
 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Reha Midilli Foça  

Turizm Fakültesi Bülteni  
Cilt:4 Sayı:3  30 EYLÜL 2019 



 

 

BU S AYIMIZDA  

Yeni Bir Akademik Yıla Merhaba Derken… 3 

Editörden 3 

Röportaj Köşemiz / Hüseyin Özer 

 

4 

Bizden Haberler 9 

Katıldığımız Bilimsel Etkinlikler 12 

İletişim  14 

Reha Midilli Foça 
Turizm Fakültesi  
Bülteni 

3 0 . 0 9 . 2 0 1 9  C İ L T  4 ,  S A Y I  3  

FAKÜLTE ADINA BÜLTEN SAHİBİ:  

Metin KOZAK 

 

EDİTÖR: 

Nur Ayça ÖZTÜRK 

 

YAYIN KURULU: 

Aslı EMİNE ÖZEN 

Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER 

Emir ÖZEREN 

Özay Emre YILDIZ 

Erdem AKTAŞ 

Pınar IŞILDAR 

 



 

 

S A Y F A  3  

Metin KOZAK 

(Prof. Dr.) 

Editörden  

Yeni Bir Akademik Yıla Merhaba 

Derken… 
 

Daha dün gibi anımsıyorum, geçen akademik yılı nasıl tamamladığımızı!... Öncesinde 
mezuniyet töreni, birkaç hafta sonra da akademik kurul toplantısı… Ardından yeni 

akademik yıla hazırlık çalışmaları, yaz tatili... Demek ki, insan işini aşk ve ilgiyle 
yapıyorsa, zamanın pek bir önemi olmuyor!... Bu süre içinde öğrencilerimizin bir kısmını 

mezun verip kendi yolculuklarına uğurladık. Ara sınıf öğrencilerimizi yaz stajına 
gönderdik, bu arada yeni yıla dönük hazırlıklarımızı tamamladık... 18 mezun verdik ama 
113 yeni üye kazandık (62 Turizm İşletmeciliği, 41 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

Bölümü)... Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da kontenjanlarımızın boş geçmemesi 
Fakültemiz adına sevindirici bir gelişme… Geçtiğimiz yıllarda ülke genelinde turizm 

bölümlerine daha az ilgi varken, bu yıl hemen hemen bütün kontenjanların dolu olması, 
ulusal ve uluslararası turizm sektörünün geleceği açısından umut vericidir… Bize düşen 

ise, bu genç arkadaşlarımızın bize olan güvenlerini boşa çıkarmadan kendilerine daha 
fazla deneyim ve özgüven sağlayacak nitelikteki bilgi ve beceriyi kazandırmak 

olmalıdır... Onun için de, yeniliklerle dolu bir öğretim yılı geçireceğimizin sözüyle bütün 
öğrencilerimize başarılar, çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyorum…  

Yazı geride bıraktığımız ve yeni bir döneme başladığımız Eylül ayında sizlere yeni 
sayımızla merhaba demenin heyecanını yaşıyoruz. Fakültemizin büyümeye devam 

etmesinin mutluluğu ile tüm yeni dönemle birlikte okulumuza kayıt olan tüm 
öğrencilerimize hoş geldiniz diyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz. Ayrıca 
Fakültemiz öğretim elemanlarına, idari kadromuza ve tüm öğrencilerimize keyifli ve 

başarı dolu bir eğitim yılı dileklerimizi sunuyoruz.  

Sizlerin beğenisine sunduğumuz bu sayımızda; İngiltere’deki Sofra restoranları ile büyük 
başarı sağlayan Hüseyin Özer ile yaptığımız röportaj, geride bıraktığımız üç ay içerisinde 

Fakültemiz öğretim üyelerinin katıldıkları bilimsel etkinlikler, eğitim- öğretim yılının ilk 
haftası yapılan oryantasyon programı, Fakültemizde bu yaz gerçekleştirdiğimiz mangal 

partimiz ve Fakültemiz çalışanlarının doğum günü kutlamaları 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. 

Nur Ayça ÖZTÜRK 

(Araş. Gör.) 
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Hüseyin Bey, sizin oldukça enteresan bir hayat 

hikayeniz var. Rica etsem bizlerle paylaşabilir 

misiniz?  
 

Tokat’ın Reşadiye köyünde doğdum. Annem ve 

babam ayrıldıktan sonra dedemin yanında kaldım. 

