ilkelere bağlı olarak 

ve Fakültemiz üst yönetiminin birimime ve şahsıma 

verdiği yetkiler dahilinde ve sorumluluk içinde 

görevimi yürütmekteyim.  Fakültemiz öğrencilerinin 

kaliteli bir hizmet alması için Fakültemizin diğer 

birimleriyle birlikte uyumlu ve yardımlaşmayı esas 

alan bir bilinçle çalışmalarımı sürdürmekteyim. 

Fakültemiz üst yönetimi tarafından tanımlanan 

görevlerimi şu şekilde ifade edebilirim: Öğrenci 

belgesi ve transkript verilmesi, ilk kayıt işlemleri, 

askerlik tecil işlemleri, burs işlemleri, kayıt silme, 

Erasmus yazışmaları, Bologna süreci hazırlıkları, 

Farabi yazışmaları, rektörlük yazışmaları, genel 

yazışmalar,  öğrenci spor takımı yazışmaları, yatay 

geçiş işlemleri, dikey geçiş işlemleri, yaz okulu 

y az ı şm al a r ı  de r s  k ay ı t l a r ı ,  öğ r enc i 

soruşturmalarının takibi, yazışmaları, sisteme 

işlenmesi mezuniyet işlemleri, yönetim kuruluna 

evrak hazırlama, öğrencilere öğrenci işleri ile ilgili 

şahsen veya telefonla danışmanlık yapmak. 

Tanımlanan bu görevlerin daha sağlıklı ve hızlı 

yürütülebilmesi için öğrencilerimizle aynı düzeyde 

bir bilgi akşının sağlanması gerekmektedir. Bunun 

için de Fakültemiz üst yönetiminin sunduğu 

imkanlar dahilinde; WEB sayfası, Fakültemizdeki 

iletişim  monitörü, duyuru panoları, e-mail, yüz 

yüze, yazılı- sözlü iletişim ve telefon ile 

öğrencilerimizle iletişim sağlamaktayım. 

F ak ül t em iz e  i l k  k ay ı t  hak k ı 

kazanamayan, fakat bulundukları 

Üniversitede başarı sağlayarak Fakültemize geçiş 

yapmak isteyen öğrencilerimiz şu haklardan—

şartları sağlayarak—yararlanabilmektedirler.  

 

Yatay geçişler: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu 

üniversite programından, başka bir üniversitenin 

benzer programına geçme işlemidir. Yatay Geçiş 

üniversiteler arasında yapıldığı gibi, üniversite 

içinde de yapılabilir. Yurt dışındaki bir 

üniversiteden, yurt içindeki bir üniversiteye, örgün 

öğretimden açık öğretime, 2. öğretimden 1. 

öğretime, vakıf üniversitesinden devlet 

üniversitesine yatay geçiş yapmak mümkündür. 

Yatay geçiş duyuruları YÖK ve üniversiteler 

tarafından ön lisans ve lisans için temmuz ayında, 

sadece ön lisans için Ocak ayında olmak üzere 

yılda 2 kez yapılmaktadır. Yatay geçiş yapabilmek 

için öğrencinin genel not ortalaması 100 

üzerinden en az 60 olmalıdır. Bu alt sınır 

üniversiteler tarafından yükseltilebilir.  

 

Dikey Geçiş: İki yıllık M.Y.O dan mezun olan 

adayların dört yıllık lisans programlarına geçişini 

sağlayan sınav sistemidir. Her Üniversitenin bu 

sınav ile öğrenci alımı yapmak üzere belirli sayıda 

kontenjanı ve belirli Koşulları (Şartları) vardır. Bu 

koşul ve şartları sağlayan öğrenciler ön lisans 

bölümlerini bitirdikten sonra DGS sınavına girer 

ve sonuçlara göre Fakülteye geçiş yapmaya hak 

kazanmış olur. 

