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Metin KOZAK 

(Prof. Dr.) 

Editörden  

Bir Mezuniyet Daha... 
Oldukça yoğun geçen bir dönemin daha sonuna gelmiş olduk. Fakülte olarak 

bazı etkinliklere sahiplik ettik, çalışanlar olarak yerel, ulusal ve uluslararası 

düzeyde bazı mesleki ve bilimsel etkinliklere katılım sağladık. Final sınavlarını 

tamamladığımız 21 Haziran günü de yapmış olduğumuz törenle 18 öğrencimizi 

daha geleceğe uğurladık. Kuruluşunun onuncu yılını kutladığımız Fakültemizin 

altıncı mezuniyet törenine ev sahipliği yapmak bizim için çok anlamlıydı. İlk defa 

Fakültemiz yerleşkesinde gerçekleştirdiğimiz törende, ailelerden, kamudan, özel 

sektörden, sivil toplum kuruluşlarından ve basından oluşan kalabalık bir misafir 

grubumuza da ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Yapabileceklerimizi ve 

yapmamız gerekenleri yerinde ve zamanında görmüş olduk. Her yaşananın 

gelecekte yaşanacak olanlar için bir model olacağı gerçeğinden hareketle, 

önümüzdeki dönemlerde daha da yukarı çıkmak için çaba göstermeye devam 

edeceğiz. Üstlendiğimiz misyonu yerine getirme konusunda öğrencilerimize ve 

çalışanlarımıza güvenimiz tamdır. Bir akademik yılı daha bitirmenin heyecanıyla, 

mezunlarımıza yolları açık olsun derken, yaz aylarını çalışarak değerlendirecek 

mevcut öğrencilerimize verimli bir çalışma dönemi, çalışanlarımıza da hem tatil 

yaparak hem de çalışarak dinginleşecekleri bir yaz dönemi diliyorum.  

 

Bu sayımızda bir dönemi daha geride bırakmanın ve mezun öğrencilerimizle 

vedalaşmanın hüznünü ve gururunu bir arada yaşıyoruz. Bu dönemde stajlarına 

başlayan ya da çalışma hayatına atılan öğrencilerimize çalışma hayatlarında 

başarılar diliyor, Fakültemizde aldıkları eğitimin hayatlarının her evresinde onlara 

yol göstermesini umut ediyoruz.  

Sizlerin beğenisine sunduğumuz bu sayımızda; Detay Yayıncılık Sahibi Hüseyin 

Yıldırım’la gerçekleştirdiğimiz röportaj, Fakültemiz tarafından düzenlenen 

etkinlikler, Fakültemiz akademik kadrosunun katıldığı etkinlikler, mezuniyet 

törenimiz, Fakültemiz idari ve akademik kadrosunun katılımıyla 

gerçekleştirdiğimiz bayramlaşma organizasyonu, Fakültemiz çalışanlarının 

doğum günü kutlamaları ve Fakültemiz öğretim üyelerinin katıldıkları bilimsel 

etkinlikler hakkında bilgiler yer alıyor. Yaz döneminin Türk turizmi açısından 

güzel geçmesini umut ediyor, mezunlarımıza ve stajyer olarak turistik 

işletmelerde görev yapan öğrencilerimize verimli bir sezon diliyoruz. 

Nur Ayça ÖZTÜRK 

(Araş. Gör.) 
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Hüseyin Bey, öncelikle kendinizden bahsedebi-

lir misiniz?  
 

14 Nisan 1956’de Erzincan iline bağlı İliç’de doğ-
dum. İlkokulu Ankara’da Hıdırlıktepe İlkokulu, orta-
okulu Atıfbey Ortaokulu’nda okudum. Yıldırım Be-
yazıt Lisesi’nde başladığım lise eğitimini, Yenima-
halle Mustafa Kemal Lisesi’nde bitirdim. Bu süreçte 
çeşitli işlerde çalıştım. Bunlar arasında mobilyacılık, 
simitçilik, gazete satıcılığı, Açıkhava sinemalarında-
ki büfelerde, avukat yazmanlığı, lokantalarda komi-
lik ve yayımcılık sayılabilir. Üniversite öğrenimini 
ailemin ekonomik durumu, dönemin siyasi koşulları 
ve sağlığım nedeniyle yarıda bıraktım. 
 