Okula başlama çağım geldiğinde babam beni evlat-

lıktan reddetti. Güya onun çocuğu değilmişim. Bu 

sırada tarlaları bölüşmemek için analığımın aklıyla 

ağabeyim beni zehirlemeye çalıştı. Böyle bir ayrın-

tıyı da es geçmeyeyim. Ancak verdiği inciri yemedi-

ğim için kurtuldum. Hatta dedemin şikayetiyle aya-

küstü bir mahkeme gibi bir şey de oldu; ancak bir 

şey çıkmadı. İstenmeyen çocuktum yani. Okutma-

dılar da. Annemin yanına gittim. Annem de verdi bir 

çobanın yanına beni. Yazı yazmayı oradaki çoban-

dan öğrendim. Hiç okula gitmedim yani. Annemin 

gücüne gitti tabii babamın beni evlatlıktan reddetmesi, babamı öldürmeye silah 

alayım diye beni Ankara’ya gönderdi. 10-11 yaşlarındaydım. Ankara’da başta 

kimse beni işe almadı, küçüğüm diye. Ulus’ta çakmak taşı benzin sattım. Sıh-

hıye’de bir tuvalet vardı, orada yatıp kalkıyordum. 75 kuruş alıyordum, ciğer 

ekmek yiyordum. Beni okutması için Demirel’e mektup yazdım 2 kere, adres 

olarak da Ulus’ta bir ağabeyin dükkanı vardı orayı vermiştim. Bir sonuç çıkma-

dı. Sonra kötü bir meyhanede çalışmaya başladım. Cebim para görünce, zen-

gin sandım kendimi oda tutmak istedim. Bu paraya ancak kömürlük olur dedi-

ler. Böylece kiraladığım kömürlükte kalmaya başladım. Hayati tüm kararlarımı 

o kömürlükte aldım. Dine merak saldım, çok kitap okudum, Müslüman oldum. 

Babamı vurma fikri de din sayesinde tamamen aklımdan çıkmış oldu. Sonra 

diğer ülkeleri, milletleri merak ettim.  14 yaşında İstanbul’a geldim. Benzer iş-

lerde çalışmaya devam ettim. İngilizce öğrenmek istiyordum. Gelirim düzenli 

olunca hemen kendime bir İngilizce hocası tuttum.  19 yaşında askere gittim. 

Dönünce de evlendim. Bir kızım oldu. Ama hanım bir gün babasının yanına 

kaçtı. Ben de Londra’ya gitmeye karar verdim. 21 yaşındaydım.  Aldım otobüs 

biletini, Londra’ya gittim. Uçak bileti çok pahalıydı. Bir kebapçıda iş buldum. O 

kebapçı haftada bir gün kapalıydı. Dükkan kapalı 

olduğu zaman alafranga tuvalette banyo yapar-

dım, bodrum katında da kalıyordum. Sandalyede 

yatıyordum. Bu arada Londra’da dil okuluna gittim, 

oldukça başarılıydım. Londra’ya gittikten 3.5 – 4 

sene sonra biriyle ortak ilk restoranımı açtım, ke-

bapçıydı. Sonra işler iyi gitti, eskiden çalıştığım 

kebapçı dükkanını satın aldım. Böyle böyle bu 

günlere geldik.  Şuan Londra’daki Sofra adındaki 

restoranlarım sayesinde tüm dünyaya büyük bir mutlulukla Türk yemeğini tattırıyor ve 

sevdiriyorum.  
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Röportaj Köşemiz/ Hüseyin Özer 

Nur Ayça ÖZTÜRK 

(Araş. Gör.) 
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Sofra Restoran Türkiye’de var mı? 

İstanbul Karaköy’de bir tane açmıştık aslında. Ama 

kapattım sonra.  

Neden kapattınız? 

Dolandırıldım oranın işletmesini yapan kadın tarafından. 

Orayı okul olarak açmak istedim, paraya ihtiyacım yok. 

Hatta iki kontrat yaptık; işçi kontratı ve talebe kontratı. Okul 

olsun istedim. İnsan yetiştirmek istedim. Hatta o 

restoranda, kadınlar daha çok kullanıyor diye dört kadın 

tuvaleti, iki erkek tuvaleti yaptırdım. Kuyruk olmasın. Bana 

süs lazım değil, ihtiyaç lazım. Sıcak su bile vardı. Sadece 

4 ay açık kaldı.  

Türkiye’de tekrar restoran açmayı düşünür müsünüz?   

