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Metin KOZAK 

(Prof. Dr.) 

Editörden  

Bahar Gelirken... 
2019 yılının ilk sayısıyla yine karşınızdayız. Zaman akıp gidiyor, aradan üç ay 

geçmiş. Bu süre içerisinde güz yarıyılını tamamlayıp bahar yarıyılına geçiş yap-

tık. Bugünlerde de ara sınavlarımız başlıyor.  

“Turizmde fark yaratır” sloganıyla çıktığımız bu yolculukta, aşama aşama yüksel-

meye devam ediyoruz. Öncelikle değişen koşullara göre öğretim planlarımızı 

güncelleyerek mesleki ve bölüm temalarına uygun derslere daha fazla ağırlık 

verdik. Kariyer fuarımızın bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdik. Hem katılımcı işlet-

melerden hem de öğrencilerimizden çok olumlu dönütler aldık.  

Yine, öğrencilerimizin sesini dinleyerek onlar adına daha fazla çaba göstermenin 

yollarını aradık ve hepsinde de başarılı olduk. Geziler ve eğlenceler düzenledik 

hep beraber. Öğretim elemanları olarak ise, yayınlar yaptık, fikir alışverişinde 

bulunduk, çeşitli bilimsel etkinliklere katıldık.  

Yavaş yavaş baharın güneşli günlerine merhaba demeye başladık. Bahar ayları, 

sadece doğanın yeniden canlandığı bir dönemi değil, okulların da düzenledikleri 

etkinliklerle kendilerinden daha fazla söz ettirmeye başladıkları bir döneme işaret 

etmektedir. Dileğimiz bir sonraki sayıda bu etkinlikleri kapsamlı bir şekilde sizinle 

paylaşmak.  

Ara sınavlarında öğrencilerimize başarılar dileklerimizle!... 

 

Mart ayı içerisinde 22 işletmenin katılımıyla gerçekleşen Kariyer Fuarımız öğren-

cilerimizle sektörden profesyonellerin buluşmasına ev sahipliği yaptı. Karşılaştığı-

mız ilgi, öğrencilerimizin istekli tavırları ve aldığımız olumlu geri bildirimler bizleri 

önümüzdeki senelerde de bu organizasyonu aynı şevkle gerçekleştirme isteği 

uyandırıyor.  

 

Sizlerin beğenisine sunduğumuz bu sayımızda; Kariyer Fuarımızla ilgili bilgi ve 

görüşlerin yanı sıra, Kaya İzmir Thermal & Convention Hotel’de Genel Müdür 

olarak görev yapmakta olan Muzaffer TAĞIL ile gerçekleştirdiğimiz röportaj, fa-

kültemizden haberler, geçtiğimiz üç ay içerisinde Fakültemiz öğretim elemanları-

nın katıldıkları bilimsel etkinlikler ve basında fakültemiz hakkında çıkan haberler 

yer almaktadır. 

Nur Ayça ÖZTÜRK 

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

lir misiniz?  
 

Turizmcilik mesleğine lise öğrencisiyken 1979 se-

nesinde Çeşme Altınyunus Tatil Köyü’nde yaz tatil-

lerinde oda temizleyerek başladım. O zamanlar 

böyle bir otelde çalışmak insana çok şey katıyor 

doğrusu. 1982 yılında Karaca Otel’e gece resepsi-

yon görevlisi olarak başladım ve on yıl sonra, 28 

yaşımda çalıştığım otele genel müdür oldum. Kara-

ca’da geçirdiğim yirmi üç yılın sonunda önce Alaça-

tı Süzer Otel’e sonra da Konak Best Western Otel’e 

genel müdür oldum. Ve nihayetinde 2010 yılından 

beri Kaya Grubu bünyesindeki Kaya İzmir Termal & 

Convention Otel’in genel müdürlüğünü yapmakta-

yım. 

 

Yöneticiliğini yaptığınız kurum olan Kaya İzmir 

Thermal & Convention ile ilgili olarak neler söyleyebilirsiniz? Nasıl bir konsepte 

faaliyet gösteriyor? Termal otel olmak ne gibi farklılıklara sahip? 