Öğrenci İşleri  
Hatice DEDE 



 

 

S A Y F A  1 0  C İ L T  1 ,  S A Y I  2  

Fakültemiz ve Foça Belediyesi’nin işbirliği ile “Yaşam ve Turizimde Yeni Trendler” konulu 

Foça Bilişim Paneli 11 Mart 2016’da Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde 

gerçekleştirildi. Tüm gün süren etkinliğimizde bilişim ve turizm uzmanları öğrencilerimiz ve 

7’den 70’e Foçalılar ile buluştu.Panelimiz Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Avşar KURGUN, 

Foça Belediye Başkanı Gökhan DEMİRAĞ ve Foça Kaymakamı Niyazi ULUGÖLGE’nin 

açılış konuşmaları ile başladı. 

 

 

 

 

 

 

Panelimizin ilk oturumunda Popular 

Science-Türkiye Genel Yayın Yönetmeni 

Şahin EKŞİOĞLU ve Teknoloji Editörü 

Kozan DEMİRCAN söz aldı. Dokuz Eylül 

Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri 

Bölümü, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vahap 

TECİM’in başkanlığını yaptığı oturumda 

uzay ve uzay turizmi, yüksek hızda 

seyahat gibi ilgi çeken konularda bir 

söyleşi gerçekleştirdi. 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Metin 

KOZAK’ın başkanlığını yaptığı ikinci oturumda Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vahap 

TECİM, sosyal medyanın karar amaçlı analizi konulu bir sunum gerçekleştirdi. Ardından 

söz alan Scorp-Üniversiteler Koordinatörü Ekin Işık KOŞAR, iletişim teknolojileri ve 

Scorp’u, ve son olarak söz alan Kiosk Bilişim Teknolojileri, i-Garson Yazılım Sorumlusu 

Şahin NAZLI da, elektronik mönü uygulamasını tanıttı.  

 

 

“Fakültemiz ve 

Foça 

Belediyesi’nin 

işbirliği ile Yaşam 

ve Turizimde Yeni 

Trendler konulu 

Foça Bilişim 

Paneli 11 Mart 

2016’da Foça 

Belediyesi Reha 

Midilli Kültür 

Merkezi’nde 

gerçekleştirildi.” 

Foça Bilişim Paneli: Yaşam ve 

Turizmde Yeni Trendler  

Aslı Emine ÖZEN 

(Yrd. Doç. Dr.) 
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“Samsung 3D 

gözlüklerini 

tanıtırken, 

Popular 

Science-

Turkiye ise 

panele 

katılanlara 

dergilerini 

dağıttı.” 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf 

GÜMÜŞ’ün başkanlığını yaptığı panelimizin son oturumunda ise reklamcı Tarık Can EKİNCİ, 

“nöropazarlama ve kültür ilişkisi konulu bir sunum gerçekleştirdi. Ardından söz alan Naria 

Reklam Ajansı Sanat Yönetmeni / Kreatif Ekip Lideri Hasan ACUN ise, artırılmış gerçeklik 

konusunda bilgilerini bizimle paylaştı. Panelin son konuşmacısı Protel-Otel Yönetim 

Sistemleri, Kalite-Yönetim Sistemleri uzmanı Oya TÜRKMEN ise otel yönetim sistemleri ve 

Protel’in firmasının geliştirdiği uygulamaları tanıttı.  

 

 
Ayrıca panelimize ev sahipliği 

yapan Foça Belediyesi Reha 

Midilli Kültür Merkezi fuaye 

anlanında panelimize katılan 

firmalar da stand kurarak kahve 

arasında Foçalılar ile buluştu. 

Samsung 3D gözlüklerini 

tanıtırken, Popular Science-

Turkiye ise panele katılanlara 

dergilerini dağıttı.  

Panelin düzenlenesinde hem Fakültemiz çalışanları hem de Fakültemiz öğrencileri görev aldı.  
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Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi ve Foça Belediyesi ortaklığında 40. Turizm haftası 

etkinlikleri kapsamında “Türkiye, İzmir ve Foça Turizmi: Kriz, Etkileri ve Çözüm Önerileri” 

konulu panel 20 Nisan 2016 tarihinde, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde 

düzenlenmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Dokuz 

Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi, Foça Belediyesi, Ege Turistik 

İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK), Ege Turizm Derneği ve Foça TUDER işbirliği ile 

gerçekleşen panelde turizm sektörünün dünü, bugünü ve geleceği masaya yatırıldı. Prof. 