Türkiye’de restoran açmayı düşünüyorum olabilir, herkes 

dolandırıcı değil. Zaten Türkiye’de yabancı yemek 

yapılıyor, Türk yemeği bulamıyorum. Sofra ile Türk yemeği 

yeniden moda oldu. Balkanlardan Afrika’ya kadar 

Osmanlı’dan süre gelen yemekleri yapıyorum. Ben 

dünyayı savaşla değil, yemekle fethediyorum. Yemekle 

kurduk biz bu imparatorluğu. 

Nasıl dünya çapında böyle bir başarı ve ün yakaladınız? Daha önce yapılmayan neleri yaptınız?  

Benimki yaptığım işi iyi yapmak. Dürüst insan görmüyordum, ben dürüst olmaya çalıştım. Okula 

gitmediğimden sürekli gözlem yapıyordum. Din beni kurtardı, onun öğretileri sayesinde doğruyu yanlışı 

öğrendim. Aç olduğum için cennete gideyim dedim, orda çok yemek var. Aslında bu düşünce ile 

başladım bu işe. Sonra cennet benim lokantam oldu. 

Ben yemek dağıtıyor oldum. 

Menüden biraz bahseder misiniz? Buraya özel 
yemekler var mı?  

Tüm yemekler Türk usulü. Ama Osmanlı mutfağından 

da yararlanıyorum tabii. Bizim tarihimiz sonuçta. Esas 

Türk yemeği sağlıklıdır.  Protein, sebze, baklagiller, 

fındık fıstık hepsi Türk mutfağında. Lokanta yemeği 

olmasın, sağlıklı bir menü olsun istedim. Diyetisyenlerle 

çalıştım bunun için.  Menüde yabancı yemek balık 

olarak bir tek “black cod” var. Japon usulü. Ben kendim 

çok sevdiğim için koydum onu da menüye. Başka da 

yabancı bir şey yok. Biz pizza isteyene pide veriyoruz.  

Sizin en sevdiğiniz yemek hangisi? 

Ayrım yapamam. Hepsini seviyorum.  
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Çalışanlarınızla aranız nasıl?  

 
Çalışanlarım demiyorum ben onlara. 

Staff demiyorum yani. Fabrika mı bura-

sı? Yandan değil, candan yapıyorum 

servisi. Evlat diyorum, evlatlarım diyo-

rum. Bizim kültürümüzde böyle. Müşteri-

lerime misafir diyorum. Yaş itibariyle 

dedeleri konumundayım artık.  

 

Türkiye’deki restoranları nasıl değer-

lendiriyorsunuz?  

Ben Türkiye’ye geldiğimde Türk yemeği 

yiyecek yer bulamıyorum. Ya kebapçı ya balık restoranı ya da yabancı yemek 

yapan restoranlar var. Türk yemeği zordur. Diğer ülke mutfakları lezzeti sos ile 

sağlıyor ama Türk mutfağında sos değil yemeğin kendi lezzetli olmalı. Otellerde bile 

Türk yemeği az. Kitaplar desen hep İngilizceden çevirme.  

Kitabınızdan bahseder misiniz?  

Kitapevinin isteğiyle başladım kitaba aslında. Kitabın kapağı zeytinyağı renginde, zey-

tin dalı fotoğrafı da var. Çok da tuttu dünyada. 20 sene oldu kitap çıkalı. Benim hika-

yem yazılacak şimdi. 3 kişi birden yazıyor. Yeni başladılar. 

Bir de kurduğunuz bir vakıf var.  

İlk kazandığım parayla o vakfı kurdum. Depozit gerekti, kurmak istiyordum. Küçükten 

bir arsa vardı, arsayı sattım vakfı kurdum.  Kitabı da vakfa addettim. Vakıf benim için 

çok önemlidir. Çocuklar benden sadaka almazlar, borç alırlar. İsterse öderler, istemez-

se ödemezler. Ayrıca oradaki çocukların benimle iletişim kurması yasaktır. Bana mah-

cup olmalarını istemem çünkü. Ben dik kafalıyım, bizim çocuklar da dik kafalı olsun.   

Başvuru nasıl oluyor?  

Gelip vakfa müracaat ediyorlar. Reşadiyeli olma zorunluluğu var ama. 

“İngiltere’nin en zengin Türk’ü” diye bir söylem çıktı sizin için. Doğru mu 

bu?  