Balçova, kızı Electra’nın bölgenin sularıyla şifa bulduğuna inanan komutan             
Agamemnon’un adıyla anılan Agamemnon kaplıcalarıyla dünyada tanınan bir bölge-
dir. Biz de termal potansiyelimizi sunabildiğimiz, son teknoloji cihazlarla donatılmış, şık 
bir tedavi merkezi oluşturduk. Yurtdışı ve yurtiçinden hastalarımız geliyor. Otelimiz 
bölgedeki en büyük kaplıca ve SPA  tesislerine sahiptir. 
 
Aynı durum kongre merkezi için de geçerli. Özellikle kongre merkezimiz kentteki tu-

rizm pastasına artı bir değer kazandırdı. Kongre merkezi sadece bu otelin değil, tüm 

İzmir’indir ve kent olarak bu avantajımızı iyi kullandığımızda kongre turizminden çok 

daha iyi pay alacağımıza inanıyorum. Kongre Merkezimiz 200 m2lik 4’e bölünebilen, 8 

m tavan yüksekliği olan sütunsuz  ana salonu ve 1600 m2lik fuaye alanı ile her türlü 

davet  ve organizasyon için gerekli alt yapıyı 

bulundurmaktadır. Bunun haricinde otel ana 

binamızda da İzmir körfez manzarasıyla misa-

firlerini ağırlayan 1300m2lik Venüs Roof salo-

numuz ve toplamda 14 adet farklı büyüklükler-

de toplantı salonlarımız ile değerli misafirlerimi-

ze elimizden gelenin en iyisiyle hizmet vermek-

teyiz.  

                      

Otelimiz İzmir'in merkezinde, çam ormanları ile 

bezeli; yani şehir ile doğal yaşamı bir arada 

bulundurmayı başaran ender otellerden birisi. 

Oda kahvaltı ve yarım pansiyon konaklamalı 

seçeneklerimiz mevcuttur. İnsanlar otelimize 

yalnızca dinlenmek için gelmiyorlar, aynı za-

manda şifa buluyorlar. Termal otelimizi diğer otellerden ayıran en büyük özelliğin ba-

şında bizim için bu geliyor.   

C İ L T  4 ,  S A Y I  1  

Röportaj Köşemiz/ Muzaffer TAĞIL 

Nur Ayça ÖZTÜRK 

(Araş. Gör.) 
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Hedef müşteri kitlesi kimler olarak belirlendi? Faaliyet gösterdiğiniz 

süre boyunca konuklarınız beklediğiniz bu hedef kitlesi içinden mi 

oldu? 

 

Biraz önce de belirttiğim gibi dünyanın dört bir yanından insanlar üzerinde 

konumlandığımız kaplıcalardan faydalanmak için binlerce kilometre yol kat 

edip geliyorlar. Dolayısıyla dinlenirken şifa bulmak isteyen kişiler hedef 

kitlemizi oluşturuyor. Bunun yanı sıra bir yandan şehir içinde yer almamız bir 

yandan doğa ile iç içe olmamız, çocuklu aileler başta olmak üzere 'aileleri' 

de hedef kitlemiz arasına katıyor. Tabi şehir merkezinde olmamızın diğer bir 

avantajı da özellikle iş seyahatleri için İzmir'i tercih eden konuklarımıza 

hizmet sunmamızı sağlıyor. Otelimizin lokasyonunun güvenli konumundan dolayı başta siyaset camiası 

olmak üzere ekonomi ve sanayiye yön veren kanaat önderlerinin toplantı ve konaklamalarına da ev 

sahipliği yapıyoruz.                

 

Otelin turizmdeki konumu nedir? Öne çıkan yenilikçi 

uygulamalarınız var mı? Sizi hizmette farklılaştıran yönleriniz 

neler?  

 
Otelimiz, toplam 13 otel, 18 delikli golf sahası ve 14 bin yatak 
kapasitesiyle uluslararası kriterlerde hizmet veren Kaya Holding'in 
bünyesinde yer almaktadır. Öncü olduğumuzun altını çizmekten gurur 
duyduğumuz en büyük özelliğimizin başında yüzde 100 yerli sermaye 
ile kurulu 5 yıldızlı oteller zincirinin bir halkası olmamız gelmektedir.  
  
