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Metin KOZAK 

(Prof. Dr.) 

Editörden  

YENİ YILDA YENİ GELİŞMELER… 
 
Yeni yılda yeni sayımızla tekrar merhaba!... Yeni umutlar ile girdiğimiz ve birbiri-

mize sağlık, mutluluk ve başarı dileklerinde bulunduğumuz 2020 yılı, ne yazık ki, 

üzücü haberler ile başladı. Önce çığ ve deprem gibi doğal afetler bizi üzdü, son-

rasında da geçtiğimiz yılın son günlerinde başlayan ama asıl etkisi bu yıla sakla-

yan korona salgını dünyayı çok kısa bir sürede etkisi aldı. İçinde bulunduğumuz 

Mart ayı ortalarında ülkemizdeki ilk tespitleri yapılan pandemi salgını nedeniyle 

yaşam durma noktasına geldi. Fiziki mekanda öğrenciler ile yüz yüze yürütülen 

dersler askıya alınıp uzaktan öğretim konusunda çareler üretilmeye başlandı. 

Bizler de, üst yönetimimizin yönlendirmeleri doğrultusunda, Fakülte olarak kısa 

sürede uzaktan öğretmeye adapte olduk ve öğretim biçimlerimizi bu yönde uyum-

lu hale getirmeyi başardık. Önümüzdeki dönemlerdeki etkisinin ne kadar süreceği 

belli olmasa ve salgın riski hatta tamamen ortadan kalksa dahi, pandeminin uzun 

süredir dile getirilen “küresel değişim” konusundaki ilk fitili ateşlediği; bu nedenle, 

ardıl etkisinin artarak devam edeceği görülmektedir. Eğitim sistemi de, hiç kuşku-

suz, kendine düşen payı alacaktır. Dileğimiz, ortaya çıkacak yeni gelişmelerin 

özellikle genç nüfusun önünü açacak şekilde bütün toplumun günlük-mesleki ya-

şantısına ve yaşam kalitesine olumlu yönde katkı yapmasıdır. Fakülte olarak biz 

de, bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Öğretim elemanı ve 

öğrencisiyle özlediğimiz sınıflarımızda buluşmak üzere, sağlıcakla kalınız!... 

 

Şubat sonunda 23 işletmenin katılımıyla gerçekleşen Kariyer Günü etkinliğimiz 

bu sene de öğrencilerimizle turizm sektörü arasında köprü oldu. Etkinliğimize 

olan yoğun katılım, öğrencilerimizin yüksek motivasyonu ve katılımcı firmalardan 

aldığımız olumlu geri dönüşler bizleri önümüzdeki senelerde de etkinliğimizi aynı 

heyecanla gerçekleştirme isteği uyandırıyor.  

Sizlerin beğenisine sunduğumuz bu sayımızda; Kariyer Günümüzle ilgili bilgi ve 

görüşlerin yanı sıra, Foça Karacam Hotel’in kurucusu olan Sebahattin KARACA 

ile gerçekleştirdiğimiz röportaj, fakültemizden haberler, geçtiğimiz üç ay içerisin-

de Fakültemiz öğretim elemanlarının katıldıkları bilimsel etkinlikler ve basında 

fakültemiz hakkında çıkan haberler yer almaktadır. Bu sayıyla birlikte fakülte bül-

tenimizin artık 6 aylık periyotlar (Ocak—Haziran, Temmuz—Aralık) halinde yayın-

lanacağı haberini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarım.  

Nur Ayça ÖZTÜRK 

(Araş. Gör.) 
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Sebahattin Bey, öncelikle kendinizden bahsedebilir 
misiniz? 
 
1951 yılında Keskin’de doğdum. Ankara Anadolu Turizm ve 

Otelcilik Meslek Lisesi’nde okudum. Yurt dışında 11 yıl turizm 

alanında mesleki tecrübe kazandıktan sonra Foça’nın ilk otelle-

rinden biri olan Hotel Karacam’ı hizmete açtım. Turizme 

sektörüne birçok tesis kazandırdım ve bölgemizin tanıtımına, 

gelişimine katkıda bulundum. Belediye Meclis Üyeliği yaptım. 

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında, vakıf ve derneklerde toplum 

yararına çalışmalarda bulundum. 

 
Evli ve iki çocuk babasıyım. Almanca, İngilizce, Fransız-
ca konuşuyorum. 
 

Turizmci olmaya nasıl karar verdiniz? Turizm ve Otel-
cilik Meslek Lisesi’ne gitmek sizin tercihiniz miydi? 
 
Bugüne kadar duyduğum en güzel soru bu. 50- 55 yıl öncesine dayanan bir karar bu. O yıllarda 

ortaokulu bitirince insanlar ya liseye giderdi ya da meslek lisesine giderdi. Varlıklı ailelerin 

çocukları liselere giderdi, varlıklı olmayanlar ise meslek liselerine giderdi, genellikle yatılı. Ama 

benim lise seçimim bu nedenlere dayanmıyor.  Ankara Keskin arası bazen babamla, bazen 

kendim gider gelirdim. Bakardım, otobüste turistin tanımı yapılıyor: sebebi ne olursa olsun bir 

yerden bir yere giden kişi… Radyodan da duyardım; işte turizm şudur fa-

lan…  Bunlar çok ilgimi çekti. Keskin’de de 3-4 turist gördüğümde yaşım 9-

10’du galiba. Dedim ya bunlar da bize benziyorlar, turistler de bizim gibi in-

san. Dediğim gibi o yıllarda TRT turizmciliğin yeni bir meslek olarak tanıtımı 

yapılıyor, önü açık deniyor. Benim de ilgimi çekti, başladım ansiklopedilerden, 

dergilerden turizm nedir, turist nedir, nasıl turizmci olunur araştırmaya. Bak-

tım Ankara’da turizm okulu var, kurulalı 4-5 sene olmuş, Ankara’da tek. 

