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We are grateful to the rector of Atatürk 
University, Prof. Dr. Omer COMAK-
LI who has paid great attention to our 
faculty from the first day he was assig-
ned as the rector for all his great support 
and contributions in the establishment 
of  Ömer Halisdemir Conference Hall, 
Housekeeping Practice Room, Vitamin 
Cafe Practice Area, Front Office Pra-
ctice Area, and Gastronomy Practice 
Restaurant, improvement and renewal 
of the Restaurant, Restaurant Kitchen, 
Computer Laboratory, and canteen, 
and transfer of the Ata Hotel founded 
and run by Atatürk University Research 
Hospital to the Faculty of Tourism as a 
practice hotel which all have crucial ro-
les for Faculty of Tourism in providing a 
better quality education to our students.

Fakültemizin daha kaliteli eğitim ve-
rebilmesi için, ihtiyaç duyulan Ömer 
Halisdemir Konferans Salonu’nun, Kat 
Hizmetleri Uygulama Odasının, Vita-
min Cafe Uygulama Alanının, Ön Büro 
Uygulama Alanının,  Gastronomi Uy-
gulama Mutfağının açılmasında, Resto-
ranın, Restoran Mutfağının, Bilgisayar 
Uygulama Laboratuvarının ve kantinin 
iyileştirilmesi ve yenilenmesinde, Ata-
türk Üniversitesi Araştırma Hastanesi 
bünyesinde olan Ata Hotel’in Turizm 
Fakültesi Uygulama Oteli olarak kulla-
nıma açılmasında maddi ve manevi des-
teklerini esirgemeyen ve göreve atandı-
ğı andan itibaren fakültemizle yakından 
ilgilenen Atatürk Üniversitesi Rek-
törü Sayın Prof. Dr. Ömer ÇOMAK-
LI’ya sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.



Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 
olarak 2007’de  kurulan ve 2011’de fakülte ha-
line getirilen kurumumuz, turizm sektörünün 
ihtiyaç duyduğu ulusal ve uluslararası stan-
dartlarda insan gücü yetiştirmeyi kendine mis-
yon edinmiştir.

Yönetime geldiğimiz Eylül 2016’dan itibaren 
Fakültemizde uygulamaya dayalı daha kalite-
li eğitim verilebilmesi için birçok yeni birimi 
hizmete açtık. Bunların başlıcaları: Ömer Ha-
lisdemir Konferans Salonu, Kat Hizmetleri Uy-
gulama Odası, Vitamin Cafe Uygulama Alanı, 
Ön Büro Uygulama Alanı ve Gastronomi Uy-
gulama Mutfağıdır. Ayrıca Restoran, Restoran 
Mutfağı, Bilgisayar Uygulama Laboratuvarı ve 
kantinin iyileştirme ve yenileme çalışmalarını 
gerçekleştirdik. Bunlarla birlikte uygulama ote-
li bulunmayan Fakültemize bir uygulama ote-
li kazandırdık. Aşağıda haber olarak bulunan 
bir çok eğitim öğretim faaliyetini ve etkinliğini 
gerçekleştirdik. Bütün bunların yapılmasında 
bizi destekleyen Rektörümüz Prof. Dr. Ömer 

ÇOMAKLI’ ya  ve Üniversitemiz yönetimine şükranlarımı sunarım. Bu çalışmalarda bü-
yük gayretleri olan Dekan Yardımcılarım Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇAVUŞ’a ve Yrd. Doç. Dr. 
Cem IŞIK’a, akademik ve idari kadromuza içten teşekkürlerimi sunarım.

Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesinin dört bölümü bulunmakta olup bunlar: Turizm 
İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm Rehberliği ve Rekreasyon Yöneti-
mi Bölümleridir. Turizm İşletmeciliği ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleri aktif 
olup, bu iki bölümde 1041 öğrenci öğrenim görmektedir. Turizm Rehberliği Bölümüne 
2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alınabilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. 
Dört bölümümüzde toplam 28 akademisyenimiz bulunmakta olup bunların 11’i öğretim 
üyelerinden, 17’si öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Ayrıca Fakültemiz öğretim üye-
lerinden oluşan ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde bulunan Turizm ve Otel İşletme-
ciliği Ana Bilim Dalında yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim verilmektedir.

Gittikçe büyüyen Fakültemizde yaşanan önemli gelişmeleri ve yapılan etkinlikleri 
paylaşmak amacıyla yılda iki kez yayınlanması planlanan Atatürk Üniversitesi Tu-
rizm Fakültesi Bülteni’nin ilk sayısını sizlere sunmaktan mutluluk duymaktayız. 
Bu bülten aracılığıyla bağımızı kuvvetlendirmek, yeni haberlere ve başarılara imza 
atmak, bunları sizlere duyurabilmek ümidiyle; keyifli okumalar dilerim.

Our institution that was founded in 2007 as a Tourism Management and Hotel Manage-
ment High School and transformed into faculty in 2011, has made its mission to train stu-
dents in the national and international standards required by the tourism sector.

Since September 2016, when we started, we have opened many new units so that we can 
provide more quality training based on practice. The main ones are; Ömer Halisdemir Con-
ference Hall, Housekeeping Practice Room, Vitamin Cafe Practice Area, Front Office Practi-
ce Area, Gastronomy Practice Kitchen. We have also renewed and renovated the restaurant, 
restaurant kitchen, computer laboratory and canteen. In addition to these, we have brought 
our faculty a practice hotel. We have carried out many educational and social activities re-
ported in the news below. I would like to extend my gratitude to our rector Prof. Dr. Omer 
COMAKLI who supported us in doing all this, and to the management of our university. 
I sincerely thank to my dear assistants Asst. Prof. Dr. Ahmet CAVUŞ and Asst. Prof. Dr. 
Cem ISIK who have great efforts in these studies and to academic and administrative staff 
of the faculty.