O aslında Discovery Channel’da yayınlanan 

belgesele (https://www.youtube.com/watch?

v=nArPasRBlyA) konuk olduktan sonra çıktı. 

Belgeselin ismi "The World's Richest People" 

şeklindeymiş, ben de sonradan öğrendim. Öyle 

bir şey yok aslında. En adam Türk, en sözüne 

güven olan, en zengin dost derlerse, o doğru. 

İngilizler Türklere çok güven olmaz derler. Dis-

covery Channel araştırma yapmış, Avrupa’da 

en sevilen Türk ben çıkmışım, o yüzden beni 

konu aldılar.  

C İ L T  4 ,  S A Y I  3  

https://www.youtube.com/watch?v=nArPasRBlyA
https://www.youtube.com/watch?v=nArPasRBlyA
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Küçükken buralara geleceğinizi hayal eder miydiniz?  

Küçükken zengin olmak istiyordum, dünya zenginlerinden biri 

olacağım diyordum ama verdiğim savaştan dolayı sade ve kaliteli bir 

hayatım var.   

Şuan gerçekleştirmek istediğiniz bir hayaliniz var mı?  

Bu işin okulu olup bütün dünyaya Türk yemeğini satmak. Gel benim 

restoranımda öğren, git kendi lokantanı aç. Benim yapmam gereken 

Türk yemeğini meydana çıkarmak bunu öğretmek ve dünyaya satmak.  

Buradaki bazı kolejlerden öğrenciler staj yapmaya benim restoranıma 

geliyorlar. Sofra restoranları Middlesex Üniversitesi 'İş Kökenli 

Öğrenme ve Beceri Geliştirme' (Work-Based Learning and the Alumni 

and Development) sertifikalı eğitim programına girdi. İlk Türk şirket bu 

programa giren. Bu programda İngiliz Savunma Bakanlığı, Royal Mail, 

M&S, Santander Bank ve Toshiba gibi dev firmalar var. Bu sertifikalı 

eğitim kurslarının tanıtımı da yine Sofra restoranında yapıldı. 

Üniversite gibi müessese benim restoranım. Okulda öğrenilenler 

havuz ise benim restoranım denizdir.  

Siz neden okul açmıyorsunuz? 

Sofra için yeni şubeler açmak bile zor. Bu mafya, haraç vs. durumları 

yüzünden. Şube arttıkça bile sıkıntı artıyor.  

Bir de Westminister Üniversitesinden fahri doktoranız var sanırım, 

değil mi?  

Evet, doğru. İlkokula bile gitmedim, bana vermeniz doğru olmaz dedim 

ama yine de verdiler. Bu unvanı bu üniversiteden bir tek bana vermişler. 

Rektör hatta konuşmasında; “iki memleketi birleştiren adam” demişti 

benim için. Çok hoşuma gitmişti bu sözü.  

 

Siz bu kadar başarılı olduktan sonra aileniz pişman oldu mu?  

Onu bilemem, hesabını da yapmadım. Ama ben hep iyilik yaptım onlara. 

Babam sonradan düğünüme geldi. Beni zehirlemeye çalışan ağabeyimin oğlunu İngiltere’de okuttum. 

Yaptıklarına iyilikle karşılık verdim.  

Restoran İşletmeciliği nasıl bir iş? Başarılı olmak için bu 

yolda yürümek isteyen öğrencilerimize ne tavsiye 

edersiniz? 

Ben mesela restoranımda her işi yapıyorum sadece hiç 

paraya dokunmadım, kasa nasıl açılır bilmem. Onlar da bunu 

yapsınlar. Muhakkak sektör tecrübesi edinsinler. Türk 

kültürünü batıranları yok edip doğru bir şekilde temsil etmeye 

çalışıyoruz. Kültür elden gittiği için Türk restoranı gidiyor.  

Onlar da bundan şaşmazsın Bizim özümüz çok sağlam. 

Kocaman bir tarih. Zengin. Buna sahip çıkmamız gerek. 

Burger dediğimiz köfte ekmek. 
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Hüseyin Bey, size samimi sohbetiniz için teşekkürlerimi su-

nuyorum. Bültenimizin bu sayısında yer alarak öğrencilerimi-

ze, akademik ve idari çalışanlarımıza ve bu sayımıza ulaşan 

kişilere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? 