Başka bir kaç meslek okuluna da kaydolmuştum, ortaokulu iyi bir derece ile 

bitirdiğim için sınavlarını geçmiştim hepsini. Sonra dedim ki madem önü açık 

bir meslek ve madem Türkiye tarihi bir ülke… Türkiye’de yeni başlamış olsa 

da çok gelişecek söylenenlere göre. Gittim Ankara- Siteler’deki Ankara 

Anadolu Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi’ne kaydımı yaptım. 55 sene sonra 

bugün sorsanız yine aynı tercihi yapardım.  

 

 

Yurtdışına nasıl gittiğinizi ve orada nasıl deneyimler edindiğinizi biraz detaylan-
dırabilir misiniz? 
 
Daha 3. sınıftayım. Biraz da başarılıydım galiba, benim gibi birkaç arkadaşı, o yıl, Al-
manya’ya staja gönderdiler. Milli Eğitim Bakanlığı gönderdi. Orada 1 sene staj yapa-
caktık, mesleki olarak kendimizi geliştirecektik; ayrıca İngilizce ve Fransızcanın yanın-
da Almanca öğrenecektik. Okulun sınavları da 1 sene sonra Almanca yapılacaktı, nite-
kim öyle de oldu. Şükür başardık, hepimiz azimliydik. 1 senede öğrendik Almancayı. 
Daha sonra Almanya’da staj yaptığımız firmalar bizi geri istedi. Bizim 4.5 sene mecbu-
ri hizmetimiz vardı Türkiye’de. Ama döndüğümüzde zorunlu hizmeti yapacak herhangi 
bir yer gösterilmediği için biz Almanya’ya geri döndük. Kimi orada kaldı, kimi de benim 
gibi birikimini yaptı döndü. Fazla kalmadım orada, 10 sene kaldım sonra birikiminle 
şimdi işletmesini yaptığım oteli kurdum.  

C İ L T  5 ,  S A Y I  1  

Röportaj Köşemiz/ Sebahattin KARACA 

Nur Ayça ÖZTÜRK 

(Araş. Gör.) 
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Çok disiplinli, çok düzenli bir yer Almanya… Orada sınavlara girdim, meslek kurslarına gittim. Eleman 
yetiştirme sertifikası aldım. Dolayısıyla 300 elemanlı bir otelde birim başkanı oldum. Her türlü insan 
vardı; Kanada, Fransa, Çekya, Yunanistan, Polonya, Almanya… Onlarla çalışırken de benden en çok 
Almanlar memnundu. Çok disiplinli bir adamdım çünkü. Onların programlarını yapıyordum, kim nerde ne 
saatte çalışacak… Öyle şef olarak çalıştım. Burada zorlandım tabii, öyle disiplinli bir ülkeden bizim 
ülkemize gelince. 
 

Belediye Meclis üyesiyken neler yaptınız? 
 

1981’de ben oteli açtım. O sıra askeri yönetim vardı tabii. Dışarıya 

sandalye koymamıza bile izin vermiyorlardı. Askerin atadığı bir başkan 

vardı. Ben belediyeye giderdim, başkanım şu meydanın düzenlenmesi 

lazım, şu sokağın temizlenmesi lazım, plajların düzenlenmesi lazım. 

Olur yaparız derdi hep ama olmazdı. Ben de dedim bu dışarıdan talep 

etmekle, siz yapın ben yardımcı olayım demekle olmayacak. Turizm 

adına bir şeyler yapabilmek için belediyenin içine girmek lazım. Bu 

sebep oldu, 84 yılında belediye meclisine girdim, içeriden çalışmaya 

başladım. Turizm adına bir şeyler yapmaya başladık festivaller vb. 

gibi. Sonra 1991 yılında Komando okulu yapılınca, devasa bir yapı, 

azaldı. Foça turizmin geldiği yıllarda pilot bölge olarak belirlenmişti 

aslında. Ama Kıbrıs Çıkarması’ndan sonra askeri birlik alanlarına Foça 

da dahil edilince Foça’nın pilot bölgeliği düştü. Hatta Antalya 

taraflarına, güneye kaydırıldı turizm bölgeleri.  

Peki siz Almanya’dan döndüğünüzde neden Foça’yı tercih 
ettiniz? 
 
O yıllarda Türkiye’de tek tatil köyü Foça’daydı. O yüzden okulda 
hepimizin gönlünde Foça’ya yerleşmek vardı. Binamı 77 yılında 
almıştım ben de. O zaman Foça hala pilot bölgeydi. Hatta kredi imkanı 

veriliyordu. Sonra Foça pilot bölge olmaktan çıktı. Ben de kredi alamadım tabii, kendi imkanlarımda 81 
yılında açtım. 
 
Yerel tarih ile ilgilendiğinizi biliyoruz. Bizlere hem araştırmalarınıza 
dayanarak hem de “Sebahattin Karaca”nın gözünden kısaca Foça 
tarihini anlatabilir misiniz? 
 