13 otelin bir arada olduğu bir grubun mensubu olduğumuz için de 
sektördeki tüm yenilikleri yakından takip etme, fikir telakkisinde bulunma şansımız üst düzeyde oluyor. 
Dolayısıyla gerek ulusal gerekse uluslararası bağlamda sektörde yaşanan her türlü gelişmeden haberdar 
oluyor, bu noktada gardımızı alarak kendimizi yeniliyoruz.  
 
'Mutlu çalışan mutlu misafir' misyonu ile hareket ediyor, personelimizin kişisel ve mesleki gelişimlerini 

destekleyecek eğitimleri yakından takip ediyoruz. Otelimizde misafirlerimizin taleplerini karşılamaya 

yönelik esnek hizmet yapımızla müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutuyoruz. Özel günlerde, söz 

konusu dönemin anlam ve ihtiyaçlarına yönelik çeşitli aktivite, organizasyon ve hizmet ağımızı 

çeşitlendiriyor, bünyemizi dahil ediyoruz.                        

 

Genel olarak Turizm mezununda 

beklentileriniz nelerdir? Buna göre bir 

mezunda aradığınız yetkinlikler neler? 

İşe alım sırasında nelere dikkat 

ediyorsunuz paylaşabilir misiniz? 

Termal otel segmentinde olmak 

çalışanların çalışma koşulları ve/veya 

işe alım yetkinliklerinde bir farklılık 

yaratıyor mu?                           

 

Turizm; sektörel olarak birçok alt sektörle 

yakından ilişkili olup insan kaynağına en 

çok dokunan sektördür. Kuşaklar, dönem ve beklenti değiştikçe sektöre bakış açısı da gelişip 

değişmekte. Bizim kendi personel seçimlerimizde aradığımız en önemli özellik güler yüz. Çünkü personel 

ait olduğu firmanın fragmanıdır, resmidir. Samimiyet, gayretli ve istekli olmak özellikle önem verdiğimiz 

konular. Bizimle çalışmak isteyen gençlerimize kapılarımız sonuna kadar açık her zaman. Yeter ki 

bizimle çalışmak isteyip gayretli istekli ve güvenilir olsunlar. Bizler her zaman personelimizi kazanma 

çabası içindeyiz, olmaya da devam edeceğiz. 
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Muzaffer Bey, size samimi sohbetiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Bültenimi-

zin bu sayısında yer alarak öğrencilerimize, akademik ve idari çalışanlarımıza ve 

bu sayımıza ulaşan kişilere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?  

 

Otelci olmak isteyen arkadaşlarımın kalplerinde sıcaklık olma-

lı, sevgi olmalı, sevgi olmadan hiçbir şeyde başarılı olamaz 

insan. Özellikle de hizmet sektöründe etkin ve doğru iletişim 

çok önemli, güler yüz ve tatlı dille dostluklar oluşturulmalı. İşi-

miz çok zor ama sebat ederseniz, azim ve sabırla başarı kaçı-

nılmaz olur. Seven insan bir şekilde başarıya ulaşır.                  

C İ L T  4 ,  S A Y I  1  
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Fakültemiz  III. Kariyer Fuarı, Fakültemiz Dekanı Prof.Dr. Metin 

KOZAK, Dekan Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Aslı Emine ÖZEN ve 

Kariyer Koordinatörlüğü hocalarımızdan Araş. Gör. Dr. Pınar 

IŞILDAR, Araş. Gör. Dr. Erdem AKTAŞ ve Araş. Gör. Nur Ayça 

ÖZTÜRK’ün katkılarıyla 1 Mart 2019 tarihinde gerçekleşti.  

 

Turizm sektöründen seçkin 22 işletmenin katılımı ve sunumlarıyla 

gerçekleşen etkinlikte, öğrencilerimiz üst düzey yöneticilerle 

tanışma fırsatı yakalayarak, kariyerleri konusunda ilk adımlarını 

atmış oldu. Çeşitli staj ve iş imkânları hakkında birebir 

görüşmelerin sağlandığı bugünde, hem öğrencilerimiz hem de 

katılan işletmelerin olumlu geri bildirimleri bizleri sevindirdi. 