Ataturk University Tourism Faculty has four departments: Tourism Management, Gast-
ronomy and Culinary Arts, Tourism Guiding, and Recreation Management. Tourism Ma-
nagement and Gastronomy and Culinary Arts departments are active and there are 1041 
students in two departments. The Department of Tourism Guiding is continuing its prepa-
rations to receive students in 2017-2018 education year. In our four departments, we have 
28 academicians, 11 of them are academic members and 17 of them are lecturers. In additi-
on, there are master and doctoral degrees in the field of Tourism and Hotel Management, 
which consist of faculty members and is in the scope of Institute of Social Sciences.

We are pleased to present the first issue of the Bulletin of the Tourism Faculty of 
Atatürk University, which is scheduled to be published twice a year in order to sha-
re important developments and activities that are happening in our ever growing 
faculty. Through this bulletin, we hope to strengthen the relationship, sign new 
news and success and hope to hear them; pleasant readings.

Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ
       Turizm Fakültesi Dekanı
       Dean of Tourism Faculty

DEKANIN MESAJI DEAN’S MESSAGE



Yayın Koordinatörünün Mesajı Publishing Coordinator’s Message
Merhaba Derken;
Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak ilk kez 
bir e-bülten (ATA TURİZM) ile karşınızda olmanın 
heyecanını yaşıyoruz.  Amatör bir ruhla ilk sayımızda 
en iyisini hazırlamak için Eylül 2016’da ekibimiz ile ça-
lışmalara başladık. Amacımız Fakültemizi Türkiye’de 
ve yurt dışında tanıtmak, Fakültemizde yapılan etkin-
likleri haberleştirmek ve paylaşmaktır.  Türkiye’de bir 
ilki gerçekleştirerek bir fakülte bülteninin tamamını 
hem Türkçe hem de İngilizce olarak yayınlıyoruz.

Bültenimizi Türkiye’deki tüm turizm liselerine, 
ön lisans, lisans düzeyinde turizm eğitimi veren 
bölümlere ve akademisyenlere, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı yetkililerine, 81 ilin Kültür ve Turizm 
Müdürlüklerine, Türkiye’deki tüm 3-4-5 yıldızlı 
otellere, seyahat acentalarına, turizm işletme bel-
geli restoranlara, TÜRSAB, TUREB, TÜROFED 
gibi turizm meslek örgütlerine, Atatürk Üniver-
sitesi mensuplarına, Erzurum ili idareci ve yerel 

yöneticilerine olmak üzere, toplamda 30 binin üzerinde kişi ve kuruma gönderiyoruz.  

Ayrıca Fakültemize uluslararası bilinirlik kazandırabilmek için ABD ve Kanada’dan Av-
rupa ülkelerine, komşu ülkelerden, Türk Cumhuriyetleri’ne ve Çin’e kadar geniş bir coğ-
rafyada 850’den fazla turizm alanında çalışan akademisyene de bültenimizi ulaştırıyoruz.

En iyisini yapmaya çalıştıysak da ilk olması nedeniyle bültenimizde bazı eksiklik ve hatalarımız 
olacaktır. Bunlardan dolayı affınıza sığınıyoruz. Bültenimizi Eylül 2016’dan Şubat 2017’ya kadar 
büyük bir mesai vererek hazırladık. Öncelikle yayın kurulu üyelerimiz araştırma görevlileri İlker 
TÜRKERİ, M. Fatih IŞIK, Aykut ŞİMŞEK, Tuba TÜRKMENDAĞ, Leyla TOKGÖZ, Özgür ÇAL-
KIN’a ve destek veren fakültemiz mensuplarına teşekkürü borç bilirim.  Metinleri İngilizceye 
çeviren fakültemiz araştırma görevlileri İlker TÜRKERİ, Mehmet Yavuz ÇETİNKAYA ve Zafer 
TÜRKMENDAĞ’a,  İngilizce redaksiyonunu yapan fakültemiz öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Savaş 
YEŞİLYURT’a şükranlarımı sunarım. Bültenimizin tasarımını yapan üniversitemiz İletişim Fakül-
tesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hakan TEMİZTÜRK’E ve öğrencisi Mariye ÇELİK’e, kullandığımız 
bazı fotoğrafları bize temin eden Uzman Ayşe ÖZDEMİR’e ve bülteni dil açısından kontrol eden 
üniversitemiz Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Rıfat KÜTÜK’e içten teşekkür 
ederim.

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇAVUŞ
      Ata Turizm Bülteni Yayın Koordinatörü

Hi!
As Ataturk University Tourism Faculty, we are experiencing the excitement of being with 
you with an E-Bulletin (ATA TOURISM) for the first time. We started working with our 
team in September 2016 to prepare the best of the first time with an amateur spirit. Our 
aim is to introduce ourselves in Turkey and abroad, to communicate and share the activi-
ties that are held every semester. We have published a full faculty bulletin both in Turkish 
and English by realizing a first in Turkey.

We are planning to send our bulletin to a total of over 30 thousand people and institutions 
including tourism high schools, the departments that give tourism education at the level 
of associate and bachelor degree and academicians, authorities of the Ministry of Culture 
and Tourism, Provincial Directorates of Culture and Tourism in 81 province, 3-4-5 star 
hotels, travel agencies, restaurants having tourism operation license, tourism professional 
organizations such as TURSAB, TUREB, TUROFED in Turkey, Atatürk University mem-
bers and local administrators in Erzurum. 

In addition, we will send our bulletin to more than 850 academics from USA and Canada 
to European countries, from neighboring countries to Turkish Republics and China in a 
wide geographical area in order to gain international awareness of our faculty.

Although we try to do the best, as it will be the first, we will have some shortcomings 
and mistakes. We ask forgiveness for these. From September 2016 to February 2017, we 
prepared our bulletin by working in a heavy schedule. First of all I would like to thank 
the members of our board of directors, research assistants Ilker TURKERI, M. Fatih IŞIK, 
Aykut SİMSEK, Tuba TURKMENDAG, Leyla TOKGÖZ, Özgür ÇALKIN and to members 
of Faculty supporting to our bulletin. I thank to our research assistants, Ilker TURKERI, 
Mehmet Yavuz CETİNKAYA and Zafer TURKMENDAG who translated texts into Eng-
lish, and faculty member Asst. Prof. Dr. Savaş YESILYURT who did English reduction. I 
would like to thank Assoc. Prof. Dr. Hakan TEMIZTURK, an academic member of Faculty 
of Communication in our University and his student Mariye CELIK, for designing the bul-
letin, Expert Ayşe OZDEMİR for providing us with some photos used in the bulletin, and 
Assoc. Prof. Dr. Rifat KUTUK, director of the Institute of Turkic Studies, for proofreading 
the bulletin in tems of language rules.