Tarihin en kısa tanımı “İnsanlığın bütün geçmişidir” Tarih öğrenmenin 

sayılmayacak kadar yararı vardır. Geçmiş öğrenilmeden nerden gelip nereye 

gittiğimizi, kendimizi ve mensubu olduğumuz milletimizi, bizi biz yapan ortak 

değerlerimizi, üstünde yaşadığımız toprağı bilmek mümkün değildir. İşte bu 

değerlerin öğrenilmesi de tarih okumakla mümkündür. Kentleri kent yapan, 

binlerce yıldan bu yana oluşan tarih, kültür ve uygarlık birikimidir. Bu günlere 

ulaşan uygarlık birikimi hepimize kalan bir mirastır. Bu mirası bugünden geleceğe 

taşımak ise hem görevimiz hem de sorumluluğumuz olmalıdır. Bu bakımdan 

yerel tarihe derin bir ilgi duyuyor ve bu konuda araştırmalar yapıyorum. Başta 

Foça olmak üzere Kuzey Ege’nin tarihi ile ilgili olarak araştırmaları kitaba 

dönüştürdüm. Halen yerel gazeteler ve internet sitelerinde bölge tarihi ile ilgili 

araştırmalar yapmaya ve yayınlamaya devam ediyorum. 3000 yıllık bir tarih 

üzerinde yaşıyoruz. Foça’da bilindiği kadarıyla sırasıyla Aioller, İyonlar, Persler, 

Büyük İskender (Makedonlar), Romalılar, Bizanslar, Osmanlılar ve şu anda da 

bizlere yurt olmuştur. 7-8 farklı kültüre ev sahipliği yapmış; zengin bir tarihi 

miras barındırdığına dair pek çok ize geçmişte yapılan ve halen yapılmakta olan kazılarda rastlanmış olmasına 

rağmen, Foça, maalesef “Tarih Turizmi” yapılacak seviyeye gelmemiştir.  
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Siz oteli ilk açtığımız zaman Foça nasıldı? 
 
Foça’da 2852 tane insan yaşıyordu. Hepsi birbirinin akrabasıydı. Doktor var, hastane 
var, eczane yok. Doktor ilaç yazıyor, elinde 2 tane çanta var birinde aletleri birinde 

ilaçlar. Çantasında ne ilaç varsa onu yazıyordu reçete olarak. 
850 tane su abonesi vardı, bir o kadar elektrik abonesi vardı. 
Herkes birbirinden kullanıyordu suyu, elektriği. Kardeşlik vardı. 
Sabah bir tane İzmir otobüsü vardı, akşam bir tane İzmir otobü-
sü vardı. Akşam 5-6’dan sonra otobüs gidiş gelişi yoktu. Öyle 
bir yerdi. Ama turist geliyordu. Turisti bir şöyle getirdik… Tatil 
köyüne gelen vardı ama merkeze gelen yoktu. Almanya’da se-
nelerce kalınca orada çevre yapmıştım, hepsinin adreslerini 
almıştım, koca bir bavul. Oteli alınca hepsine Almanca mektup 
yazdım. Binlerce mektup yazdım. Benim sayemde, bu yöntemle 
Foça merkeze turist geldi. Foça çok küçük bir yerdi. Garajı bili-
yorsunuz, garajdan sonra ev yoktu.. Ben açtığımda üç tane 
pansiyon, bir tane otel vardı. Biri şimdiki Athena Otel’in yerinde 
Cenap Otel vardı, şimdiki Cenap restoranın sahipleri. Bir de 
benim yanımda Dedem Pansiyon vardı. Bir de çarşının içinde 

Pansiyon Bir vardı. Bir de Mimoza Pansiyon… Ama turistin kalabileceği konsepte ilk 
yeri biz açtık. Oda- kahvaltı konsepti yoktu mesela. Kahvaltıya ya fırın ya da Lokantacı 
Muhittin vardı, ekmeğin arasına bal kaymak yenirdi orada kahvaltı niyetine.  
 

Peki sizce Foça’yı tarih turizmi yapılabilecek seviye getirmek için ne gibi adımlar 
atılabilir? 
 
Foça’da yer altı tarihi değerler açısından çok zengin. Zamanında kazılar yapıldı ama 

çıkarılanlar İzmir Arkeoloji Müzesi’ne gitti. Unutmamak lazım ki bir tek 
Foça’da tarihin üzerinde yaşıyoruz. Bergama, Selçuk - Efes, Didim… Bu-
ralarda şehir hep bölgelerin etrafında. Foça’da 3000 yıllık tarihin üzerinde 
yaşıyoruz. Nereyi kazarsanız kazın ya İyonlara ya daha sonra yaşayan 
Romalılara ait eserler çıkıyor. Her taraf tarih. Var birçok şey ama toprak 
altında. Bunlar çıkarılmadığı için biz ne yapıyoruz, işte Su Kemerleri’nden 
medet umuyoruz, son 150 yılda yapılmış taş evlerden medet umuyoruz. 
Halbuki tapınaklar, tiyatrolar, kütüphaneler, eski kiliseler bir çıksa ortaya 
taş evleri kimse görmeyecek. İşte bunlar yüzeye çıkmadan, tarih turizmi 
yapmak çok zor diyorum.  
 

Peki Foça’da turizmi nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünden bugüne 

neler değişti ve Foça turizminin geleceğinde neler var sizce? 