 

Kariyer Fuarımız 

Fuarımıza Katılan Firmalar 

Vogue Hotel Bod-
rum 

Delta Hotels Mar-
riott 

Kempinski Hotel 
Barbaros Bay Bod-
rum 

Reges, A Luxury 
Collection Resort 
& Spa Cesme 

The Bodrum 
Edıtıon 

Ortunç Otel Cactus Hotels Club 
Yalı Resort 

İmren Alaçatı Tat-
lıcısı/İmrenhan 
Otel Ve Konakları 

Temizel 
Tur.Tes.San.Ve 
Tic.Aş-Grand Ho-
tel Temizel 

Biblos Alaçatı Tu-
rizm Yatırımları 
A.Ş. 

Altın Yunus Çeş-
me Tur.Tes.A.Ş 

Grand Hotel Ontur 
Çeşme 

Doria Hotel Bod-
rum 

Nikki Beach Re-
sort & Spa Bodrum 

  

  

Six Senses Kaplan-
kaya 

D Maris Bay Neptün Turizm Ve 
Ticaret A.Ş. Club 
Resort Atlantis-5 
Yıldızlı Tatil Köyü 

Setur Servis Turis-
tik Aş 

  

Bodrum Demirbü-
kü Otelcilik A.Ş. 
Amanruya Otel 

D.Ream Sealıght Group 
Hotels 

Unıted Towers 
Yurtdışı Eğitim 
Danışmanlığı 
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İmren Alaçatı Tatlıcısı / İmrenhan Otel Ve Konakları – Fuat Fuat Kara-

çöl: “Öncelikle böyle bir imkanı bize sağladığınız için çok teşekkürler. 

Böyle bir etkinliğin hem öğrencilerimiz açısında hem de biz işverenler açı-

sından çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ortam da oldukça sıcak ve 

öğrenciler istekli.” 

 

Altınyunus Çeşme — Hasan Es: “Diğer kariyer günlerini de takip ediyo-

ruz biz. Son bir hafta içerisinde bu 3. Kariyer günümüz. Buradaki öğrenci-

ler diğer gittiğimiz okullara göre daha istekli görünüyor. “ 

 

Vogue Hotel Bodrum - Mehmet Saralı: “Gayet keyifli bir ortam, katılım 

da güzel. Öğrenciler gayet enerjikler ve hazırlar, yani bilinçli gelmişler. Bu 

çok güzel bir şey. 

Grand Ontur Hotel – Murat Demirtaş: “Dokuz Eylül bizim için her zaman farklı. Sı-

cak bir karşılama, istekli öğrenciler… Burada olmaktan memnunuz.” 

 

 

 

1 Mart 2019 Cuma günü Fakültemizde üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz “Foça Kari-

yer Günü: Okul-Sektör Buluşması” etkinliğimizi başarıyla tamamlamanın mutlulu-

ğunu yaşıyoruz. İzmir'in Çeşme, Aydın'ın Kuşadası, Balıkesir'in Ayvalık, Muğla'nın 

Marmaris, Datça ilçeleri ile İstanbul'da turizm sektörünün farklı kollarında hizmet 

veren 22 firmanın temsilcilerinin katıldığı etkinlik stantların açılması ile başlayarak, 

insan kaynakları politikaları, işe alım süreçleri ve çalışma koşulları hakkında çeşitli 

sektör sunumlarının yapılması ile devam etti ve birebir görüşmeler ile son buldu. 

Öğrencilerimiz iş ve staj imkânlarının yanı sıra turizm sektöründe yaşanan geliş-

meler hakkında bilgi edinme fırsatı yakaladılar. Mezuniyet aşamasında bulunan öğ-

rencilerimizin iş imkânlarını değerlendirme fırsatı buldukları etkinliğimizde staj yapa-

cak öğrencilerimiz ise staj imkânları hakkında bilgilendiler ve profesyonel iş hayatları-

na ilk adımlarını atmış oldular. Bizlere bu etkinliğin düzenlenmesinde yardımcı olan 

görevli öğrenci arkadaşlarımız ve idari personelimize katkılarından dolayı çok teşekkür 

ediyoruz. Hem sektör temsilcileri, hem öğrencilerimiz hem de biz akademisyenler için 

oldukça keyifli ve doyurucu geçen etkinliğin önümüzdeki senelerde de aynı yoğunluk 

ve başarıyla geçmesi en büyük dileğimiz.  