Asst. Prof. Dr. Ahmet CAVUS
     Coordinator of the ATA Tourism Bulletin
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Atatürk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ömer Çomaklı’dan 
Turizm Fakültesi’ne Ziyaret

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ömer ÇOMAKLI, Rektör Yardımcıla-
rı Prof. Dr. Ayhan ÇELİK, Prof. Dr. Fuat 
GÜNDOĞDU, Prof. Dr. Medine GÜLLÜ-
CE, Prof. Dr. Nihat YATKIN, Prof. Dr. Se-
zai ERCİŞLİ, Genel Sekreter Doç. Dr. Remzi 
ŞAHİN ile birlikte 9 Kasım 2016 tarihinde 
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan 
GÜRBÜZ’e hayırlı olsun ziyaretinde bu-
lundu. Turizm Fakültesi akademisyenleri 
ile sıcak bir sohbet gerçekleştiren Rektör 
Çomaklı Fakültemizin genel durumu ve 
sorunları hakkında bilgi aldı. Bunun ya-
nında fakülte Dekanımız Prof. Dr. Hasan 
GÜRBÜZ’ün göreve atanmasından sonra 
fakülteye kazandırılan Ömer Halisdemir 
Konferans Salonunu, Vitamin Cafe Uygu-
lama Laboratuvarını, yenilenen ve iyileşti-
rilen Bilgisayar Uygulama Laboratuvarını, 
Gastronomi Uygulama Laboratuvarını, 
Restoran Mutfağını ve Kantini bizzat ziya-
ret ederek incelemelerde bulundu.
  Rektör Çomaklı ayrıca Turizm Fakülte-
si’nin hızlı ilerleyişinden duyduğu mut-
luluğu belirterek, Fakültenin yetişen öğre-
tim elemanları, öğrenci almaya hazırlanan 
yeni bölümleri ve yeni uygulama oteli ile 
daha ileriye gideceğini umduğunu ve bu 
ilerleyişi destekleyeceğini ifade etti.

Ataturk University’s Rector Prof. Dr. 
Omer COMAKLI, Vice-Rectors Prof. 
Dr. Ayhan CELİK, Prof. Dr. Fuat GUN-
DOGDU, Prof. Dr. Medine GULLUCE, 
Prof. Dr. Nihat YATKIN, Prof. Dr. Sezai 
ERCİSLİ and General Secretary Assoc. 
Prof. Dr. Remzi SAHİN visited Dean of 
the Faculty of Tourism Prof. Dr. Hasan 
GURBUZ to offer personal congratulati-
ons on November 9, 2016. Rector Comak-
li performed a companionable talk with 
faculty members and has received infor-
mation about the status and problems. 
Besides, he also visited Omer Halisde-
mir Conference Hall, Vitamin Cafe Pra-
ctice Laboratory, renewed and improved 
Computer Laboratory, Gastronomy Prac-
tice Laboratory, Restaurant Kitchen and 
Canteen which were opened after our fa-
culty dean Prof. Dr. Hasan GURBUZ was 
assigned.
  Rector Comakli expressed his pleasure 
with the rapid progress of the Faculty of 
Tourism, noting that with the increase in 
the number of the Faculty lecturers, new 
departments planning to receive stu-
dents, and the practice hotel, this prog-
ress will be supported. 

Ataturk University Rector 
Prof. Dr. Omer Comakli’s 

visit to the Faculty of Tourism



Turizm İşletmeciliği ve Otelci-
lik Yüksekokulunda 2008-2011 
yılları arasında müdür, Turizm 
Fakültesinde 2011-2016 yılla-
rı arasında dekan olarak görev 
yapan Prof. Dr. Nurinisa ESEN-
BUĞA’ya 7 Aralık 2016’da veda 
yemeği düzenlendi.

Yemeğe Turizm Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ, 
dekan yardımcıları, akademik 
ve idari personel katıldı. Ye-
mekten sonra dekanımız, eski 
dekanımıza plaket ve hediyeler 
takdim etti. Prof. Dr. Nurinisa 
ESENBUĞA’ya Fakültemize 
katkılarından dolayı teşekkür 
ederiz.

A farewell dinner was organi-
zed for Prof. Dr. Nurinisa ESEN-
BUGA, who served as a director 
of School of Tourism and Hotel 
Management between the years 
of 2008-2011 and as a dean of Fa-
culty of Tourism between 2011-
2016, on December 7, 2016.

Prof. Dr. Hasan GURBUZ, the dean of Fa-
culty of Tourism and vice deans, academic 
and administrative staff attended the din-
ner. Following the dinner, Prof.Dr. Hasan 
GURBUZ gave the former dean a plaque 
and presents. We thank Prof. Dr. Nurinisa 
ESENBUGA for her contributions to our 
faculty.

ESKİ DEKANIMIZA VEDA YEMEĞİ
A FAREWELL DINNER TO FORMER DEAN

Öğrencilerimizden Kupa
Cup From Our Students

Atatürk Üniversitesinde 2016-2017 Akademik Yılı Spor Şenlikleri kapsa-
mında düzenlenen, Fakülte ve Yüksekokullar Satranç Turnuvası’nda Fa-
kültemiz, Diş Hekimliği Fakültesini mağlup ederek üçüncülük elde etti. 
Bu başarıyı elde eden öğrencilerimiz Oktay TEMEL, Leyla GÜNGÖR, Şe-
hid YURTSEVEN, Enes Nurettin ERMAĞAN ve Ebubekir AĞKURT’u ile 
onları çalıştıran Arş. Gör. Osman ÇAPAN ve Arş. Gör. Zafer TÜRKMEN-
DAĞ’ı tebrik ederiz.