 
Türkiye’de daha henüz turizm yok iken, Fransız Tatil Köyü’nün Foça’da açılmasıyla birlikte, 

birdenbire Uluslararası Turizm Merkezi olan Foça’da hayat her yönüyle olumlu istikamette 

değişti. Ancak, yerel bazda bu güzel gelişmeye, turizmi daha da geliştirmek için çıkarılan teşvik 

kanunları yoluyla istifade edilmedi ya da hızlı başlangıca yeterince ayak uydurulamadı. Mesela 

“Turizm Alanlarında” tesis yapılması gerekirken, buralara 2. Konutların inşaatına hangi 

sebepten olursa olsun engel olunmadı, olunamadı. Bu arada 80’li yıllarda Antalya ve Muğla 

bölgesi turizme açılınca Foça yatırım için cazip olmaktan çıktı. Bunun yanı sıra Askeri Bölge 

olması nedeniyle turizm açısından hak ettiği yere bir türlü ulaşamadı. Bugün daha ziyade iç 

turizmde varlığını sürdüren şirin bir ilçedir. Turizmde varlığını sürdürebilmesi için, halı hazır 

sahip olduğu temiz denizini, doğal güzelliklerini, balıkçılığı korumalıdır. Bunun yanında tarihi 

varlıklarını gün ışığına çıkarmalı ve taş evleri, kent siluetini korumalı ve Butik otelciliği öne 

çıkarmalıdır. 
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İşletmesini sürdürdüğünüz Karacam Otel ile ilgili olarak neler 
söyleyebilirsiniz? Karacam Otel’in kuruluş hikayesini anlatabilir misiniz? 

Nasıl bir konseptte faaliyet gösteriyor? 

 

5 Mayıs 1981 yılında eşimle birlikte açtık. O günden beri de işletiyoruz. Oteli 

açtığımız binanın yapılış tarihi de çok ilginçtir. 1881 yılında yapılmış olmasından dolayı 

bizim için özel bir anlamı vardır. Ayrıca 1930 – 1936 yılları arasında bina, Türk Ocağı 

ve Kaymakamlık Lojmanı olarak kullanılmıştır. Şu sıralar oda/kahvaltı konsepti ile 

çalıştırıyoruz. 40 yıllık işletmeciliğimiz sayesinde son derece iyi ve düzenli bir konuk 

portföyü edindik. Yıllar içinde 3.nesile hizmet vermeye de başlamış bulunmaktayız. 

 

Hedef müşteri kitlesi kimler olarak belirlendi? 

 
Birbirinden farklı kitlelere hizmet veriyor olsak da, asıl hedef kitlemiz, seyahat 
sebebi kültür, tarih, dinlenme olan Foça hayranı yerli ve yabancı turistlerdir. 
Bu kesimden son derece memnunuz. Yukarıda da belirttiğim gibi 40 yıldır 
işlettiğimiz otelde çocukken tatil yapanlar bugün artık kendi çocuklarıyla geliyorlar. 

Turizmde devamlılık çok önemlidir. Bizde devamlı vaziyette aynı kesimden gelen konuklarımıza hizmet ederken, 

yeni konuklarımızın kalıcılığını sağlamak üzere hizmetimizi her gün özenle sürdürüyoruz. “Müşteri memnuniyetini 

sağladığımız anda mutlu oluyoruz. 

 

Sizce bu pandemi dönemi turizmi ve Foça turizmini nasıl etkileyecek? Siz otelinizde ne gibi 
önlemler aldınız? 
 
Bu pandemi, tüm dünyanın, ilk defa aynı anda birlikte yaşadığı ve dünya turizm hareketliliğini neredeyse 
ortadan kaldırma noktasına getiren yeni bir kriz dönemidir. Dünya elbet bir gün bunun da üstesinden 
gelecektir. Şahsen biz 40 yılda farklı türden pek çok olumsuzluğu yaşadık. Ama onlar şimdiki pandeminin 
yanında hafif kaldı çünkü her defasında kısa sürede bir çözüm üretildi. Bu 

diğerlerinden daha farklı, bir belirsizlik barındırıyor. En iyi çözüm ise kurallara 

uymaktan geçiyor. Biz, millet olarak, ne yazık ki kurallara uymakta biraz zorlanan 

bir toplumuz. Buna rağmen eninde sonunda belki gereğinden fazla bedel 

ödeyerek işbu pandemi’den de kurtulacağız inşallah. Biz otelimizde herkesin 

güvenliği için tüm sağlık protokollerini titizlikle takip ediyoruz. 

 

Foça’da butik otelcilik ön plana çıkarılmalı demiştiniz. Pandemi 
döneminde de butik otellere rağbetin arttığı söyleniyor. Sizce bu 
Foça’da turizmi olumlu yönde etkiler mi? 
 
Yani bizi bir, iki tık ileriye götürebilir ama hendeği atlatmaz. Foça’da büyük 
tesisler var, onlar yurtdışı ile bağlantılı çalıştığı için onlar bu sene iş 
yapamıyor. Büyük oteller, tedbirler alınsa da, tercih edilmiyor. Butik, 
küçük, az insan olan otellerde tatil yapılmak isteniyor. O yüzden küçük 
otellerin şansı zaten vardı, bu sene biraz daha arttı gibi görünüyor. 
 
Nasıl şuan durum peki? Bir doygunluk var mı? 
 
Yok çünkü turist gelemiyor ki. Avrupa ülkeleri birbirlerine gönderiyorlar. Almanya mesela şöyle bir 
açıklama yaptı; giderseniz gidin ama hasta olursanız sizi geri getirmem, orda kalırsınız. Ülkede durum 
belli. Ne bizden istiyorlar ne de kendileri gönderecekler. Tabii yine turist gelecek, 25 milyon geliyorsa 5 
milyon gelecek ama o 5 milyon Türkiye’nin turizmine merhem olmayacak. Çünkü 52 tane sektör 
turizmden faydalanıyor. Ayakkabıcısından, camcısına turizmdeki hareketlilikten payını alıyor. Dolayısıyla 
bu sene turizmde hiçbir zaman yaşamadığımız bir krizi yaşıyoruz. Sadece bizde değil. Şimdi sadece 
bizde olan krizler vardı; boykottu, terördü vs. Bir şekilde onların çaresini bulabiliyorduk. Ama şimdi tüm 
dünyada eşit zamanda olduğu için ülkece hiç vakamız olmasa bile buraya turisti ülkeler göndermiyor. 
Giriş-çıkışlar kapalı. Umutlu olmak için çok sebep yok, yalnızca dikkatli olmak için çok sebep var. 
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Foça’ya yerli turist mi daha çok geliyor yabancı turist mi? Hangisinden da-
ha çok besleniyor Foça? 
 