Katılımcı Firma Görüşü  

Akademisyen Görüşü  
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Alper KUTLUATA - Turizm İşletmeciliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi 

 

Güzel İzmir’in şirin ilçesi Foça’da bulunan DEÜ RM Foça Turizm Fakülte-

sinde öğrenim görüyorum. Turizm İşletmeciliği bölümünde son sınıf öğ-

rencisiyim. Her yıl biz turizm alanında çalışacak olan öğrenciler için çeşitli 

etkinlikler yapılıyor. Bunlardan biri de Kariyer Fuarı. Yoğun bir katılım 

olan etkinliğimiz saat 10’da başladı. Öğrenciler ve işletmeler sıcak bir or-

tamda konuşma ve tanışma fırsatı buldu. Bazı arkadaşlarımız iş görüş-

mesi yaptı. Bazı arkadaşlarımız sektör hakkında işletmelerden bilgi aldı. 

Biz kariyerine yön vermeye çalışan öğrenciler olarak yöneticilere sorular 

sorduk. Okulumuzda donanımlı hoca ve öğrencilerin bulunması bizi çekici 

hale getiren konulardan bir tanesiydi. Ben de çeşitli bölgelerden gelen 

işletmelerle görüştüm ve mezun olduktan sonra kariyer düşüncemin iş 

hayatı ile birlikte yüksek lisans yapacağım konusunda fikrimi ve düşünce-

lerimi sundum. Son sınıf öğrencisi olarak hayata adım atacağımız şu dö-

nemde bize bu fırsatı veren fakültemiz hocalarına ve değerli firma yöneti-

cilerine tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. 

 

Ceren Vesile BUL - Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi 

 

DEÜ RM Foça Turizm Fakültesinde bugün yapmış olduğumuz Kariyer Günü etkinliği saat 10’da başladı. 

Bizler öncelikli olarak misafirlerimizi güler yüzle karşıladık ve onlara yardımcı olmak için elimizden geldi-

ğince çalıştık. Arkadaşlarımız birçok firma ile görüşme fırsatı yakaladı. Okulumuza gelen firmalar bizlerin 

geleceklerini planlamasında çok önemli bir yere sahip olduğunu gördük. Böyle bir günde okulumuzu tercih 

edip gelen firmalara teşekkür ediyorum. Birçok işletmenin üst düzey yöneticileri ile tanıştık, görüştük ve iş 

mülakatları yaptık. Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi olarak mutfak alımlarında oldukça 

verimli iletişimlerde bulunduk. Kendi kariyerim için hayalimdeki Pasta Şefi olma arzumun ilk adımını attı-

ğım bugün doğru yolda ilerlediğimi gördüm ve bize bu imkânları sunduğu için Fakülte hocalarıma teşekkür 

ediyorum.  

Öğrencilerimizin Görüşü  
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Doğum Günü Kutlamalarımız 

 

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

DAR ve Kader KARAHANLI’nın doğum günü kutlaması 23 Ocak 2019 Çarşamba günü 

Fakültemiz Toplantı Salonu’nda idari ve akademik personelin katılımıyla 

gerçekleştirildi. Meltem ÖZDOĞAN, Özay Emre YILDIZ, Pınar IŞILDAR 

ve Kader KARAHANLI’nın yeni yaşlarını kutluyor, sağlık, huzur, mutluluk 

ve başarı dolu bir yıl geçirmelerini temenni ediyoruz.  

Şubat ayı içinde doğum günü olan 

Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER, Aslı 

Emine ÖZEN DE HAAS ve Elif 

TOPRAK SAKIZ’ın doğum günü 

kutlaması 27 Şubat 2019 Çarşam-

ba günü Fakültemiz Toplantı Salo-

nu’nda idari ve akademik persone-

lin katılımıyla gerçekleştirildi. De-

met BAĞIRAN ÖZŞEKER, Aslı Emine ÖZEN 

DE HAAS ve Elif TOPRAK SAKIZ’ın yeni yaşla-

rını kutluyor, sağlık, huzur, mutluluk ve başarı 

dolu bir yıl geçirmelerini temenni ediyoruz. 