Dr. Alp TİMUR’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele; Ege Turistik İşletmeler ve 

Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Şinasi AKÇAY, ETİK İcra Kurulu Başkan 

Yardımcısı ve Öğretim Görevlisi Avukat İlker ÜNSEVER, Türkiye Seyahat Acenteleri 

Birliği (TÜRSAB) Ege Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Hasip Ali HEPŞEN ve İzmir 

Turist Rehberleri Odası Başkanı Nihat Nebil ALTINEL konuşmacı olarak katıldı. 

 

Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi 

Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı 

ve Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. O. 

A v ş a r  K U R G U N ,  a ç ı l ı ş 

konuşmasında turizmin İzmir’e ve 

Foça’ya katkılarını sıraladı ve 

“A l t ıncı  kez düzenlediğ imiz 

panelimizin, bu yılki temasını 

belirlerken küresel ve bölgesel 

boyutta konjektürel olayların 

yaşandığı  dönem de,  tur i zm 

sektöründeki krizlerin ve çözümlerin 

konuşulması kararını aldık. Krizin olumsuz etkilerinin, azaltılmasına yönelik katma değer 

yaratacak stratejik fikirlerin oluşacağına inanıyorum” dedi. Ege Turistik İşletmeler ve 

Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İŞLER, turizmin gerçekten çok zor günleri 

geçirdiğini belirterek, “Eli taşın altında olan turizm emektarları olarak bizler şu anda yaprak 

döküyor olabiliriz, fakat 2-3 yıl sonra dünyada ve Türkiye’de turizm sektörü ivmesini 

kazanacaktır. ETİK Birliği olarak İzmir’e 36. Projenin HUB (Havayolu Aktarma Merkezi) 

ilan edilmesini istiyoruz.” sözleriyle önerisini dile getirdi. 

“Krizin olumsuz 

etkilerinin, 

azaltılmasına 

yönelik katma 

değer yaratacak 

stratejik fikirlerin 

oluşacağına 

inanıyorum.” 

Türkiye, İzmir ve Foça Turizmi: Kriz, 

Etkileri ve Çözüm Önerileri  

Emir ÖZEREN 

(Yrd. Doç. Dr.) 
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Türkiye’nin turizmde son 40 yıl içinde çok hızlı ve başarılı bir süreç geçirdiğini, dünya 

sıralamasında 6’ıncı sıralara kadar geldiğini belirten Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir İl Turizm 

Müdürü Abdülaziz EDİZ sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de 15 milyona yakın insanımız dolaylı 

veya doğrudan turizm hareketinin içinde. Türkiye’ye gelen turist sayısı 40 milyon kişiye 

ulaşmıştır. Turizmin bu denli gelişmesinde devletin planlı ve programlı teşvikleri önemli rol 

oynamıştır. Turizm ekonomik değerler açısından çok önemli konuma gelmiştir. Şu an 

yaşadığımız bir takım sıkıntılar var, önemli olan bunları beraberce değerlendirmek. Turizmi, 

riskleri göz önünde bulundurarak değerlendirmeliyiz. Sektörümüz, güçlüdür. Kendi yol ve 

yöntemlerimizle, bu krizi de aşacağımıza inanıyorum.” 

 

İzmir’in ve Foça’nın tarihsel kimliği 

açısından önemine dikkat çeken Foça 

Belediye Başkanı Gökhan DEMİRAĞ, 

“İzmir’in dokuz bin yıllık, Foça’nın da 

yaklaşık beş bin yıllık bir geçmişi var. 

Foça’nın tarihine baktığımızda 

İyonya’nın en önemli merkezi 

olduğunu görüyoruz. Geçmişte 

turizmin ilk tohumlarının atıldığı 

yerlerden biri. Günümüzde de 

Foça’nın turizm sektöründeki yeri 

yadsınamaz. Akdeniz Foku’nun Foça 

sahillerinde yaşaması sebebiyle ‘Özel 

Çevre Koruma Bölgesi’ ilan edilen 

Foça ciddi turist çekmektedir. Akademik ve bilimsel düşüncelerle hareket eden Üniversitemizin, 

Foçamıza katkısı gerçekten çok büyük. Birlik ve beraberlik içinde  kalkındırarak, turizm ışığını 

yeniden yakmalıyız” diyerek, çok çalışmak gerektiğini vurguladı. 