Yerli turist. Foça’ya gelen organize turisti en son biz 2002’de getirebildik. Nor-
veç’ten, İsviçre’den, Danimarka’dan, İngiltere’den, Hollanda’dan… Oradaki tur 
operatörleri ile buradaki seyahat acentaları anlaşıyordu, o şekilde 7-20 gün bura-
da ağırlayıp gönderiyorduk.  Herkesin kendi rezervasyonunu yapmasıyla birlikte 
çoğu insan ona yöneldi artık. O aradaki aracı firmalar gitti. Bu yüzden Foça’ya 
organize turist getirmek artık çok zor. Sadece birbir ilişkilerle turistler geliyor an-
cak bunların sayısı çok az. Eskiden %80- %90 idi. Şimdi %10’lara düştü. Onun 

dışında artık %90 yerli turist geliyor. O yerli turist de iki nedenle geliyor; birincisi Foça’ya 
aşık olmuş, ikincisi buradaki arkadaşlıkları, dostlukları büyük şehirde görememiş, onu 
sürdürmek için. 

 
Bir hayvan sever olarak, sizin de Foça’daki canlar için bir şeyler yaptığınızı oku-

dum. Hayvan sevgisi sizde nasıl oluştu? 

 
Hayvan sevgisi çocukken başladı bende. Alıştım. Onların aç olduğunu düşündükçe 

boğazımdan, kahvaltıda bile, bir lokma geçmiyor. O bakımdan her gün biraz erken kalkar, 

beslenme ve yaşama alanlarına gider, başta su ve mama ihtiyaçlarını karşılar sonra kahvaltıya 

otururum. 

 

Sizce bir turizmci nasıl olmalı? Genel olarak Turizm mezununda beklentileriniz 
nelerdir? Buna göre bir mezunda aradığınız yetkinlikler neler? İşe alım sırasın-
da nelere dikkat ediyorsunuz paylaşabilir misiniz? 
 
Bence bir turizmci tatlı dilli, güler yüzlü, seçkin, zarif, kibar, bakımlı, yabancı dili iyi 
bilen, işini, mesleğini ve insanı seven biri olmalıdır. Bunun yanı sıra mesleki olarak 
mütemadiyen kendini geliştirecek alanlar aramalı ve kendini durmak bilmeksizin ge-

liştirmelidir. Bu doğrultuda önüne gelen fırsatları iyi değerlendirmelidir. Kendilerini üst 
makamlardaki görevlere her daim hazır hale getirecek yaklaşımda ve azimde olmalıdır. 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları özelinde konuşmak gerekirse de; Türk mutfağını geliş-

tirmek ve korumak lazım diye düşünüyorum. Mesleklerinin önemini kavramalı ve ulus-
lararası alanda da kendilerini geliştirmeliler. Sektörde çok açık var aslında. 
 
Yeni nesil turizm mezunlarını nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Sizin ilk başladı-
ğınız yıllardan bu yana otel yöneticisi/işletmecisi profilinde ne gibi olumlu/
olumsuz değişimlerden söz edebiliriz? 
 
Her ne kadar turizmin, turistin tanımı hala aynıysa da vurgulanma şekilleri çok değişti. 
Turizm de değişti ama esas değişen eğitim oldu. Eksik şu; yurtdışında hangi mesleği 
öğreniyorsa mesleği yerinde öğreniyor. Okula bir iki gün gidiyor,  diğer günler mesleği 
yerinde öğreniyor. Bizde öyle değil. Teorik olarak 6-7 ay eğitim var sonra staj var. 
Stajda okulda öğrendiklerinin %90’ını uygulayamıyor. Dolayısıyla en iyi eğitim iş ye-
rinde olur.  Bir de staj için gittikleri yerlerde onların eğitimlerine katkı koyacak çalışma 
programları yok. Mesela bizim yanımıza stajyer geldiğinde onlara haftada en az 5 
tane soru sorarım; şu kokteyli yap , şu kadarlık şu kişiler gelecek onun servisini bana 
aç gibi…  
 
Sebahattin Bey, size samimi sohbetiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Bülten-

imizin bu sayısında yer alarak öğrencilerimize, akademik ve idari çalışanlarımıza 

ve bu sayımıza ulaşan kişilere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? 

 
Bu mesleğe gönül vererek, okumuş, eğitimini almış genç meslektaşlarıma başarılar dili-
yor, ülke turizminin kalkınması ve emin ellerde büyümesi için ellerinden ne geliyorsa 
esirgememelerini diliyorum. Mesleğini ve hizmet ettiği insanı sevdiği müddetçe genç 
meslektaşlarımın en kısa sürede kendilerine zirvede yer bulacaklarını biliyor ve çabalarını bu 

