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ll. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi
Sevgin AKIŞ RONEV
Boijaziçi Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile Anatolia:
Turizm Araştırmaları Dergisi tarafından ortaklaşa
düzenlenen II. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kong
resi 1 9-22 Mayıs 2004 tarihlerinde, yine Gökçeada'da
düzenlendi. Gökçeada Meslek Yüksekokulu Müdü
rü Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Yurtseven ile Anatolia: Tu
rizm Araştırmaları Dergisi'nin editörü Yrd. Doç. Dr.
Nazmi Kozak ' ın açılış konuşmalarının ardından,
Yrd. Doç. Dr. Yurtseven özel bir oturumda Gökçe
ada'nın turizm değerlerini, TRT için hazırlanan bir
belgesel film gösterimi eşliğinde anlattı. Kongrenin
ilk paneli, Anatolia'nın 1 5 . yayın yılı olması nede
niyle, Derginin başlangıcından günümüze gelişim
sürecine ayrılmıştı. Yrd. Doç. Dr. Nazmi Kozak'ın biz
zat oturum başkanlığı yaptığı panelde Çankaya Üni
versitesi'nden Prof. Dr. Hasan Işın Dener, Hacette
pe Üniversitesi'nden Dr. Mehmet Özdemir, Ekin
Yazım grubundan gazeteci Fehmi Köfteoğlu ve Do
kuz Eylül Üniversitesi ' nden Doç. Dr. Özkan Tütün
cü konuştular. Konuşmacıların hepsi Nazmi Ko
zak ' ın henüz yüksek lisans öğrencisi iken birkaç öğ
renci arkadaşı ile birlikte "Anatolia: Turizm, Çevre
ve Kültür Dergisi" adıyla yayınlanmaya başladığı Der
ginin, bütün güçlüklere rağmen, yıllar içerisinde ni
teliğini artırarak günümüze dek gelmesindeki en önem
li etkenin Kozak ' ın özverili çalışmaları olduğunu
belirttiler. Fehmi Köfteoğlu konuşmasında çok ye
rinde bir benzetme yaparak, Anatolia'nın edebiyat
dünyasındaki karşılığının eskilerin çok iyi bildiği
Varlık Dergisi olduğunu söyledi.
İkinci gün sabah oturumunda üç ayn panel yapıldı.
İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mithat Zeki
Dinçer başkanlığında gerçekleştirilen ilk panelde li
sansüstü turizm tezlerinde konu seçimi ve süreci ele
alındı. Çarıkaya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet
Yalnız konuşmasında tez çalışmalarında danışman
seçmenin önemini vurgularken, Akdeniz Üniversite
si 'nden Prof. Dr. Ahmet Aktaş turizm işletmeciliği
konusunda lisans tezi yönetecek danışman bulma zor
luğundan ve anabilim dalı olarak kabul edilmediği
için turizmde doçentliğin mümkün olmamasının ya
rattığı sıkıntılardan söz etti. İstanbul Üniversitesi ' nden
Prof. Dr. Füsun İstanbullu Dinçer ise kendi üniver
sitesindeki 22 yıllık turizm programını anlattığı ko
nuşmasında, 1 999 yılından bu yana uygulamaya yö-