 

Foça Kaymakamı Niyazi ULUGÖLGE, dünyada zaman zaman meydana gelen ekonomik 

dalgalanmalar ve çeşitli olayların küresel ve bölgesel etkilerinin, toplumun tüm katmanlarını 

etkilediğine işaret ederek, “Bu tür kriz ve dalgalanmalar hep vardı ve olacaktır da. Özelde turizm 

sektörü olarak, gelecekte olabilecek bu tür krizleri atlatmak için uzun vadede şimdiden planlar 

yapılmalı ve stratejiler geliştirmeli, geleceğe doğru emin adımlarla hareket etmeliyiz. Foça 

ölçeğinde ise Foça Halkı’nın sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekmektedir. Foça marka bir 

değerdir, ama bununla yetinmemeliyiz. Foça’yı daha ileriye götürmeliyiz. Yerel dinamiklerimizle 

birlik içinde Foça’yı kalkındırmalıyız” diyerek dayanışmanın gelişmeye olumlu etkilerini dile 

getirdi. 
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“Fakültemiz ve Foça Belediyesi’nin işbirliği ile 

Yaşam ve Turizimde Yeni Trendler konulu 

Foça Bilişim Paneli 11 Mart 2016’da Foça 

Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde 

gerçekşeltirildi” 

Katıldığımız Bilimsel Etkinlikler 

8. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Nevşehir, 28-30 Nisan 2016 

Fakültemiz Turizm İşletmeciliği 

Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin 

KOZAK ile Üniversitemiz Seferihisar 

Sosyal Bilimler Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yard. 

Doç. Dr. Yeşim COŞAR tarafından 

birlikte hazırlanan “Foça Club Med 

Tatil Köyü: Tarihçesi, Özellikleri ve 

Türkiye Turizmi Açısından Sonuçları” 

başlıklı ortak bildiri, 28-30 Nisan 2016 

tarihleri arasında Nevşehir ’de 

düzenlenen 8. Lisansüstü Turizm 

Öğrencileri Araştırma Kongresi’nde sunulmuştur. Bildiride, Foça’da 1967 yılında açılışı yapılan 

Club Med Tatil Köyü’nün tarihçesi ve Türkiye turizmi açısından getirdiği ilk örnek uygulamalara 

yer verilmektedir.  

 

International Tourism and Hospitality Conference, Tayvan, 6-8 Mayıs 2016 

Fakültemiz Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Metin 

KOZAK, 6-8 Mayıs 2016 tarihleri arasında Tayvan’da düzenlenen 

International Tourism and Hospitality Conference isimli etkinliğe davetli 

konuşmacı olarak katılmıştır. “How does Innovation Matter in Maintaining 

Sustainable Development? Metropol Cities as Tourist Attractions” başlıklı bir 

konferans veren Prof.Dr. KOZAK konuşmasında, sürdürülebilir gelişmede 

inovasyonun rolü ve büyük şehirlerin turizm çekiciliği açısından uğradıkları 

değişime yer verilmiştir. 

 

 

8th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, 

Bodrum, 24-29 Mayıs 2016 

Fakültemiz Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin KOZAK, 24-29 Mayıs 

2016 tarihleri arasında Bodrum’da düzenlenen 8th World Conference for Graduate Research in 

Tourism, Hospitality and Leisure başlıklı etkinlikte üç adet bildiri sunmuştur. “A New Taxonomy 

for the Categorization of Hotel Offerings” başlıklı bildiri Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi 

Hanım Kader ŞANLIÖZ-ÖZGEN; “Triggering Effects of Conferences on Encouraging Delegates 

to Visit Secondary Destinations” başlıklı bildiri 

Üniversitemiz İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği 

Bölümü öğretim elemanları Gürhan AKTAŞ, Zehra 

Gökçe SEL ve Sinan ŞENER; “A Critical Debate on 

the Tourism Academia and Industry Collaboration 

within the Neoliberal Paradigm” başlıklı bildiri de 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Yard. Doç. Dr Alper ARSLAN ile ortak hazırlanmıştır. 