Okumayı, düşünmeyi, öğrenmeyi ve kitaplarımı 
seviyorum. Bu güne kadar binlerce kitap yayınla-
dım. Evli ve bir çocuğum var.  Fakat yayınladığım 
her kitap da çocuğum gibidir. Her yayınladığım kitabı da çocuğum kadar sever ve 
özen gösteririm. Birçok kitabevinde çalıştım, birçok da yayınevi kurdum, ayısını bile-
mediğim kadar kitap yayınladım.  
 
O zamandan bu yana, yaşamımı ve çalışmalarımı Ankara’da, 1998 yılında kurduğum 
Detay Yayıncılık ile sürdürüyorum. 

 
Yayıncılık hayatınız nasıl başladı? 

 

Yayıncılık yaşamım 1973 yılının Haziran ayında, Ankara, Zafer Çarşısı’nda başladı. 
Hem okuyor hem de bir muhasebecinin yanında çalışıyordum. Çalıştığım muhasebe-
ciye bir kitap arıyor ve bulamıyormuş. Beni o dönem kitap, sergi ve kültür merkezi olan 

Ankara-Sıhhıye’de bulunan Zafer Çarşısı’na gönderdi. O kadar kitapçıyı ve 
kitabı bir yerde görünce çok sevindi, şaşırdım ve heyecanlandım. Kitapçının 
birinde “Çırak Aranıyor” yazısını görünce içeri girdim, tüm cesaretimi toplaya-
rak kasada oturan amcaya “ Çırak Olabilir miyim” dedim.  O günden beri çok 
sevdiğim yayıncılık ve kitapçılık günlerim başladı.  
 
Çalıştığım kitap ve yayınevi sadece mesleki ve akademik yayınlar yayınlıyor 
ve alıp satıyordu. Ben de mesleki yaşamım süresince aynı alandan devam 
ettim. Bu dönemde Türkiye’nin tanınmış edebiyatçılarını, yazarlarını ve hu-
kukçularını tanıdım. Bunlarla ilgili iyi ve kötü birçok anı biriktirdim. 
 
O yıllarda çıkan bir “Turizm” kitabı yüzünden polis dövdü, bunu hiç unutmam. 

Anımsadığımda hala bir yerlerimde acı hissederim.  
 
Detay Yayıncılık firmasını kurmadan önce birçok yayınevinde çalıştım. Bu 

güne kadar sadece “akademik yayıncılık” yaptım. İlk turizm ile ilgili kitabı Adım Yayın-
cılık’ta yayınladım. 
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Röportaj Köşemiz/ Hüseyin Yıldırım 

Nur Ayça ÖZTÜRK 

(Araş. Gör.) 
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Yayıncılık hayatında ne gibi sıkıntılar mevcut? 

 

Ülkemizde kitapların pahalı olması ve okunmaması sürekli tartışılır, fakat gündemi fazla meşgul ettiği 

söylenemez. Kitapların pahalı olması ve okunmaması en çok yayıncıları sıkıntıya sokar. Çünkü bu 

sektöre yatırım yapan ve kâr beklentisi içinde olan yayıncılardır.  

 

Yayıncılık sektörü her dönem sıkıntı içinde faaliyette 

bulunmaya çalışmıştır. (Örneğin, bir kitabı yayınlamak için 

eşimin tek adet olan altın bileziğini satarak kâğıt almıştım. 