Tourism Faculty Chess Team won the third prize by defeating the Faculty of 
Dentistry at the Faculties and Schools Chess Tournament held at Ataturk Uni-
versity within the scope of 2016-2017 Academic Year Sports Festivals. Cong-
ratulations to our students Oktay TEMEL, Leyla GUNGOR, Sehid YURTSE-
VEN, Enes Nurettin ERMAGAN, and Ebubekir AGKURT and the staff Res. 
Assist. Osman CAPAN and Res. Assist. Zafer TÜRKMENDAG who coached 
the team and made contributions to this success.



TURİZM KARİYER GÜNLERİ TOURISM CAREER DAYS

Fakültemizde Güz 
döneminde Palandö-
ken Kış Turizm Mer-
kezindeki otellerin 
genel müdürlerinin 
katılımıyla dört ayrı 
kariyer günü düzen-
lendi. Bu programlar 
öğrencilere, geleceğe 
dair kararlı adım-
lar atabilmeleri için 
sektör yöneticileri-
nin tecrübelerinden 
yararlanma fırsatı 
sundu.

Four different career 
days were organized 
with the participa-
tion of the General 
Managers of the Ho-
tels in Palandöken 
Ski Center during 
the fall term. These 
programs offered 
students the op-
portunity to benefit 
from the experience 
of industry mana-
gers to take decisive 
steps in the future.



Kariyer Günleri – I
Career Days - I

Ömer Halisdemir Konferans 
Salonu’nda 17 Ekim 2016’da 
Kariyer Günleri’nin ilki Deka-
nımız Prof. Dr. Hasan GÜR-
BÜZ’ün açılış konuşmasıyla 
başladı. Dekanımız konuşma-
sında sektör temsilcileri ile 
öğrencileri buluşturmanın ve 
tecrübe paylaşımının önemin-
den bahsetti. Programa Palan-
döken Dedeman Resort Hotel 
Genel Müdürü Gündüz YE-
ŞİL konuşmacı olarak katıldı. 
Programa Fakültemiz akade-
misyenleri, öğrencileri ve ye-
rel basından temsilciler katıldı. 
I. Kariyer Günleri, öğrenciler 
ile sektör temsilcileri arasında 
gerçekleşen soru  cevap bölü-
mü ile son buldu.

The first Career Days started 
with Prof. Dr. Hasan GUR-
BUZ’s opening speech on Oc-
tober 17, 2016 in Ömer Halis-
demir Conference Hall. He 
talked about the importance 
of bringing the representatives 
of the sector together with the 
students and sharing the expe-
rience. Palandöken Dedeman 
Resort Hotel General Manager 
Gündüz YEŞİL participated in 
the program as the speaker. 
Academics and students of 
the faculty and representati-
ves from local press attended 
the program. First Career Days 
ended with a question and 
answer session between the 
students and the sector repre-
sentatives.

Kariyer Günleri – II
Career Days - II

Fakültemiz tarafından 25 
Ekim 2016’da Ömer Halis-
demir Konferans Salonu’nda 
Kariyer Günlerinin ikincisi 
gerçekleştirildi. Programa 
Polat Erzurum Resort Hotel 
Genel Müdürü Bora KAN-
BER konuşmacı olarak ka-
tıldı. Kanber, turizm sektö-
rünün farklı alanları ile ilgili 
kariyer fırsatları konusunda 
öğrencileri bilgilendirerek 
öğrencilerden gelen soruları 
yanıtladı. Program Dekanı-
mızın Bora KANBER’e te-
şekkür belgesi takdim etme-
siyle son buldu

The second round of Career 
Days was held on October 
25, 2016 in Ömer Halisdemir 
Conference Hall. Polat Er-
zurum Resort Hotel General 
Manager Bora KANBER par-
ticipated in the program as a 
speaker. Kanber responded to 
questions from students and  
informed them about care-
er opportunities in different 
areas of the tourism industry. 
The program ended with our 
Dean’s presentation of the 
certificate of appreciation to 
Bora KANBER.



Kariyer Günleri – III
Career Days - III

Kariyer Günleri’nin üçüncüsü 10 
Kasım 2016’da Ömer Halisdemir 
Konferans Salonu’nda gerçekleş-
tirildi. Programa Sway Otel Ge-
nel Müdürü Murat Altuğ KARGI 
konuşmacı olarak davet edildi. 
Kargı, iyi bir kayak pistinin nasıl 
olması gerektiği ve Palandöken 
pistlerinin özellikleri hakkında 
bilgi verdi.  Ayrıca öğrenciler ile 
sohbet ederek, kendisine yönel-
tilen soruları cevapladı. Turizm 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. 
Doç. Dr. Cem IŞIK’ın Sway Otel 
Genel Müdürü Murat ALTUĞ 
Kargı’ya katılımından dolayı te-
şekkür belgesi takdim etmesiyle 
program son buldu.

The third round of Career Days 
was held on November 10, 2016 in 
Ömer Halisdemir Conference Hall. 
Sway Hotel General Manager Mu-
rat Altuğ KARGI was invited to the 
program as the speaker. Kargı gave 
information about how a good ski 
slope should be and about the cha-
racteristics of the Palandöken tra-
cks. He also had a talk with the stu-
dents and answered the questions 
directed to him. The program en-
ded with Vice Dean of Tourism Fa-
culty, Assist. Prof. Dr. Cem ISIK’s 
presentation of the certificate of ap-
preciation to Sway Hotel General 
Manager Murat Altuğ KARGI.

Kariyer Günleri - IV 
Career Days - IV

Kariyer Günleri’nin dördüncüsü 07 
Aralık 2016’da Ömer Halisdemir 
Konferans Salonu’nda gerçekleştiril-
di. Programa Palan Hotel Genel Mü-
dürü Ali GÜNEY konuşmacı olarak 
katıldı. Programa Turizm Fakültesi 
dekan yardımcıları, akademisyen-
leri ve öğrencileri ile yerel basından 
temsilciler katıldı. Ali GÜNEY şeh-
rin turizm potansiyeli, Palandöken 
Dağı’nın yapısı ve müşteri profili 
hakkında bilgi verdi. IV. Kariyer 
Günü kapsamında öğrenciler ile Gü-
ney arasında gerçekleşen soru cevap 
bölümünün ardından fakültemiz 
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nilgün 
BİLİCİ, Palan Hotel Genel Müdürü 
Ali GÜNEY’e teşekkür belgesi tak-
dim etti.