yönde sürdürmelerini tavsiye ediyorum. 
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DEÜ RM Foça Turizm Fakültesi 4. Kariyer Fuarı, Dekan Prof. Dr. Metin KOZAK, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. 
Emir Özeren, Dr. Öğr. Üyesi Aslı Emine ÖZEN ve Kariyer Koordinatörlüğü hocalarımızdan Araş. Gör. Dr. Pınar 
IŞILDAR,  Araş. Gör. Dr. Erdem AKTAŞ, Araş. Gör. Nur Ayça ÖZTÜRK ve Araş. Gör. Zeynep EGELİ’nin 
katkılarıyla 21 Şubat 2020 tarihinde başarıyla gerçekleştirildi.  
Turizm sektöründen seçkin 23 işletmenin katılımı ve sunumlarıyla gerçekleşen etkinlikte, öğrencilerimiz üst düzey 
yöneticilerle tanışma fırsatı yakalayarak, kariyerleri konusunda ilk adımlarını atmış oldu. Staj ve iş imkânları 
hakkında birebir görüşmelerin sağlandığı bugünde kariyer 
zirvesine geçen senelere kıyasla sektörden yoğun bir ilgi ve 
katılımın olması ve firma temsilcilerinin olumlu geri bildirimleri 
hem üniversitemiz hem öğrencilerimiz adına bizleri memnun etti.  
Fakültemiz öğrencileri sektör temsilcileriyle gerçekleştirdikleri 
profesyonel iş ve staj görüşmeleri sonucunda turizm sektörü 
beklentilerini daha yakından görme ve kendi yetkinliklerini daha 
iyi tanıyarak kariyer yollarına ilişkin önemli fırsatlar yakalama 
şansına sahip oldular. Ayrıca, Kariyer günleri etkinlikleri 
kapsamında öğrenciler tanıştıkları yöneticiler ve profesyonellerin 
hayat öykülerinden aldıkları ilhamla kendi kariyer yolculuklarını çizmeye başladılar. Etkinliğimizde konuk 
ettiğimiz sektör profesyonelleri arasında fakültemizin kendi mezunlarını da görmek bizleri ayrıca gururlandırdı. 
 

 

Kariyer Fuarımız 

Altın Yunus Çeşme Tu-
ristik Tes. A.Ş 

Sheraton Çeşme Hotel & 
Resort And Spa 
  

Rixos Premium Bodrum 
  

Delta Hotels Marriott 
Bodrum 
  

Six Senses Kaplankaya 
  

Caresse, A Luxury Col-
lection Resort & Spa 
  

The Bodrum Edition D Resort Murat Reis 
Ayvalık 
  

Cape Bodrum Beach 
Resort Hotel 
  

İmren Alaçatı Tatlıcısı 
  

Ortunç Otel 
  

D.Ream 
  

Meeting Point Hotels & 
Resorts 
  

Diana Otel Yatırımları 
ve İşletmeciliği A.Ş. 
Club Marvy Otel 
  

Doria Hotel Bodrum 
  

Hapimag Turistik Yatı-
rım ve Ticaret A.Ş 

Hotel Faustina 
  

Babaylon Hotel 
  

United Towers Yurtdışı 
Eğitim Danışmanlığı 
  

İzmir Çalışma ve İş Ku-
rumu Çiğli Hizmet Mer-
kezi 
  

Mola Cunda Otel 
  

Sunis Efes Royal Palace 
Resort & Spa Hotel 
  

Wyndham Grand İzmir 
Özdilek 
  

  

Fuarımıza Katılan Firmalar 
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Ege Bölgesi’nin çeşitli yerlerinde turizm sektörünün farklı kollarında hizmet veren 23 

firmanın temsilcilerinin katıldığı etkinlik stantların açılması ile başlayarak, öğrencilerin 

firmalardan insan kaynakları politikaları, işe alım süreçleri ve çalışma koşulları hak-

kında bilgi alması ile devam etti ve firma-öğrenci arasında yapılan birebir mülakatlarla 

ile son buldu. Mezuniyet aşamasında bulunan öğrencilerimiz iş imkanları ve çalışma 

koşulları hakkında bilgi alırken; ara sınıflardaki öğrencilerimiz staj fırsatlarını bilgi 

edinme imkanı buldu ve profesyonel iş hayatlarına ilk adımlarını atmış oldular.  

Öğrencilerimizin turizm sektörüne yakından bakma fırsatı da bulduğu bu etkinliğimize 
katkıda bulunan bütün görevli öğrenci arkadaşlarımıza, idari personelimize ve hocaları-
mıza içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Fakültemizin gelenekselleşen etkinliklerinden 
biri olan “Kariyer Günü” etkinliğimizin gelecek senelerde de aynı keyif, heyecan, yoğun-
luk ve başarıyla geçmesi umut ediyoruz. 

 

Batuhan Akşirin (Turizm İşletmeciliği 2. Sınıf öğrencisi) 

Bu yıl 21 Şubat 2020 tarihinde fakültemizde dördüncüsü düzenlenen “Kariyer Günü 

Etkinlikleri”nde ilk kez görev aldım. Fakültemize gelen otellerin yerlerine yerleştiril-

mesi, mülakat yapabilecekleri sınıfların ayarlanması ve ihtiyaçlarının karşılanması gibi 

konularda katılımcılara yardımcı oldum. Kariyer Günü Etkinliği’nin benim açımdan çok 

büyük faydası oldu. Gelen otel işletme sayısı fazla olduğu için, gerçekleştirdiğim 

mülakatlar sonucunda tecrübem daha fazla arttı. Artık hemen hemen firmaların benden 

beklentilerinin neler olduğunu ya da benden duymak istedikleri kilit cümleleri rahatlıkla 

öngörebiliyorum.  

Ayrıca Kariyer Günü Etkinlikleri kapsamında tanıştığım otel görevlileri ya da müdürler-

inin hayat hikâyelerini dinleyerek kendime ilham aldığım konular oldu. İki sene içerisin-

de mezun olduktan sonra hedefim İngiltere’ye gitmek. Konuştuğum kişilerin çoğu da 

yurtdışı tecrübesi elde ettikten sonra Türkiye’ye dönerek bilgilerini burada görev 

aldıkları işletmelerle paylaşmışlar ve bunun paralelinde iyi konumlara gelmişler. 