Satılırsa alıp verecektim. Fakat kitap satmadı ve eşime o 

bileziği alamadım.) Bunun nedeni kâğıtların döviz kuru 

üzerinden alınmasıdır. Bugün de yayıncılık sektörü yüksek 

maliyetin altında adeta eziliyor. Kâğıt, döviz kuru üzerinden 

alındığı için ülkemizdeki döviz hareketliliği yayıncıları ciddi 

sıkıntıya sokuyor. Döviz hareketliliğiyle birlikte “kültür” 

darboğaz girdabında çalkalanıyor. Çünkü iktisadi darboğaz 

ilim ve bilim eserlerinin yayınlanmasını engeller. Yayıncı 

daha çok satılacağından emin olduğu kitaplara yönelir. Bu 

da kültürel gelişimi olumsuz etkiler. Dolayısıyla dövizdeki 

hareketlilik yayın maliyetini önemli derecede 

etkilemektedir. Maliyet artışı yayıncıların daha ciddi yatırım 

yapmalarını engelliyor. Maliyet sadece kâğıt fiyatlarındaki 

artışla sınırlı kalmıyor; kira, elektrik, baskı, selofan, renk, 

demirbaş makinelerin yıllık bakım ve onarımları, işçilik 

maliyetleri vb. giderlerini üst üste koyduğunuz zaman 

1.000 adet kitabın maliyeti yükseliyor ve bu da okuyucuya 

yansıyor. Ülkemizde kitapların neden daha pahalı olduğu 

böylece anlaşılıyor. 

 

Ülkemizde maliyeti artıran girdiler, diğer sektörlerde olduğu gibi yayıncılık sektöründe de çeşitli sorunları 

beraberinde getirmektedir. Bu sorun iktisadidir. Aynı zamanda siyasi sorunlar da yayıncılık sektörünü 

etkileyen önemli bir unsurdur. Şüphesiz bu sorunlar yayıncılık sektörünü olumsuz etkileyecektir. İktisadi 

sorunlar karşısında güçlü sermayesi olan yayıncılar ayakta kalacak, diğerleri batacaktır. Ancak 

yayıncılığın gelişmesi ve sektörel sorunları aşması için ilgili birliklerin ve Bakanlıkların işbirliği yaparak 

ortak çözümler üretmesi gerekir. 

 

Yayıncı-Yazar Sözleşmesi’nin nasıl olması, hangi konulara dikkat edilmesi gerektiği hakkında araştırma 

yapmıyor. Basıyor imzayı… Sonunda hiç ummadığı sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyor. Mahkemelik 

oluyor. Yazar, eserini telif anlaşmalı yayınlasa bile kimi zaman parasını alamıyor. Ya çok geç alıyor veya 

yayıncının ürettiği çeşitli sıkıntılı bahanelerle alacağından vazgeçiyor. Yazar, bu tür sıkıntıları defalarca 

yaşamış olsa dahi dikkatsiz davranmaya devam ediyor.   
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Turizm kitaplarının basılmasına hep destek verdiniz? Tu-

rizm kitapları dünden bugüne nasıl bir değişim gösterdi 

sizce? 

Turizm kitaplarını yazan ve okuyan çok azdı. Bugün ise ya-
zan istemediğiniz kadar, okur yine yok. 
 
Sanırım teknolojinin gelişmesi bunda çok etkili oldu. Ayrıca, 
“akademik teşvik” de ... 
 
Akademisyenler de bilir ki 1990’larda turizm ile ilgili kitap, bir 

elin parmakları kadar bile değildi. Bugün ise, istemediğiniz 

kadar çok. Çok ama içlerinde kaç tanesi gerçekten bilime 

katkı sağlar bilemem. Üniversitelerdeki teşvik, performans 

v.b. gibi politikalar turizm alanındaki düzeyi iyice düşürdü. 

Bize öyle kitap dosyaları geliyor ki şekerimin yükselmesine ve 

kalp sağlığımın bozulmasına bile neden oluyor. Elimden gelse idi yayınladığım kitapla-

rın çoğunu reddederdim. 

 

Peki sizce çoğu kitabın hedef kitleleri olan öğrenciler dünden bugüne nasıl de-

ğişti?  

Kitapçılığa ve yayıncılığa başladığım ilk 15 yılda 

çoğu öğrenciler gerçekten öğrenmek için çaba gös-

teriyor, bulduğu her kitabı okumaya çabalıyordu. 

Ayrıca eğitimciler de kendilerini sürekli geliştirmek 

için okuyordu. 

İzlediğim kadarı ile günümüzde öğrenciler kitaba 

ilgi göstermiyor. Ders notları, internet, fotokopi vb. 

gibi şeylerle yetiniyorlar. Sayfası az kitapları tercih 

ediyorlar. 