Mart ayı içinde doğum günü olan İlkay TAŞ GÜRSOY, Tülay Pulat ve Heybet ÖN-

GAN’ın doğum günü kutlaması 28 Mart 2019 Çarşamba günü Fakültemiz Toplantı Sa-

lonu’nda idari ve akademik personelin katılımıyla gerçekleştirildi. İlkay TAŞ GÜRSOY, 

Tülay Pulat ve Heybet ÖNGAN’ın yeni yaşlarını kutluyor, sağlık, huzur, mutluluk ve ba-

şarı dolu bir yıl geçirmelerini temenni ediyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizden Haberler 
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Gastronomi Öğrencileri Yeni Üniformalarıyla  

 
Fakültemiz Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, değerli akademik kadrosu ve Dekanımız 

Prof. Dr. Metin Kozak ile bahar yarıyılına kırmızı renkli yeni üniformalarıyla 14 Ocak Pazartesi günü 

“merhaba” dedi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foça Turizm Fakültesi Öğrencileri Bağışçılarla İhtiyaç Sahibi Kitapsever Arasında Köprü 
 

Fakültemiz öğrencileri kitap bağışlayacaklarla ihtiyaç sahibi kitapseverleri buluşturdu. İhtiyaç sahiplerinin 

talep ettiği kitap isimlerini sosyal medya (Twitter ve instagram) hesaplarından yayınlayan öğrenciler, bağış-

çılardan gelen kitapları  dileyenlere ulaştırdı. 

 

Fakültemiz Turizm Topluluğu sözcüsü ve projenin fikir babası Ramazan Okan Sarıkaya, Ortaokul yıllarında 

kitaplara erişmenin herkes için kolay olmadığını fark ettiğini, bir 

köy okulu için kitap toplamaya başladığını ve projeyi üniversite 

yaşamında bir araya geldiği arkadaşlarıyla birlikte tekrar hayata 

geçirdiklerini söyledi. Kişilerden önce topladıkları kitapları İz-

mir’in Torbalı İlçesi’ndeki bir ilkokulun öğrencilerine ulaştırdıkla-

rını belirten Okan Sarıkaya; “Sadece okula giden çocukların 

değil, dışarıdaki insanların da kitap okumaya ihtiyacı var. Bazı 

insanlar bazı kitapları özellikle okumak istiyor, ama cidden kitap 

edinmekte zorlanıyor. Okulumuzda beni destekleyecek insanla-

rın olduğunu gördüğümde, sosyal medyayı kullanarak yeniden 

başlamaya karar verdik. Kağıt fiyatlarının arttığını bunun yanın-

da kitap fiyatlarının da bundan etkileneceğini belirten gazete 

haberlerini gördüğümde, artık ulaşmanın daha zor hale geldiği kitaplara erişimi sağlayacak projeyi canlan-

dırmaya karar verdik. Maddi durumu yeterli, bağışlamaya istekli olanla, kitabı edinemeyen bireyleri sayfa-

mızda bir araya getirmeye başladık. Bağışlamak isteyenlerden kitaplarını alıyoruz, sayfamızda fotoğrafları-

nı yayınlıyoruz. Kitabı edinmek isteyenlere bazen elden, bazen de kargo ile gönderiyoruz. Kitabını paylaş-

m a k  i s t e y e n l e  k i t a p  o k u m a k  i s t e y e n l e r i  b u l u ş t u r u y o r u z . ”  D e d i . 

Okan Sarıkaya ilgilenenlerin twitter’da @deufocaturizm   ve instagram’da deufocaturizm sayfalarını ziyaret 

ederek, kendilerine destek verebileceklerini sözlerine ekledi.  

https://www.instagram.com/deufocaturizm/
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Foça Kent Konseyi Olağan Genel Kurul 

Toplantısı 

 

Foça Kent Konseyi Olağan Genel Kurul 

Toplantısı, 8 Şubat 2019 Cuma günü, Foça 

Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde 

yapıldı. Fakültemizi temsilen toplantıya 

Araş. Gör. Nur Ayça Öztürk katıldı. 

 

 

“Geçmişten Günümüze Kültürel Mirasım” Projesi 

İzmir’in Foça İlçesi’nde çocuklara ve devamında büyüklere; her gün gördükleri ancak 

ne oldukları konusunda bilgi sahibi olmadıkları tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerin 

öğretilmesi amacıyla “Geçmişten Günümüze Kültürel Mirasım” projesi hayata geçiril-

mek üzere ilk toplantı 9 Şubat 2019 tarihinde yapıldı. Proje kapsamı, kaynak, paydaşlar 

ve içerik ile ilgili konuların ele alındığı toplantı Fakültemizde gerçekleştirildi. 