Etkinlik kapsamında ge-

len otel işletmeleri ge-

nellikle zincir bir yapıya sahip 

oldukları için hâlihazırda tüm 

dünyaya açıklar. Bizlere bu 

imkânı sunduğu için fakülte 

hocalarıma ve değerli firma 

yöneticilerine tüm arkadaşlarım 

adına teşekkür ediyorum. 
  

Akademisyen Görüşü  

Öğrencilerimizin Görüşü  
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Gülben Çoktan (Turizm İşletmeciliği 3. Sınıf öğrencisi) 

Daha önceki yıllarda gerçekleştirilen Kariyer Günü Etkinlikleri’nin ikisinde görevliy-

dim, bu sefer katılımcı olarak etkinlikte yer aldım. Görevli olmak da güzel bir 

duyguydu ancak bu sefer etkinliğin daha çok tadını çıkarabildiğimi söyleyebilirim. Bu 

sene katılımcı firma sayısının artması beni sevindirdi. Firma yöneticileri ile daha fazla 

iletişime geçme ve görüşme yapma şansı elde ettik. Otel görevlilerinin iletişimi de 

oldukça iyiydi, karşılıklı güzel bir diyalog sağladığımızı düşünüyorum. Bunun dışında 

bu etkinlikler sayesinde tecrübemiz giderek arttı. Bu tür organizasyonların ve turizm 

işletmeciliğinin farklı dallarında faaliyet gösteren firmaların çeşitliliğinin ilerleyen 

yıllarda daha fazla artması dileğiyle.  

 

Rüya Ergün (Turizm İşletmeciliği 2. Sınıf öğrencisi) 

Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz etkinlikte hem staj imkânı elde edebilmek 

hem de otellerle daha iyi bir iletişim kurabilmek amacıyla görev aldım. Görevim 

kapsamında belirli otellerle ilgilendim, görüşme odalarının belirlenmesi ve listelerini 

oluşturmada firmalara yardımcı oldum. Akademisyenlerimiz ve arkadaşlarımızla bir-

likte keyifli ve faydalı bir gün geçirdik. Firmalarla hem daha yakın iletişim kurduğum 

hem de bir görev üstlendiğim için tecrübemin ve özgüvenimin arttığını düşünüyorum. 

Otellerle görüşmenin de olumlu geçmesi beni fazlasıyla sevindirdi. Bizler bireysel olarak staj yeri bulma konusunda 

çeşitli sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Hem üniversitemizde hocalarımızın aktardığı değerli bilgiler hem de buraya gelen 

oteller sayesinde yönelmek istediğimiz departmanlar hakkında daha fazla bilinçleniyoruz. Fakültemizde böyle bir et-

kinlik gerçekleştiği için çok mutluyuz. 

 

Özge Çıkar (Turizm İşletmeciliği 3. Sınıf öğrencisi) 

Fakültemizde gerçekleşen Kariyer Günü Etkinlikleri’nde dört yıl üst üste görev 

alıyorum. Bu sene otel karşılama sorumluluğunu üstlendim. Bu kadar 

fazla işletmeyi bir arada görebileceğimiz başka bir etkinlik yok. Kariyer fuar-

larına da katılıyoruz ancak yoğunluktan dolayı işletmelerle kısıtlı iletişime geçme 

şansına sahip oluyoruz. Fakültemizde böyle etkinliklerin düzenlenmesi birebir 

görüşme sağlanması ve aklımızdaki sorulara cevap bulabilmemiz açısından 

oldukça faydalı. Ayrıca kariyer günü etkinlikleri sayesinde geçen seneki staj yeri-

mi ayarlamıştım, bu yıl için de görüşmelerimi gerçekleştirdim. Buna ek olarak 

üniversiteye başlamadan önce departmanlar ve oteller hakkında detaylı bir bil-

giye sahip değildim. Etkinlikte yer alan firmaların bu konular hakkında detaylı 

bilgi sağlaması benim ileride 

yönelmek istediğim alanı bul-

mamda oldukça büyük katkı 

sağladı. Bizler açısından fayda-

lı geçen bu etkinliklerin iler-

leyen yıllarda da devam-

lılığının sağlanması dileğiyle.  
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Doğum Günü Kutlamalarımız 

 

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

DAR, Ayşe Dilek SEYMEN ve Kader KARAHANLI’nın doğum günü 

kutlaması 24 Ocak 2020 Cuma günü Fakültemiz Toplantı Salonu’nda 

idari ve akademik personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Özay Emre 

YILDIZ, Pınar IŞILDAR, Ayşe Dilek SEYMEN ve Kader KARAHAN-

LI’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 kutla-

ması 26 Şubat 2020 Çarşamba günü Fakültemiz Toplantı Salonu’nda 

idari ve akademik personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Ocak ayında 

doğan ve emekli olan Meltem ÖZDOĞAN hoca da konuğumuz oldu.  

Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER, Aslı Emine ÖZEN DE HAAS, Meltem ÖZDOĞAN ve Elif 

TOPRAK SAKIZ’ın yeni yaşlarını kutluyor, sağlık, huzur, mutluluk ve başarı dolu bir yıl 

geçirmelerini temenni ediyoruz. 

 

HORECA Fuarı 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve 

Turizm İşletmeciliği öğrencileri ve Hocaları 

olarak 19-20 Şubat tarihinde HORECA Fuarı-

na (Ege Uluslararası Otel Ekipmanları ve Ev 

Dışı Tüketim Gıda) katılım gösterdi. 