 

Hüseyin Bey, size samimi sohbetiniz için teşek-

kürlerimi sunuyorum. Bültenimizin bu sayısında 

yer alarak öğrencilerimize, akademik ve idari 

çalışanlarımıza ve bu sayımıza ulaşan kişilere 

iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? 

Herkese sağlık, başarılar ve güzel bir gelecek dili-
yorum.  
 

Tüm insanların emeğine saygı, kitaplara ise daha çok saygı ve sevgi diliyorum. 

C İ L T  4 ,  S A Y I  2  
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Fakültemizde düzenlenen 6. Mezuniyet Töreninde, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü son mezunlarını 

verdi. 

Turizm ve Otel İşletmeciliği son sınıf öğrencileri için 

düzenlenen mezuniyet törenine; Foça Kaymakamı 

Ali Çetin, Garnizon Komutanı ve Amfibi Grup 

Görev Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, 

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Menemen 

Ticaret Odası Başkanı İzzet Süsoy, Fakültemiz 

Dekanı Metin Kozak, İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Yüksel Akar, Reha Midilli Eğitim ve Yaşlı Evi Vakfı 

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Başkanı Haydar 

Çelebi, öğrenciler ve aileler katıldı. 

 

 

 

Mezuniyet Törenimiz 
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Son eğitim yılında 18 mezun veren fakültenin için 

düzenlenen törende; Fakülte dekanımız Metin 

Kozak, Kaymakam Ali Çetin ve Vakıf Başkanı Ali 

Haydar Çelebi ve fakülte birincisi Murat Sever’in 

konuşmalarının ardından fakülte birincisi Murat 

Sever, ikincisi Busem Şenel ve üçüncüsü Alper 

Kutluata’ya plaket ve ödülleri takdim edildi. 

Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Metin Kozak 

“Fakülte olarak ana felsefemiz, sizler için en iyi 

eğitimi, en güncel bilgiyi sunmak oldu. Günümüz 

şartlarında nerede bulunduğumuz değil, bilgiye 

nasıl ulaştığımız ve onu nasıl kullandığımız bizim 

için bir rehber oldu. Sizlere de bu alışkanlığı kazandırmak için çaba harcadık. 

Çünkü burada aldığınız bilgi, büyük oranda çok yakın gelecekte eskiyecek, 

güncel bilgiye ihtiyaç duyacaksınız. Kendinizi 

zamanın şartlarına göre geliştirmekten çekin-

meyiz, dünyayı tanıyınız, farklı kültürleri anla-

maya ve onlara saygı duymaya çalışınız. 

Sonuçta, kazanan siz ve tüm insanlık olacak-

tır.” dedi. 

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, tören 

öncesinde sohbet ettiği öğrencilere mesleki 

kariyerlerinde başarılar ve esenlikler diledi. 

Konferans salonunda gerçekleştirilen törenin ardından 

fakülte bahçesinde düzenlenen kokteylde, öğrenciler 

ve aileleri mezuniyet sevincini doyasıya yaşadı. 
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Doğum Günü Kutlamalarımız 

 

Nisan ayı içinde doğum günü olan Metin KOZAK, Hülya 

KURGUN, Ayla YAVAŞ LALE ve Ümit ÇİFTÇİ’nın doğum 

günü kutlaması 19 Nisan 2019 Cuma günü Fakültemiz Top-

lantı Salonu’nda idari ve akademik personelin katılımıyla ger-

çekleştirildi. Metin KOZAK, Hülya KURGUN, Ayla YAVAŞ 

LALE ve Ümit ÇİFTÇİ’nin yeni yaşlarını kutluyor, sağlık, hu-

zur, mutluluk ve başarı dolu bir yıl geçirmelerini temenni edi-

yoruz. 

 

 

 

 

 

 

Bayramlaşma  

 

Fakültemiz akademik ve idari bütün çalışanlarımız 29 Mayıs 

Çarşamba günü bayramlaşmak üzere bir araya geldik. 