The fourth round of career days was 
held on December 7, 2016 in Ömer Ha-
lisdemir Conference Hall. Palan Hotel 
General Manager Ali GUNEY partici-
pated in the program as the speaker. 
Vice Deans, academics and students of 
Tourism Faculty and representatives 
from local press attended the program. 
Ali GUNEY gave information about 
the tourism potential of the city, the 
structure of Palandöken Mountain, 
and customer profiles. After a question 
and answer session between the stu-
dents and Güney, one of the academic 
members of our faculty  Asst. Prof. Dr. 
Nilgün BILICI presented the certificate 
of appreciation to Palan Hotel General 
Manager Ali GUNEY within the scope 
of IV. Career Day.



ORYANTASYON UYGULAMA GEZİLERİ
ORIENTATION FIELD TRIPS

Oryantasyon Uygulama Gezisi – I
Orientation Field Trip – I 

Fakültemiz Gastronomi ve Mut-
fak Sanatları Bölümü I. sınıf öğ-
rencilerine oryantasyon dersi 
kapsamında, 25 Ekim 2016 Salı 
günü I. Uygulama Gezisi ger-
çekleştirildi. Dersi yürüten Yrd. 
Doç. Dr. Ahmet ÇAVUS’un baş-
kanlığında 5 araştırma görevlisi 
ve 80 öğrencinin katılımıyla ger-
çekleştirilen oryantasyon uygu-
lama gezisi için Üniversitemiz 
rektörlüğünce iki otobüs tahsis 
edildi. Türkiye’nin en büyük 
kampüs alanlarından birine sa-
hip olan Üniversitemizin idari 
ve akademik birimleri gezilerek 
öğrencilere tanıtıldı. 

In the context of the course entitled 
as orientation, the first field trip was 
organized for the first-year students 
in the department of Gastronomy 
and Culinary Arts on October 25, 
2016. For the orientation field trip 
which was realized with the parti-
cipation of 5 research assistants and 
80 students under the supervision of 
Asst. Prof. Dr. Ahmet CAVUS, 2 bu-
ses were allocated by the rectorship 
of Ataturk University. The academic 
and administrative units of Ataturk 
University having one of the biggest 
campus areas in Turkey were intro-
duced to students by sightseeing.

Erzurum şehrini ve Atatürk Üniversi-
tesini tepeden gören Büyük Kiremit-
lik Tepesi’ne çıkılarak, Üniversitenin 
kuruluş ve gelişimi, şehrin konumu, 
ulaşım durumu; coğrafi, ekonomik, 
tarihi ve stratejik özellikleri hakkında  
öğrencilere bilgi verildi. Ayrıca Genç-
lik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri 
Erzurum’da düzenlenen 2011 Dünya 
Üniversiteler Kış Oyunları  (Winter 
Universiade)  ve 2017 Avrupa Gençlik 
Olimpik Kış Festivali (EYOF) hakkın-
da öğrencileri bilgilendirdi. Gezinin 
son durağı Nene Hatun Tarihi Milli 
Parkı oldu.  Başta Aziziye Tabyası’nda 
gösterdiği kahramanlıkla adını tarihe 
yazdıran Nene Hatun olmak üzere 93 
Harbi, Kurtuluş Savaşı ile 15 Temmuz 
Şehitleri ve Gazileri anıldı. Vatanın 
birliği, bütünlüğü ve milli iradenin her 
şeyin üstünde olduğu vurgulanarak 
oryantasyon uygulama gezisi sonlan-
dırıldı.

By climbing to Kiremitlik Hill overloo-
king the province of Erzurum and Ata-
turk University, the students were given 
information concerning with the establis-
hment, development of Ataturk Univer-
sity, location, transportation, geograp-
hic, economic, historical, and strategic 
characteristics of the city. Moreover, the 
students were informed about the Wor-
ld Winter Universiade Games organized 
in Erzurum in 2011 and European Youth 
Olympic Festival (EYOF) which would 
be organized in Erzurum in 2017 by the 
authorities of Erzurum Provincial Dire-
ctorate of Youth and Sport. The last stop 
of the field trip was Nene Hatun Histo-
rical National Park. Firstly, Nene Hatun 
who made her name written in history 
because of heroism she showed at Azizi-
ye Bastion and then all martyrs and ve-
terans of the 93 War, Independence War 
and the July, 15th were commemorated. 
By laying emphasis on the unity and in-
tegrity of the country, and that national 
will is above everything, the field trip 
was ended.



Oryantasyon Uygulama
Gezisi – II

Orientation Field Trip – II

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇAVUŞ önderliğinde, 20 Aralık 2016 Salı günü oryan-
tasyon uygulama gezisinin ikincisi düzenlendi. Fakültemiz Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları I. sınıf öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen geziye 5 araş-
tırma görevlisi eşlik etti Oryantasyon uygulama gezisi kapsamında ilk varış 
noktası, Palandöken Kayak Merkezi oldu. Burada öğrencilere Palandöken Ka-
yak Merkezinin özellikleri, tesisleşmesi ve turistik potansiyeli ile ilgili bilgiler 
aktarıldı. Daha sonra öğretim elemanları ve öğrenciler Palandöken Dağı’nın 
zirvesine gondollar ile bir tur gerçekleştirdi. Gezinin ikinci durağı ise Konaklı 
Kayak Merkeziydi. Öğrencilere, kayak merkezinin kuruluşu, pist özellikleri, 
taşıyıcı sistemleri ve turistik tesisler ile ilgili bilgi verildi.  Kayak merkezinin 
önünde toplu hatıra fotoğraf çekimi yapılarak oryantasyon uygulama gezisi 
sonlandırıldı.

