TURİZM
FAKÜLTESİ
TARİHÇEMİZ

2009 yılında Foça’da
Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve
Otelcilik Yüksekokulu olarak lisans eğitimine
başlayan kurumumuz, 2014 yılında Fakülte
olmuştur. Kurumumuz 2020 yılından bu yana Buca
Tınaztepe Yerleşkesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm
Fakültesi adı ile lisans eğitimini sürdürmektedir.
AMACIMIZ
Fakültemiz, küresel turizm ekosisteminde yaşanan gelişmeleri
izleyerek ve paydaşlarla etkin işbirliği kurarak değer yaratan yenilikçi bilgi
üretmeyi ve girişimci bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
Turizm alanındaki bilimsel çalışmaları ve eğitim kalitesiyle ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören
ve tanınan bir eğitim kurumu olma özelliğini sürdürerek sektörün ve toplumun refahının artmasını sağlamaktır.

ÖNE ÇIKAN TEKNİK OLANAKLAR:
Gastronomi Uygulama Mutfağı, Mini Uygulama Mutfağı (Dünya Mutfağı), Pastane, Çok Fonksiyonlu Fırınlar,
Konferans Salonu, Toplantı Salonu, Kesintisiz Eğitim İçin Jenaratör ve USB Güçlendirici, Çok Amaçlı Etkinlik
Salonu, Donanımlı Modern Sınıflar (Bilgisayar, barkovizyon ve ses sistemleri),
ÖNE ÇIKAN EĞİTİM PROGRAMLARI:
Erasmus + ve Farabi Değişim Programları

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
Bölümümüzde 1 yıl İngilizce hazırlık programı bulunmaktadır. Öğretim planımızın %30’u İngilizce derslerden
oluşmaktadır. Bölümümüzde ders geçme ve bağıl not değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin bilişim sistemleri alanında yetkinlik kazanmaları amacıyla Opera (otel otomasyon programı) ve SPSS (istatiksel veri
analiz otomasyonu) gibi programlarımın öğretildiği dersler verilmektedir. Bölümümüz öğrencilerimize yurt dışında
öğrenim görme fırsatı sunmak amacıyla Avrupa’daki çeşitli üniversiteler ile Erasmus+ anlaşmaları (öğrenci değişim
programı) gerçekleştirmiştir.
Kariyer Alanları
Turizm İşletmeciliği Bölümü mezunları turizm işletme belgesine sahip konaklama işletmeleri, turizm
işletme belgeli tatil köyleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan özel belgeli oteller, A grubu seyahat
acenteleri, birinci sınıf yeme - içme ve catering işletmeleri, yurt dışı turizm işletmeleri, marinalar ve yat
işletmeleri, kamu ve özel kuruluşlara ait turizm enformasyon ofisleri, eğitim ve dinlenme tesisleri vb. ile
havayolu, turizm taşıma işletmelerinde kariyer yapma olanağına sahip olurlar.

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, eğitim-öğretim faaliyetlerine 2018 yılında başlamıştır. İsteğe bağılı 1
yıl İngilizce hazırlık eğitimi bulunmakla birlikte Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında lisans derecesine yönelik
dört yıllık eğitim verilmektedir. Öğrenciler, III. yarıyıldan itibaren mesleki kullanıma yönelik ikinci yabancı dil (Almanca veya Fransızca) dersleri alabilmektedir.
Kariyer Alanları
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunları öncelikle konaklama işletmelerinde ve bağımsız yiyecek/içecek işletmeleri olmak üzere, havalimanlarındaki yiyecek/içecek birimlerinde, kruvaziyer gemilerde, catering işletmelerinde, yiyecek/içecek hizmeti sunan kamu kurumlarında ve yiyecek/içecek hizmeti
sunan tüm işletmelerde çalışabilmektedirler.
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