 

 

 

 

 

 

'İŞKUR Kampüs'te Paneli  

18 Nisan Perşembe günü Aile Ça-

lışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlı-

ğı, Türkiye İş Kurumu Genel Mü-

dürlüğü ve DEÜ Reha Midilli Foça 

Turizm Fakültesi'nin iş birliğiyle, 

Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Mi-

dilli Foça Turizm Fakültesi'nde, 

'İŞKUR Kampüs'te' adı altında pa-

nel düzenlendi. Panele, Dokuz Ey-

lül Üniversitesi Reha Midilli Foça 

Turizm Fakültesi Turizm İşletmecili-

ği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Avşar Kurgun, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Filiz 

Temiz, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkanı İhsan Esen, Turizmci Otel İşletme-

cisi Yazar Sebahattin Karaca konuşmacı olarak katıldı. 

Bizden Haberler 
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Yabancı Dil Hocalarımızdan Seminer 

 

19 Nisan Cuma günü Fakülte yabancı dil hocalarımız Meltem Özdoğan ve Sevdiye Köksal, "Turizm Metin-

lerinde Çeviri Hataları" konulu seminerleriyle bizleri bilgilendirdi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Prof.Dr. Levent Altınay’dan Öğrencilerimize Semi-

ner 

İngiltere Oxford Brookes Üniversitesi öğretim üyesi 

Prof. Dr. Levent Altınay; ögrencilerimize yönelik İngil-

tere'de turizm ve gastronomi alanında lisansüstü eği-

tim olanakları, turizmin geleceği ve son yönelimler 

konularında online bir seminer verdi.  

 

  

Foça Belediye Başkanı Sayın Fatih Gürbüz’ü Ziyaret 

Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Metin Kozak, Dekan yardımcı-

sı Dr. Öğr. Üyesi Aslı Özen, Sekreteri Yaşar Yılmaz ve 

Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Avşar Kurgun, 

Foça Belediye Başkanı Sayın Fatih Gürbüz'ü makamında 

ziyaret etti. Hayırlı olsun dileklerini ileten hocalarımız, Gür-

büz'den yeni işbirlikleri sözünü aldı. 

 

Stratejik Planlama Çalıştayı 

Fakültemiz dekanı Prof. Dr. Metin Kozak, Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından 25– 26 Haziran tarihlerinde 

düzenlenen “Staratejik Planlama Çalıştayı”na katılım gösterdi.  
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2009 yılından bu yana düzenlenen 13. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansları-

nın 13’üncüsü, Seferihisar’ın Sığacık beldesinde faaliyet gösteren Club Resort Atlantis 

Sığacık tesislerinde gerçekleşti. Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fa-

kültesi’nin organizasyonunda ve Anatolia Turizm Akademisi’nin akademik desteği ile 2-

5 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılan arama konferan-

sı “21. Yüzyılda Turizm Eğitimi Nasıl Olmalıdır?” başlığı 

altında düzenlendi. Arama Konferansı, Kastamonu Üni-

versitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi 

İrfan Mısırlı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. 

Fakültemizden Prof. Dr. Metin Kozak, Prof. Dr. Avşar 

Kurgun, Dr. Öğretim Üyesi Aslı Özen, Araş. Gör. Dr. Pı-

nar Işıldar ve Araş. Gör. Nur Ayça Öztürk konferansa 

katılım gösterdi. 

“21. Yüzyılda Turizm ve Otelcilik Eğitimi Nasıl Olmalıdır? 

teması altında gerçekleştirilen arama konferansında ge-

leceğin turizm ve otelcilik eğitimine ilişkin sonuçlar 

“Eğitim-Öğretim”, “Kurumsal Dönüşüm”, “Sektör-Eğitim Kurumları İşbirliği” ve “Eğitim 

Yöntemi ve Teknolojileri” başlıklarında ortaya konuldu. Arama konferansı sonuçları 

“Sığacık Bildirgesi” olarak kamuoyu ile paylaşıldı.  

 

 

 

 

13. Akademik Turizm Eğitimi  

Arama Konferansı 
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Turizm eğitiminde Endüstri 4.0 

13. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferan-

sı’nda ulaşılan ilk sonuç, Endüstri 4.0’in her alan-

da olduğu gibi turizm eğitimine önemli oranda 

etkileyeceği oldu. Bu başlık altında ortaya konu-

lan tespitler arasında; turizm eğitim/öğretim prog-

ramları, beklentileri, davranış kalıpları ve profili 

hızla değişen yeni kuşakların ihtiyaçlarına göre 

şekilleneceği yer aldı.  