The second field trip was organized on December 20, 2016,Tuesday under the 
supervision of Asst. Prof. Dr. Ahmet CAVUS. The field trip was realized with 
the participation of first-year students of Gastronomy and Culinary Department 
and 5 research assistants. In the context of the field trip, the first destination was 
Palandoken Ski Center where students were given information about characte-
ristics, establishment, facilities, and touristic potential of the ski center. Then, the 
students and academic staff attended a sightseeing tour to the peak of Palando-
ken mountain by gondolas. The second destination of the field trip was Konaklı 
Ski Center where students were given information about the establishment, cha-
racteristics of ski-run, and carrier systems of the ski center. With a photo taken 
all together in front of the ski center, the field trip was ended.



Uygulama Alanlarının Açılışı
Opening of Areas for Practice

Fakültemiz uygulama alanları 6 
Aralık 2016’da yönetim kurulu 
üyeleri, akademik ve idari per-
sonelin katılımıyla açıldı. İlk ola-
rak ön büro uygulama alanının 
açılışı Fakülte Dekanı Prof. Dr. 
Hasan GÜRBÜZ tarafından ya-
pıldı. Ardından Kat Hizmetleri 
ve Vitamin Cafe uygulama alan-
larının açılışı gerçekleştirildi. Kat 
Hizmetleri Uygulama Odası’nın 
açılışını yönetim kurulu üyele-
rinden Prof. Dr. Yavuz TAŞKE-
SENLİGİL ve Prof. Dr. Mehmet 
ERTUĞRUL birlikte yaptılar. Vi-
tamin Cafe Uygulama Alanını ise 
yönetim kurulu üyelerinden Prof. 
Dr. Yüksel GÖKTAŞ ile doktora 
öğrencimiz Muş Bulanık Kayma-
kamı Hacı Arslan UZAN birlikte 
açtılar. Açılışın ardından Vitamin 
Cafe’de misafirlere çeşitli ikram-
lar yapıldı.

The areas for practice of Faculty 
of Tourism were opened with the 
participation of board members 
and academic and administra-
tive staff on  December 6, 2016. 
Firstly, the opening of Front Of-
fice for practice was realized by 
the dean of Faculty of Tourism, 
Prof. Dr. Hasan GURBUZ. Then, 
the Housekeeping and Vitamin 
Café for practice were opened. 
The opening of Housekeeping for 
practice was realized by the board 
members Prof. Dr. Yavuz TASKE-
SENLIGIL and Prof. Dr. Mehmet 
ERTUGRUL. The opening of Vi-
tamin Café for practice was done 
by the board member Prof. Dr. 
Yuksel GOKTAS and Hacı Arslan 
UZAN, a PhD student and distri-
ct governor of Muş, Bulanık. Fol-
lowing the opening, various food 
and beverages were offered to the 
participants in Vitamin Café.



Erzurum Büyükşehir Bele-
diyesi Kültür A.Ş. tarafın-

dan belediye sosyal tesisleri 
personeline eğitim veril-

mesi yönünde Fakültemize 
gelen talep değerlendirildi. 

Bu talep doğrultusunda 
Fakültemiz akademik per-
soneli ile sosyal tesislere 

ziyaret gezisi düzenlendi. 
Yapılan anlaşma ile misafir 
ağırlama-servis, yiyecek içe-
cek-mutfak, turist karşılama 

hizmetleri ve rekreasyon 
yönetimi alanlarında temel 
ve ileri seviyede, 40  ve 60 

saatlik dört ayrı eğitim mo-
dülü hazırlandı. Kültür A.Ş. 
bünyesinde olan Müceldili 
Konağı, Tebrizkapı Kültür 
ve Sanat Çarşısı, Divan-ı 

Gazi Restoran ve Palandö-
ken Cafe 25 ziyaret edilerek 
mevcut durum değerlendi-

rildi.

Erzurum Metropolitan Mu-
nicipality Culture Company 

made a request to our faculty 
for providing training to the 
staff of the municipal social 

facilities. In the direction of this 
demand, our faculty’s acade-
mic staff organized a visit to 
these  social facilities. Under 

the agreement signed, four dif-
ferent training modules were 
prepared for 40 and 60 hours 

at basic and advanced levels in 
hospitality-service, food and 
beverage-kitchen, tourist re-

ception services, and recreation 
management areas. The pre-

sent situation was evaluated by 
visits to Müceldili Konağı, Teb-
rizkapı Culture and Art Mar-
ket, Divan-ı Gazi Restaurant 

and Palandöken Cafe 25 which 
are under the responsibility of 

the Culture Company.

Üniversite-Şehir 
  İşbirliği

University-City 
Collaboration



Traditional Soup Days 

The Faculty of Tourism operating 
with the understanding of ‘’So-
cial Faculty’’ organized the first 
‘’Soup Days’’ on December 16, 
2016 in Vitamin Café. The soup 
which was made by the students 
in the department of Gastronomy 
and Culinary Arts in kitchen pra-
ctice area was offered first to dean 
of faculty, Prof. Dr. Hasan GUR-
BUZ, all academic and administ-
rative staff, and students who 
took part in this activity. The ad-
ministration of faculty which or-
ganized an activity warming pe-
ople during this period when cold 
winter days are on strengthened 
the communication by bringing 
academic and administrative staff 
and students together in a friend-
ly atmosphere. The activity was 
ended with the wish of making 
‘’Soup Days’’ traditional.

Geleneksel Çorba Günleri

“Sosyal Fakülte” anlayışıyla ha-
reket eden fakültemiz yöneti-
mi, “Çorba Günleri”nin ilkini 16 
Aralık 2016 Cuma günü Vitamin 
Cafe’de gerçekleştirdi. Gastrono-
mi ve Mutfak Sanatları Bölümü 
öğrencilerimizin Mutfak Uygu-
lama Laboratuvarında hazırla-
mış oldukları çorba, bu faaliyete 
katılan başta fakülte Dekanımız 
Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ’e, tüm 
akademik ve idari personelimiz 
ile öğrencilerimize ikram edildi. 
Soğuk kış günlerinin yaşandı-
ğı bu dönemlerde içimizi ısıtan 
bir faaliyete imza atan fakülte-
miz yönetimi, akademik ve idari 
personel ile öğrencilerimizi sa-
mimi bir ortamda buluşturarak 
aradaki iletişimi kuvvetlendirdi. 
“Çorba Günleri” nin geleneksel-
leştirilmesi dileği ile faaliyet sona 
erdirildi.