Öğrenci kardeşlerimize benim hayatımı incelemelerini tavsiye 

ederim. İnternet siteme girsinler, çekilen belgeseli youtube’dan 

incelesinler. Herkese sevgi ve selamlar.  
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Doğum Günü Kutlamalarımız 

 

Yaz dönemine giriyor olmamız nedeniyle Mayıs, Haziran ile Temmuz ayla-

rında doğan Akademik ve İdari Personelimizin doğum günlerini bir arada 

kutladık. Ayrıca 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının yorgunluğunu atmak için 

doğum günü kutlamamızı mangal partisi ile birleştirdik. 10 Temmuz Çar-

şamba günü Fakültemiz bahçesinde gerçekleştirdiğimiz mangal partisi son-

rası Mayıs ayında doğan Avşar Kurgun, Kemal Köz; Haziran ayında doğan 

Nur Ayça Öztürk, Duygu Tekin Aktaş, Alev Fırat, Cengiz Mumcu; Temmuz 

ayında doğan Mustafa Örter’in doğum günlerini kutladık. Avşar Kurgun, Ke-

mal Köz, Nur Ayça Öztürk, Duygu Tekin Aktaş, Alev Fırat, Cengiz Mumcu 

ve Mustafa Örter’in yeni yaşlarını kutluyor, sağlık, huzur, mutluluk ve başarı dolu bir yıl geçirmelerini temen-

ni ediyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Eylül Çarşamba günü Fakültemiz toplantı salonunda 

Ağustos ayında doğan Yusuf Gümüş, Emir Özeren, Zeynep 

Egeli, Ümit Kokulu, Hüseyin Yüce ve Eylül ayında doğan 

Cemil Çelik’in doğum günlerini kutladık. Yusuf Gümüş, Emir 

Özeren, Zeynep Egeli, Ümit Kokulu, Hüseyin Yüce ve Cemil Çelik’in yeni yaşlarını kutluyor, sağlık, huzur, 

mutluluk ve başarı dolu bir yıl geçirmelerini temenni ediyoruz. Ayrıca bütün akademik ve idari personelimize 

başarılı bir eğitim dönemi diliyoruz. 

Bizden Haberler 
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Dokuz Eylül Üniversitesi Tercih Günleri 

26 Temmuz Cuma günü "Dokuz Eylül Üniversitesi Tercih Günleri" 

kapsamında fakültemiz öğretim elemanlarından Nur Ayça Öztürk 

ve Zeynep Egeli, DEÜ Sürekli Eğitim Merkezinde aday öğrencilerle 

buluştu. Gün boyu süren etkinlikte çeşitli bilgilendirmeler ve değer-

lendirmelerle öğrencilerin soruları yanıtlanmaya çalışıldı. 

 

Akademik Kurul  

10 Temmuz Çarşamba Günü, Fakültemiz Akademik Genel Kurulu 

toplandı. Kurulun gündem maddeleri kapsamında geçtiğimiz bahar döneminin değer-

lendirilmesi yapıldı ve bu dönem için öneriler dinlendi.  

 

Kazakistanlı Dr. Adel Beymbetova’dan Fakültemize Zi-

yaret 

Kazakistan Eurasian Ulusal Üniversitesi'nden Doçent Dr. 

Adel Beymbetova, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak 

amacıyla Fakültemizi ziyaret etti. 

 

Kurban Bayramı Kutlaması  

7 Ağustos Çarşamba günü Reha Midilli Foça Turizm Fakül-

tesi ailesi olarak Kurban Bayramını kutlamak ve kucaklaş-

mak üzere bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık. 

 

Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel 

Akar'ı Ziyaret  

Fakültemiz dekanı Dr. Metin Kozak ve 

dekan yardımcısı Dr. Aslı Özen, Foça 

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar'ı 

ziyaret ettiler. Ziyarette Fakültemiz ile 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasın-

da yapılacak işbirlikleri konuşuldu. 

 