 

Ek olarak, eğitim/öğretim programları, öğrencile-

rin yönelimlerine uygun olacak şekilde kişiselleş-

tirilerek zaman verimliliği esasına göre şekillene-

ceği, öğrencilerin sektörde azami deneyim ka-

zanmalarına imkan tanırken, eğitim öğretim ku-

rumlarında verilen teorik dersler daha kompakt 

bir hal alacağı; programlarda dijital teknolojilerin 

eğitim amaçlı kullanımının artacağı; eğitim/

öğretim programlarındaki derslerin girişimcilik ve 

yenilikçilik bakış açısıyla ve dijital teknolojilerin 

kullanımına dayalı biçimde işleneceği; uluslara-

rası işbirlikleri ile çift diplomalı eğitim öğretim 

programları geliştirilerek, araştırma ağırlıklı aka-

demik eğitim ile uygulamalı ağırlıklı akademik 

eğitimin birbirinden ayrılacağı öngörülmüştür. 

 

 

Zaman ve mekâna bağlı olmayan eğitim 

Arama konferansında kurumsal dönüşüm başlığı 

altında ulaşılan en önemli sonuç, gelecekte eğiti-

min zaman ve mekâna bağlı olmaksızın yapılacağı, bu bağlamda mevcut sınıf ortamındaki eğitiminin orta-

dan kalkacağı oldu. Kurumsal dönüşüm başlığı altında elde edilen sonuçlar arasında; gelecekteki turizm 

eğitiminin öncelikle insani boyuttaki yeteneklerin geliştirilmesine (etik, empati, duygu kontrolü, beşeri ilişkiler 

vb.) önem veren bir çerçevede yürütüleceği; yöntemsel dönüşüm boyutu ise dijital eğitim ve online eğitim 

yöntemleri kullanılarak gerçekleştirileceği ve yapısal boyutta uzmanlaşma; uluslararası entegrasyonlar, za-

man ve mekânlardan uzak dijital yapıların ve network çalışmalarının yoğunlaştığı bir dönüşümün gerçekle-

şeceği öngörüleri yapıldı. 
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Sektörel ihtiyaçlara uygun eğitim 

Günümüzde olduğu gibi gelecekte de turizm ve otelcilik eğitiminin sektörel beklentilere 

uygunluğunun önemli olmaya devam edeceği arama konferansında ulaşılan sonuçlar 

arasında yer aldı. Bu başlık altında ulaşılan sonuçlar arasında; insan kaynakları turizm 

ve otelcilik başarısının en önemli unsuru olduğu için, turizm 

rekabet gücü yükselen bir endüstri olmayı devam ettirece-

ği; eğitim kurumları sektör işbirliğinde endüstrinin katkısı, 

eğitimin kalitesinin artmasına ve endüstrinin ihtiyaçlarına 

cevap verebilecek insan gücünün yetiştirilmesine imkân 

sağlayacağı; eğitim kurumları ile sektör işbirliğinde turizm 

eğitimcilerinin katkısı, sektörün yeni üretilen bilgilerden ve 

teorik gelişmelerden haberdar olmasını ve yönetici yetkin-

liklerin geliştirilmesini sağlayabileceği; eğitim kurumları 

turizm sektörü işbirliğinin sürekliliğinin ve kurumsallaşması-

nın sağlanmasıyla hem eğitim kurumlarının sektörel geliş-

melerden haberdar olacağı hem de sektörün iyi uygulama-

ları ve teorik bilgileri öğrenme fırsatını bulabileceği öngü-

rüldü. 