206

•

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi

nelik tezler yazıldığını belirtti. Panelin son konuşma
cısı olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden
Doç. Dr. Celil Çakıcı, turizm dalında lisansüstü tez
lerini tamamlayan öğrencileri değerlendirmek ama
cıyla yaptığı bir araştırmanın sonuçlannı sundu.
İkinci panelin konusu turizm araştırmalarında etik ola
rak belirlenmişti. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Ah
met Yalnız' ın yaptığı panelde konuşmacı olarak yer
alan Anadolu Üniversitesi'nden Doç. Dr. Fermanİ Ma
viş, Boğaziçi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Sevgin Akış
Roney ve Gökçeada Meslek Yüksekokulu Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Yurtseven, bilimsel araştırma
larda etik sorununu değişik açılardan ele aldılar.
Kongrenin en son panelinde, ABD ve İngiltere'de tu
rizm alanındaki lisansüstü tez çalışmal arının hazır
lanma sürecini, bu ülkelerde tez yazmış konuşmacı
lar kendi deneyimlerinden hareketle anlattılar. Prof.
Dr. Hasan Işın Dener'in başkanlığını yaptığı panel
de Mersin Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Kemal
Birdir ile University of Nevada-Las Vegas'da görev
yapan ve halen Bilkent Üniversitesi ' nde misafır öğ
retim üyesi olarak bulunan Doç. Dr. Şeyhmus Ba
loğlu ABD'deki uygulamalardan söz ederken, Muğ
la Üniversitesi'nden Doç. Dr. Metin Kozak ise İngil
tere'deki uygulamayı anlattı.
İki günlük kongrede öğleden sonraları düzenlenen
toplam 1 2 öğrenci oturumunda turizm konusunda ta
mamlanmış veya devam eden doktora ve yüksek li
sans tezleri sunuldu. I. Kongrede olduğu gibi bu kong
rede de turizm işletmeciliğinin yanısıra, kamu yöne
timi, şehir ve bölge planlaması, peyzaj mimarlığı, mi
marlık ve Avrupa Birliği gibi turizm le ilişkili farklı
disiplinlerden çalışmalar vardı. Aralarında Texas A
& M University ve KKTC 'deki Doğu Akdeniz Üni
versitesi ' nin de bulunduğu toplam 1 6 farklı üniver
siteden gelen öğrencilerin sunduğu 7 doktora ve 29
yüksek lisans tezi, kongreye katılan öğretim üyeleri
tarafından değerlendirildi ve oylandı. Oylama sonu
cunda doktora tezi sunumu yapan öğrencilerden, Gazi
Üniversitesi Turizm işletmeciliği anabilim dalındaki
teziyle Alptekin Sökmen birinci olurken, ikinciliği
Çukurova Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı anabilim
dalından Meryem Atik, üçüncülüğü ise Ege Üniver
sitesi Peyzaj Mimarlığı anabilim dalından Çiğdem
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Kaptan Ayhan aldı. Yüksek hsans tezleri arasında
birinciliği Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Birliği
anabilim dalından İlkay Taş, ikinciliği Anadolu Üni
versitesi Turizm ve Otel işletmeciliği anabilim da
lından Gökhan Ayazlar, üçüncülüğü de Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm işletmeciliği ana
bilim dalından Murat Aksu elde ettiler. Dereceye gi-

ren öğrencilere son gece düzenlenen yemekte teşvik
ödülleri verildi.
: Mayıs 2004
: Haziran 2004
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Doç. Dr. Sevgin Akış Roney. Boğaziçi Üniversitesi, Uygulamalı Bilim
ler Yüksekoku/u, Turizm İşletmeciliği Bölümü 34342 Bebek, İstanbul.
E-posta : sevgin@boun.edu.tr

ll. Lisansüstü Turizm Ö.ğ rencileri Kongresi
Metin KOZAK
Muljla Üniversitesi
Turizm Işletmecililli ve Otelcilik Yüksekokulu