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı 

Oryantasyon Programı 

Fakültemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin Üniversitemize ve Fakülte-

mize daha hızlı adapte olmalarını sağlamak amacı ile 24-25 Eylül günleri 

Oryantasyon etkinlikleri gerçekleştirildi. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Döne-

minin ilk günü Dekanımız Metin Kozak Fakültemizi öğrencilerimize tanıttık-

tan sonra Fakültemiz öğretim elemanları da öğrencilerimize kendilerini ta-

nıttılar. 
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24- 25 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen ve Kızılay'ın su-

numu ile başlayan oryantasyon programı; Sağlık, Kültür ve 

Spor Daire Başkanlığı tarafından Üniversitemizin sağladığı 

beslenme ve barınma olanaklarını kapsayan bir sunum ve 

Üniversitemiz Kariyer Planlama ve Mezunlar ile İlişkiler Ko-

ordinatörlüğü tarafından ise Koordinatörlüğü tanıtan bir su-

num ile devam etti.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Ekim Çarşamba günü açılış dersimizi  ETİK Başkanı ve TUROFED Baş-

kan Yardımcısı  Mehmet İşler'in katılımıyla gerçekleştirdik. Artık Türkiye'yi 

turizm alanında büyütecek olan alanların Doğu ve Karadeniz Turizmi olduğu-

nu söyleyen İşler, açılış dersinin sonunda turizm sektörüne yönelik sorular 

sordu ve doğru cevabı bilen öğrencilerimize 3 günlük tatil hediye etti.  
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Asia Pacific Tourism Association  (APTA) Konferansı - 

Vietnam 

Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Kozak, 1-4 Tem-

muz tarihleri arasında Vietnam’da düzenlenen APTA kon-

feransına katıldı.   

 

 

 

Destinasyon Pazarlaması Eğitim Programı - Vietnam 

 

Prof. Dr. Metin Kozak, 5 Temmuz günü Vietnam’da  “Vietnam Tu-

rizminin Pazarlanması Konusunda Yerel Yönetimler” konulu semi-

neri verdi.  

 

 

 

 

Hong Kong Polytechnic Üniversitesi -  Doktora 

Tez Değerlendirmesi 

7 Ağustosta Hong Kong Polytechnic Üniver-

sitesi’nde yapılan doktora tez değerlendir-

mesine Prof. Dr. Metin Kozak yardımcı sü-

pervizör olarak katıldı.   

 

8. ATMC (Advances in Tourism Marketing)  Konferansı - Belçika 

Prof. Dr. Metin Kozak, 5-6 Eylül tarihleri arasında Belçika’da düzenlenen 8. 

ATMC Konferansına eş başkan olarak katılım gösterdi.  

 

 

Business & Organization Research 

(BOR) Konferansı - İzmir  

Fakültemiz öğretim üyesi Dr. Özay Yıldız 

ve Dr. Pınar Işıldar birlikte hazırladıkları 

“Beer Tourism in Izmir” isimli çalışmalarını, 

4-6 Eylül 2019 tarihleri arasında İzmir’de 

düzenlenen Business & Organization Re-

search Konferansında sundular. 

 

Katıldığımız Bilimsel Etkinlikler 

https://www.facebook.com/APTAhome/?__tn__=kC-R&eid=ARDo4xpDgIe4BkbZZmoPjj8JjSX8iNpbiJgTvkIlIOlQyCnNV9GqGKsHh74ErzZCqViMnkGjJeNTj2qZ&hc_ref=ARSwRk1CvEyKyxW2c_9jbrUTo-l52qhbhuIzIWWbPaoClM9qlVyPCkXnze66lBfrRi4&__xts__%5B0%5D=68.ARDVnj94cyDGvBsmMXcbUR92aRUpxr1TRu
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Business & Organization Research (BOR) Konferansı - İzmir 

Fakültemiz öğretim üyesi Dr. Özay Yıldız “Senses and Local 

Food: The Case of Gaziantep” isimli çalışmayı 4-6 Eylül 2019 

tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen Business & Organization 

Research Konferansında sundu.  

 
 

 

Business & Organization Research (BOR) Konferansı - İzmir  

 

Fakültemiz öğretim üyesi Dr. Pınar Işıldar, Dr. Avşar Kurgun ile birlikte hazırla-

dığı “Otel İşletmelerinde Kurumsal Kimlik Paradigmaları” isimli çalışmasını 4-6 

Eylül 2019 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen Business & Organization Re-

search Konferansında sundu  

 
 
 
 

 

 

 

Übersetzen – Vermitteln – Repräsentieren Kongresi - Almanya 

 
Fakültemiz öğretim üyesi Dr. Sevdiye Köksal, 25.09.2019 – 28.09.2019 tarihleri 

arasında Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi Çeviribilim, Dilbilim ve Kültür-

bilim Bölümü tarafından Germersheim'da düzenlenen GIG 2019: Übersetzen -

Vermitteln – Repräsentieren kongresine "Überlegungen zur Übersetzungspoe-

tik von Nazım Hikmet" konulu bildiriyle katıldı. 
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