Teknoloji temelli eğitim 

Gelecekte verilen eğitimin yöntemi ve teknolojileri konusunda ortaya konulan en önemli 

sonuç da, eğitimin gelecekte bütünüyle teknoloji temelli olacağı oldu. Ayrıca, önümüz-

deki yakın dönemde yaşam biçimi, eğitim sistemi ve iş yaşamı yoğun bir biçimde tekno-

lojik dönüşüme uygun yöntem ve araçlar gelişecek ve her düzeyde turizm eğitiminde 

bunlardan yararlanılması kaçınılmaz olacağı; özellikle eğitim ve 

öğrenme biçim ve süreçlerini dönüştürecek bu yöntem ve araçlar-

la, söz konusu süreçler büyük oranda teknoloji temelli hale gelece-

ği; böylece zaman ve mekan sınırlılıkları aşılmış olacağından, bu 

eğitimlere erişimin de kolaylaşacağı öngörüldü. Bu bağlamda, eği-

tim yöntemleri ve teknolojileri alanında yapılan çalışma, özellikle 

öğretim programları ve dönüşüm alanlarında yapılacak çalışmalar-

da kullanılabilecek fırsatlar ve yollar ortaya koymada rehberlik ya-

pabileceği ifade edildi.  
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International Sustainable Tourism Development Kon-

feransı 

Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Kozak, 24-25 

Nisan 2019 tarihleri arasında Fas’ta düzenlenen 

“International Sustainable Tourism Development Confe-

rence” isimli konferansa davetli konuşmacı olarak katıldı.  

Prof.Dr. Kozak, “Trends in tourism and the role of emer-

ging destinations” üzerine bir konuşma yaptı; ayrıca, ye-

rel basınla da, Fas genelinde turizm sektörünün geliştiril-

mesi konusunda düşüncelerini paylaştı. 

 
 

 

13. Akademik Turizm Eğitimi 

Arama Konferansı 

 
2009 yılından bu yana düzenle-

nen Akademik Turizm Eğitimi 

Arama Konferanslarının 13’ün-

cüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Reha Midilli Foça Turizm Fakül-

tesi’nin organizasyonunda ve 

Anatolia Turizm Akademisi’nin akademik desteği ile 2-5 Mayıs 2019 tarihlerinde düzenlendi. Fakültemizden 

Prof. Dr. Metin Kozak, Prof. Dr. Avşar Kurgun, Arş. Gör. Dr. Pınar Işıldar ve Arş. Gör. Nur Ayça Öztürk kon-

feransa katılım gösterdi.  

 

Bali Uluslararası Turizm Konferansı ve Uluslararası 

Turizm Araştırmaları Akademisi Konferansı 

 

Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Kozak 6-11 Ma-

yıs 2019 tarihleri arasında Bali- Endonezya’da düzenle-

nen Bali Uluslararası Turizm Konferansı’na ve yılda iki 

defa düzenlenen Uluslararası Turizm Araştırmaları Aka-

demisi Konferansı’na katıldı. Prof.Dr. Kozak, “Progress in 

tourism academia: the cronological order of scholars by 

their academic background” başlıklı bildirisinin yanı sıra 

gelecekte turizm eğitiminin nasıl şekilleneceği konusun-

daki bir panelde de konuşmacı olarak yer aldı.  

 
 

Katıldığımız Bilimsel Etkinlikler 
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5. EATSA Yıllık Konferansı  

Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Kozak, Euro-Asya Seyahat Çalışmaları Der-

neği  (EATSA) tarafından 25-30 Haziran 2019 tarihleri arasında Konya ve Antalya’da 

düzenlenen “5. EATSA Yıllık Konferansı’nın Antalya ayağına davetli konuşmacı olarak 

katıldı. Prof.Dr. Kozak, “Blurry minds in tourism research: setting the agenda for the 

future” başlıklı bir konuşma yaptı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. SCF Uluslararası Konferansı 

 

Fakültemiz Araş. Gör. G. Zeynep EGELİ, 11-13 Nisan 2019 tarihleri arasında 

Uşak’ta Avrupa Birliği’nin Geleceği ve Türkiye-AB İlişkileri konusu 

üzerine düzenlenen 7. SCF Uluslararası Konferansı’na, “Avrupa Birliği’nin 

Akıllı Şehir Anlayışı Üzerinden Bir Değerlendirme: İzmir Örneği” isimli 

ortak yazarlı bildiriyi sunmak için katılım gösterdi.  
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Basında Biz 
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