 

Projenin koordinatörlüğünü de üstlenen Fakültemiz Dekanı Prof.Dr. Metin Kozak’ın 

yönlendiriciliğinde yapılan toplantıya projenin fikir sahibi Boğaziçi Üniversitesi Uygula-

ma Bilimleri Fakültesi Turizm İşletmeciliği (Emekli) Öğretim Üyesi Prof.Dr. Meral 

Korzay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, ilçedeki ilkokulların (Kozbeyli, Bedia Midil-

li, Reha Midilli, Bağarası, Gerenköy) Müdürleri, Foça Belediyesi Kültür Sanat Danışma-

nı Oğuzhan Çakırefe, Arkeolog Ertan Ak-

soy, Turizmci - Yerel Tarih Araştırmacısı 

Sebahattin Karaca, DHA Foça Temsilcisi 

Seyfi Gül ile bazı yüksek lisans ve doktora 

öğrencileri katıldı.  
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Kanser Konulu Farkındalık Seminerleri Dizisi  

 

Fakültemizde, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uzman Doktor Dilek Didem 

Ayyıldız ve İl Sağlık Müdürü Dr. Bediha Salnur'un katılımıyla kanser ko-

nulu farkındalık seminerleri dizisinin Foça ayağı gerçekleştirildi. 

 

 

 

 

2009'dan 2019’a… 

Turizmin geleceğini şekillendirecek profesyonelleri yetiştirmek hedefi ve turizmde fark yaratmak mottosuyla 

çıktığımız bu yolda on yılı geride bıraktık. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foça Reha Midilli Anadolu Lisesi’nden Fakültemizi Ziyaret 

 
Foça Reha Midilli Anadolu Lisesi öğrencileri ve hocaları bugün fakültemizi ziyaret etti. Fakültemiz Turizm 

İşletmeciliği bölüm başkanı Prof. Dr. Avşar Kurgun, öğrencilere fakültemizin olanakları ve farklılıklarını eğ-

lenceli bir sunum eşliğinde anlattı. 
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlaması 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde Fakültemizde görev yap-

makta olan akademik ve idari kadın personelimize gül takdim edile-

rek onların Dünya Kadınlar Gününü kutlandı. 

 

 

 

Tiyatro Komitesi Kuruldu 

Tiyatro komitesi, Araş. Gör. Nur Ayça Öztürk başkanlığında ve per-

sonelimiz Sinan Otlu katılımıyla, ilk toplantısını 8 Mart Cuma günü 

yaptı. Komiteye dahil olmak veya çalışmaları izlemek isteyen öğrencilerimizi, Perşembe 

veya Cuma günü saat 15:30’da Konferans Salonu’na bekliyoruz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teşekkür Belgeleri Takdimi  

Foça Kariyer Günü’nde görev alan personelimize başarıyla geçen or-

ganizasyon sonrasında teşekkür belgeleri Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. 

Metin Kozak tarafından takdim edildi. 

 

 

 

 

 

 

Turizm Fakülteleri Dekanlar  

Konseyi 

Katip Çelebi Üniversitesi'nde düzenle-

nen Dekanlar Konseyi Toplantısı'nda 

Fakültemizi Dekanımız Prof. Dr. Metin 

Kozak temsil etti. Toplantıda Turizm 

fakültelerinin eğitim öğretim ile ilgili 

sorunları ele alındı. 
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Ege Bölgesi Kariyer Fuarı’na Öğrencilerimizle Katılım  

 

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Dokuz Eylül Üniver-

sitesi'nin koordinasyonu ve ev sahipliğinde Ege Bölge-

si’ndeki 17 üniversite ile bölgedeki üniversite öğrencileri için 

14 Mart Perşembe günü “Ege Bölgesi Kariyer Fuarı” orga-

nizasyonu düzenlendi. Fakültemiz hocası Araş. 

Gör. Nur Ayça Öztürk ve öğrencilerimizle birlikte 

katıldığımız fuar, öğrencilerimiz için oldukça verimli geçti.   