The education program conducted un-
der the coordination of Asst. Prof.Dr. 
Ahmet CAVUS, Vice Dean of Faculty of 
Tourism, started in the fields such as hos-
pitality, service techniques, kitchen, and 
food and beverage services. The first edu-
cation was conducted in Café 25 betwe-
en January 16-20, 2017, then the second 
education was conducted in Müceldili 
Mansion between January 23-27, 2017. 
The courses such as service techniques, 
communication, hygiene, etiquette, food 
and beverage services, performance im-
provement, occupational safety in kitc-
hen were given to 113 staff totally in both 
theoretical and practical way. The other 
education programs are planned to app-
ly at different levels in 6 month periods 
by extending them to the staff working in 
all social facilities operated by Erzurum 
Metropolitan Municipality.

Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇAVUŞ’un ko-
ordinatörlüğünde yürütülen eğitim 
programı, misafir ağırlama ve servis 
teknikleri ile mutfak ve yiyecek içe-
cek hizmetleri alanlarında başladı. 
İlk eğitim Palandöken Kış Turizm 
Merkezi’ndeki Cafe 25’te 16-20 Ocak 
2017’de, ikinci eğitim ise Müceldili 
Konağı’nda 23-27 Ocak 2017’de ya-
pıldı. Toplam 113 mutfak ve servis 
personeline, Servis Teknikleri, İleti-
şim, Hijyen, Görgü Kuralları, Yiyecek 
İçecek Hizmetleri, Performans Ge-
liştirme, Mutfakta İş Güvenliği gibi 
dersler teorik ve uygulamalı olarak 
verildi. Sonraki eğitimlerin Erzurum 
Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.’ye 
bağlı tüm sosyal tesis personeline 
yaygınlaştırılarak, farklı seviyelerde 
altı aylık periyotlar ile uygulanması 
planlanmaktadır. 

Faculty of Tourism, Ataturk University 
trains Erzurum Metropolitan 

Municipality’s Staff

Fakültemiz Erzurum Büyükşehir 
Belediyesi Personelini Eğitiyor 

Atatürk Üniversitesi Turizm Fa-
kültesi ile Erzurum Büyükşehir 
Belediyesi arasında, Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal Tesislerinde 
çalışan personelin eğitilmesi 
amacıyla protokol imzalandı. 
Bu protokol ile Erzurum Büyük-
şehir Belediyesi Kültür A.Ş.’ye 
bağlı Cafe 25, Divan-ı Gazi Res-
toran, Müceldili Konağı, Teb-
rizkapı Çarşısı gibi sosyal tesis-
lerde çalışan servis ve mutfak 
personelinin eğitilmesi ve hiz-
met kalitesinin artırılması amaç-
lanmaktadır.

A protocol was signed betwe-
en Faculty of Tourism, Ataturk 
University and Erzurum Met-
ropolitan Municipality with the 
aim of training the staff working 
in social facilities. With this pro-
tocol, it is aimed to train the staff 
working in the departments of 
service and kitchen in social fa-
cilities such as Café 25, Divan-ı 
Gazi Restaurant, Muceldili 
Mansion, and Tebrizkapı Baza-
ar run by Erzurum Metropoli-
tan Municipality and to increase 
service quality.



Zengin yemek ve içecek çeşit-
leriyle öğle ve akşam servisi 
bulunan Ata Cafe ve Resto-
randa mangalda kebap, balık 
çeşitleri, zeytinyağlı yemek çe-
şitleri, salata ve meze çeşitleri, 
yöresel yemekler, tatlı çeşitleri 
ve terasta sıcak-soğuk içecek-
leri ile üniversite personelimi-
ze ile vatandaşlarımıza hizmet 
verilmektedir.

Ata Café and Restaurant serving 
lunch and dinner service with its 
rich variety of food and beverage 
offers service to both university 
staff and citizens with kebap in 
barbecue, fish species, olive oil 
meals, salads and appetizers, lo-
cal meals, dessert species, and hot 
and cold drinks in the terrace.

Misafirlerini 09.00-22.00 saatle-
ri arasında ağırlamakta olan Ata 
Restoran,  Atatürk Üniversitesi 
mensuplarına %10 indirim uygu-
lamaktadır. Ata Hotel’in Turizm 
Fakültesi bünyesine geçmesi mü-
nasebetiyle Dekanımız Prof. Dr. 
Hasan GÜRBÜZ’ün öncülüğünde 
bütün akademik ve idari persone-
le açılış yemeği verildi.

Ata Restaurant which welcomes 
its guest between 09:00-22:00 of-
fers 10 % discount to university 
members. On the occasion of 
Ata Hotel’s transfer to Faculty 
of Tourism, an opening lunch 
was organized by Prof. Dr. Ha-
san GURBUZ, Dean of Faculty 
of Tourism, for all academic and 
administrative staff.

Turizm Fakültesi Uygulama Oteline Kavuştu
Faculty of Tourism owns a Hotel for Practice                                                     

Atatürk Üniversitesi Araştır-
ma Hastanesi bünyesinde faali-
yet gösteren Ata Hotel, 5 Ocak 
2017’de Rektörlük yönetim kuru-
lu kararıyla Turizm Fakültesine 
devredildi. Turizm Fakültesi Uy-
gulama Otelimiz, 35 oda ve 76 ya-
tak kapasitesine sahiptir. Ayrıca 
otelin cafe ve restoran bölümleri 
de gelen müşterilere hizmet sun-
maktadır.

Ata Hotel which was run by Re-
search Hospital, Ataturk Univer-
sity was transferred to Faculty 
of Tourism with the decision of 
rectorship board on January 5, 
2017. The hotel for practice of 
Faculty of Tourism has 35 rooms 
and 76 bed capacity. Besides, it 
offers service to guests with its 
café and restaurant.