B iraz geriye gittiğimizde, dünyada ilk turizm öğren
cileri kongresinin 1 997 yılı başlarında Houston Üni
versitesi'nin ev sahipliğinde Hilton Oteli'nde gerçek
leştirildiğini görmekteyiz. Öğrencilerden gelen ilgi
ve akademisyenlerden gelen destek sonucunda bu
etkinlik halen devam etmektedir. B u etkinliğin başa
nsını gören Kaye Chon, daha sonraki yıllarda Asya
Pasifık Ülkeleri Turizm Lisansüstü Öğrencileri Kon
feransı ' nı düzenlemeye başlamıştır. Bu etkinlik de
halen devam etmektedir. Bu tür etkinliklerio amacı,
dünyanın değişik ülkelerinde turizm ve ilgili alanlar
da tez yazan öğrencileri bir araya getirerek görüş
alışverişinde bulunmalarını ve birbirileriyle kaynaş
malarını sağlamak ve konusunda uzman akademis
yenierin düşüncelerinden yararlanarak tez çalışma
larında yeni açılımlar kazanmalarını teşvik etmektir.
Dünyadaki gelişmelerin farkında olan ve Türkiye'de
ki turizm araştırınacılarına yeni açılırnlar kazandır
mayı amaç edinmiş Anatolia: Turizm Araştırmaları
Dergisi'nin, benzer bir etkinliği ülkemizde de düzen
lemeyi kararlaştırması yerinde bir karardı. B irincisi
Ekim 2002 tarihleri arasında gerçekleştirilen kong
reye ilginin fazla olması nedeniyle etkinliğin sürek
li haline getirilmesine karar verildi. Bu kapsamda II.
Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, 1 9-23 Ma
yıs 2004 tarihleri arasında yine Çanakkale On Sekiz
Mart Üniversitesi'nin işbirliği ve ev sahipliği ile Gök
çeada Resort Otel'de gerçekleştirildi. Üç gün süren
etkinliğin ilk iki gününde öğrenci sunularına ve aka
demisyenlerin katıldığı çeşitli panellere yer verildi.
Üçüncü günü ise, Gelibolu Yatımadası'nı kapsayan
günübirlik bir gezi düzenlendi. Dünyadaki örnekle
rinden farklı olarak, bu kongre için öğrencilerden her
hangi bir katılım ya da konaklama ücreti alınmamış
olmasını da burada vurgulamakta yarar görülmektedir.
Kongrede, 5 ' i doktora ve 27 'si de yüksek lisans olmak
üzere toplam 32 tez konusunun sunumuna 1 2 ayn
oturumda yer verildi. Toplam 1 8 öğretim üyesi de,

konuşmacı ve oturum başkanı olarak yer aldı. Sade
ce turizm disiplininde tez yazan yüksek lisans ve dok
tora öğrencilerinin yanı sıra işletme, iktisat, şehir plan
laması, kamu yönetimi, mimarlık, peyzaj mimarlığı,
Avrupa Topluluğu vb. diğer disiplinlerden de katılım
ların olduğu gözlemlendi. Öğrenci sunuları arasına
serpiştirilen ve çoğunluğunu akademisyenlerin oluş
turduğu panel etkinliklerinin ana konusunu oluştu
ran tez yazımında konu seçimi, turizm araştırmala
nnda etik, diğer ülkelerde tez hazırlama süreci gibi
tartışmaların katılımcı öğrencilere oldukça yararlı ol
duğu dile getirildi. Ek olarak, öğrenci sunumlarında
karşılıklı soru-yanıt şeklinde geÇen sürecin de öğ
rencilerin eksikliklerini tamamlama yönünde gele
cekte daha dikkatli adım atmaları gerektiği gerçeği
ni de ortaya koydu.
Kongre, açılış konuşmaları ile başladı. Programın ilk
etkinliği, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi' nin
masaya yatırıldığı paneldi. Başkanlığını Dergi Edi
törü Nazmi Kozak' ın (Anadolu Üniversitesi) yürüt
tüğü panelde Hasan Işın Dener (Çankaya Üniversi
tesi), Mehmet Özdemir (T.C. Merkez Bankası), Öz
kan Tütüncü (Dokuz Eylül Üniversitesi), Fehmi
Köfteoğlu (Ekin Yayıncılık) konuşmacı olarak yer
aldılar. Bütün konuşmacılar, Anatolia Dergisi'nin
kuruluşundan bugüne kadar geçen tarihsel süreç içe
risinde analizini yaptıktan sonra yaşanan sıkıntıları
ve imza atılan başarıları örnekler vererek dile getir
diler. Bu kapsamda, derginin hiç beklenmedik bir şe
kilde yükseliş trendine girdiği ve Türkiye'de turizm
araştırmacılığında önemli bir boşluğu daldurarak nasıl
"brand name" halini aldığı da konuşmalar arasında
yer aldı.
Kongrenin ikinci gününün sabah oturumlarında üç
panel ard arda yer aldı. M. Zeki Dinçer (İstanbul Üni
versitesi) başkanlığında yürütülen birinci panelin
konusu, lisansüstü turizm tezlerinde konu seçimi ve
süreci idi. Panelde Ahmet Yalnız (Çankaya ÜniverCilt 15
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