 

 

 

 

 

 

 

"Suudi Arabistan'da Turizm Eğitimi Ve Turizm Sektö-

rünün Yapısı" Konulu Telekonferans 

21 Mart Perşembe günü King Abdülaziz Üniversitesi öğ-

retim üyesi Dr. Erdoğan Ekiz, öğrencilerimize "Suudi Ara-

bistan'da turizm eğitimi ve turizm sektörünün yapısı" ko-

nulu bir konferans verdi. 

 

 

 

 

Toplu Fotoğraf Çekimi 

DEÜ RMF ailesi olarak, aramıza yeni katılan akademik ve idari 

personelimizle 27 Mart Çarşamba günü toplu fotoğraf çekimi ger-

çekleştirdik. 
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Fakültemizin İlk Bahar Şenliği 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakültemiz ve Turizm Topluluğumuz işbirliğiyle düzenlenen ilk Bahar Şenliğimiz 28 

Mart Perşembe günü fakülte bahçemizde gerçekleşti. Mangal sonrası DJ performansı 

eşliğinde öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz hep birlikte eğlendi. Günün 

sonunda yapılan çekilişte bir öğrencimiz bedava sinema bileti kazandı.  
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Bıçak Firması Pirge’den Gastronomi Öğrencilerimize Seminer 

 

Bıçak firması Pirge, Gastronomi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hülya Kur-

gun'un davetiyle bugün Gastronomi öğrencilerimizleydi. Bıçak tipleri, 

doğrama çeşitleri gibi birçok konuda öğrencilerimizi bilgilendiren fir-

ma, sorduğu soruları doğru cevaplayan öğrencilerimize şef bıçağı ve 

bıçak figürlü kolye hediye etti.  
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15. Araştırma Yöntemleri Semineri 

 

Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Kozak, 26 Ocak -03 Şubat 

2019 tarihlerinde Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi tarafından An-

talya’da düzenlenen 15. Araştırma Yöntemleri Seminerine eğitimci ola-

rak katılmıştır.  

 

 

 

Türkiye Turizm Ansiklopedisi I. Editörler Çalıştayı’   

Anatolia Turizm Akademisi tarafından hazırlanmakta 

olan Türkiye Turizm Ansiklopedisi’nin editörler toplantı-

sı olan ‘Türkiye Turizm Ansiklopedisi I. Editörler Çalış-

tayı’  11-14 Şubat 2019 tarihleri arasında, Aska Lara 

Resort ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Anadolu Üniver-

sitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nazmi 

Kozak ile Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Metin Kozak’ın 

koordinatörlüğünü yürüttüğü toplantıya farklı üniversite-

lerden 20 ansiklopedi editörü katıldı. 

 
 

International Research Networking Conference for Hospitality & Tourism’ Konferansı 
 
Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Kozak 6-9 Mart 
2019 tarihlerinde Portekiz’de düzenlenen ‘International Re-
search Networking Conference for Hospitality & Tourism’ 
konferansına katıldı.  
 
Europeia Üniversitesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğinde 

düzenlenen International Research Networking Conference 

for Tourism and Hospitality etkinliği 5-9 Mart 2019 tarihleri 

arasında Portekiz'in Viseu şehrinde gerçekleştirildi. Toplam 

15 ülkeden 40 katılımcının katkıda bulunduğu konferansta, 

çeşitli panel ve seminerlere de yer verildi. Katılımcılar, ilk iki 

gün boyunca danışmanlar eşliğinde hazırlamış oldukları ma-

kale denemelerini son gün bütün katılımcılara sundular. Kon-

ferans süresince elde ettikleri bilgi ve deneyim sonrasında 

tamamlayacakları makaleleri turizm alanındaki çeşitli dergi-

lerde yayımlamaları bekleniyor. Dünyada örneği ilk olan konferansın başkanlığını ise, Europeia Üniversitesi 

Turizm Fakültesi Dekanı Antonia Correia ile Fakültemiz Dekanı Metin Kozak yaptılar.  

Katıldığımız Bilimsel Etkinlikler 
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Doçentlik jüri üyeliği  

 

Prof. Dr. Metin Kozak 15 Mart 2019 tarihinde Mine Haktanır’ın Doçentlik jüri üyeliği gö-

revi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gitti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basında Biz 
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