 

 

İkramlar Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencilerimizden 

 

21 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz “Kariyer Günü” etkinliğimiz de sunulacak 

ikramları  Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ve Pınar IŞILDAR hoca-

larımız birlikte hazırladı. Kendilerine leziz ikramları için teşekkür ederiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizden Haberler 
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“İnsan Kaynakları Araştırmalarında Güncel Yaklaşımlar” Konferansı  

 
2 Mart Pazartesi günü fakültemiz öncülüğü Sosyal Bilimler Enstitüsü ev sahipliğin-

de lisansüstü araştırma misyonumuz doğrultusunda Birleşik Krallık’ın en saygın 

üniversitelerinden biri olan Bath Üniversitesi'nden değerli araştırmacı Doç. Dr. Ya-

sin Rofcanin'i konuk ettik. 

 
Meltem Özdoğan Hocamıza Veda Yemeği 

 
Emekli olan Meltem Özdoğan hocamıza 26 Şubat Çarşamba günü veda 

yemeği düzenlendi.  

 
5.Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu 
 

28 -29 Şubat tarihinde günü fakültemizin eş düzenleyicisi olduğu 5.Ulusal 
Deniz Turizmi Sempozyumu'nu gerçekleştirildi ve üniversitemiz adına sektörle olan işbirliğini daha ileriye taşı-
yacak adımlar atıldı. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf ÖZTÜRK, Kültür 

ve Turizm Bakanlığı Deniz Turizmi Daire Başkan Vekili Elçin ŞİMŞEK ÖNCÜ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Denizcilik Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Cem ERDEM gibi alanında önemli birçok isim sempoz-
yumda konuşmalarını sundu.  Bu seneki teması ”Dijital Dönüşüm”  olan sempozyumda 27 adet bildiri sunuldu.  Daha 

ayrıntılı bilgi edinmek için sempozyumun web sayfası olan https://denizturizmi2020.deu.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsi-

niz. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Öğrencilerle Online Söyleşi 

8 Mayıs 2020 tarihinde, fakültemiz dekanı Prof. Dr. Metin Kozak, instagram  hesabımız canlı yayınında öğren-

cilerin uzaktan eğitim süreci ile ilgili sorularını yanıtladı.  

 

DEÜ Bilgilendiriyor Canlı Konferans Dizisi  

Üniversitemizin düzenlediği DEUZEM üzerinden yürütülen canlı konferans dizisinin 11 Mayıs 2020 tarihli ko-

nuğu “Pandemi Yaşam Biçimimizi ve Seyahat Alışkanlıklarımızı Değiştirebilecek mi?” konusuyla fakültemiz 

dekanı Prof. Dr. Metin Kozak oldu.  

 

https://denizturizmi2020.deu.edu.tr/
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16. Araştırma Yöntemleri Semineri  
 

Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Kozak, 29 Ocak -02 

Şubat 2020 tarihlerinde Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 

tarafından Antalya’da düzenlenen 16. Araştırma Yöntemleri 

Seminerine eğitimci olarak katıldı. 

 

 

 

 

 

 

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği'nce (ETİK)  
 

Fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Emir Özeren, İzmir turizminde son on yılda yaşanan ge-

lişmelerin, 2019 yılı verilerinin değerlendirildiği ve gelecek on yılın vizyonunun ortaya 

konulduğu Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği'nce (ETİK) Mövenpick Hotel İzmir'de 

düzenlenen toplantıya fakültemizi temsilen 23 Ocak tarihinde katılım gösterdi.  "Izmir'in 

geleceği Türkiye'nin de geleceğidir" söylemiyle hazırlanan rapor seçkin davetlilerin huzurunda 

basın toplantısıyla kamuoyunun dikkatine sunuldu. 

 

 

“Reinventing Tourism: Cross-Country Perspectives” Konulu Online Seminer 
 

Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Kozak, 21 Nisan 2020 tarihinde, Research 
Networking, Advances in Tourism Marketing Conferences (ATMC), Anatolia Turizm 

Akademi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Europeia Üniversitesi tarafından düzen-
lenen “Reinventing tourism: cross-country perspectives” konulu online semi-
nere konuşmacı olarak katıldı.  
 
 
“Reinventing Tourism: Cross-Country Perspectives II” Konulu Online 
Seminer 
  

Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Kozak, 21 Nisan 2020 tarihinde, Re-
search Networking, Advances in Tourism Marketing Conferences (ATMC), 
Anatolia Turizm Akademi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Europeia Üniversitesi 
tarafından düzenlenen “Reinventing tourism: cross-country perspectives II” 
konulu online seminere konuşmacı olarak katıldı.  
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 “Turizmde Dijital Devrim: Eğitim, Araştırma ve Sektör Açı-
sından Bir Değerlendirme” Konulu Online Seminer 
 
Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Kozak, 24 Mayıs 2020 
tarihinde, Anatolia Turizm Akademi tarafından düzenlenen 
“Turizmde Dijital Devrim: Eğitim, Araştırma ve Sektör Açısından 
Bir Değerlendirme” konulu online seminere konuşmacı olarak 
katıldı.  
 
“Reinventing Tourism: The Future of Tourism Research” Ko-
nulu Online Seminer 
 
Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Kozak, 25 Mayıs 2020 tarihinde, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Euro-
peia Üniversitesi tarafından düzenlenen “Reinventing tourism: the future of the tourism research” konulu online 
seminere moderatör olarak katıldı.  
 
“Uniting around COVID-19: A Starting Point For Emerging Interdisciplinary Tourism Research” Online 
Panel 
 
Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Kozak, 11 Haziran 2020 tarihinde, “Uniting around COVID-19: A star-
ting point for emerging interdisciplinary tourism research” konulu online panele moderatör olarak katıldı. 
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