Sayın Gürbüz, yapılacak 
olan çalışmalar hakkında 
kısaca bilgi vererek Ata 
Hotelin turizm fakültesi 
akademik ve idari perso-
neli ile öğrencilerine sağ-
layacağı katkılardan bah-
setti.

By giving brief information 
about the works to be done 
in the future, Prof.Dr. Hasan 
GURBUZ mentioned about 
the potential contributions 
of Ata Hotel to academic 
and administrative staff and 
students.



81 ilden valilikler, yerel yönetimler, turizm acentaları ve 200’ün üzerinde turizm işletme-
sinin katıldığı fuarda Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve KUDAKA ile 
Atatürk Üniversitesi temsil edildi.

The governorships of 81 provinces, local governments, tourism agencies, and over 
200 tourism enterprises participated in the organization and the governor of Erzu-
rum, Erzurum Metropolitan Municipality, Ataturk University and KUDAKA were 
represented there as well.

Emitt 2017 UluslararasıTurizm Fuarı’nda 
Atatürk Üniversitesi’ne Yoğun İlgi

Our faculty was in International Tourism Fair 
(EMITT 2017)

İstanbul’da 26-29 Ocak 2017 ta-
rihleri arasında düzenlenen ve 80 
ülkeden katılımcıların yer aldığı 
Emitt Uluslararası Turizm Fu-
arı’nda Atatürk Üniversitesi de 
stant açtı.   Atatürk Üniversitesini 
temsilen Turizm Fakültesinden 
beş öğretim elemanı dört gün bo-
yunca üniversitemizi Türkçe ve 
İngilizce olarak tanıttı. Dünyanın 
en büyük beş turizm fuarından 
biri olan Emitt Turizm Fuarı’na 
yoğun bir katılım oldu. 

Ataturk University also ope-
ned a stand at EMITT 2017 
which was held in Istanbul 
between the dates January 
26-29, 2017, with participants 
from 80 countries. Five faculty 
members from the Faculty of 
Tourism introduced our uni-
versity in both Turkish and 
English during the four days. 
As one of the world’s five lar-
gest tourism exhibitions, the 
attendance at EMITT was very 
high.



Uganda’dan Fakültemize Ziyaret
Visit to Our Faculty from Uganda

Academics from the Institute for 
Advanced Technology in Ugan-
da Nawanyago were hosted by the 
Turkish cooperation and coordinati-
on agency (TIKA) in Ataturk Uni-
versity. Ugandan academics visited 
Erzurum Vocational School within 
a 15-day trip through TIKA. Acade-
mics of different disciplines ,especial-
ly tourism, attended theoretical and 
practical training programme prepa-
red by Erzurum Vocational School. 
Ugandan academics visited our fa-
culty on February 2, 2017. Practice 
units of our faculty which consist of 
a cuisine, a restaurant, vitamin cafe, 
housekeeping services, front office 
practice areas were shown and our 
faculty was introduced to Ugandan 
instructors by Vice Dean Assist. 
Prof. Dr. Ahmet CAVUS.

Uganda’da Nawanyago İleri Tek-
noloji Enstitüsünden akademisyen-
ler Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA)  tarafın-
dan  Atatürk Üniversitesinde ağır-
landı. TİKA aracılığıyla Ugandalı 
akademisyenler, Atatürk Üniversi-
tesi Erzurum Meslek Yüksekoku-
lu’nu 15 günlük gezi kapsamında 
ziyaret ettiler. Turizm başta olmak 
üzere farklı branşlardan akademis-
yenler Erzurum Meslek Yükseko-
kulu tarafından hazırlanan teorik 
ve uygulamalı eğitim programına 
katıldılar. Ugandalı akademisyen-
ler 02 Şubat 2017’de fakültemizi zi-
yaret ettiler. Fakültemiz uygulama 
birimlerinden Öğrenci Uygulama 
Mutfağı, Restoran, Vitamin Cafe, 
Kat Hizmetleri Uygulama Alanı ve 
Ön büro Uygulama Alanı dekan 
yardımcımız Yrd. Doç. Dr. Ahmet 
ÇAVUŞ tarafından Ugandalı öğre-
tim elemanlarına tanıtılmıştır.



Genç Turizmciler Kulübü Etkinlikleri
Young Tourism Professionals Club 

Activities

Turizm Fakültesi Genç Turizmciler Kulübü, 16 Aralık 
2016’da üniversitemiz öğrencilerine çorba ikramında 
bulunarak keyifli ve bir o kadar da sıcak bir gün ya-
şattı. Genç Turizmciler Kulübü üyeleri fakülte mut-
fağında hazırlanan çorbayı öğrencilere ikram ederek 
soğuk kış günlerinde öğrencilerin içini ısıttı. Merkezi 
Yemekhane önünde bir araya gelen öğrenciler ve ku-
lüp üyeleri çorbaları yudumlarken samimi bir sohbet 
gerçekleştirdiler. Çorba etkinliği, kulübün tanıtımı ve 
fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Genç Turizmciler Kulübünden Çorba İkramı
Soup Courtesy of the Young Tourism

Professionals Club

Young Tourism Professionals Club of the Faculty of Tou-
rism offered soup to the students of our university on De-
cember 16, 2016 making them live a warm and an enjoyable 
day. Young tourism professionals club members warmed 
the students by catering them soup prepared in the kitchen  
of Faculty of Tourism on cold winter days. Students and 
club members gathered in front of the central dining hall 
had a friendly conversation while sipping their soup. The 
soup event ended with the introduction of the club and a 
photo shoot.



Turizm Fakültesi Genç Turizm-
ciler Kulübü 21 Aralık 2016’da 
İstiklal Şairi Mehmet Akif ER-
SOY’u “Ölümünün 80. Yılında 
Milli ve Manevi Bir Değer Olarak 
Mehmet Akif” isimli programla 
andı. İlk olarak Mehmet Akif’in 
hayatı ve sözleriyle ilgili sergi 
açılışı gerçekleştirildi. Üniversi-
temiz İlahiyat Fakültesi öğretim 
üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Meh-
met GÖKTAŞ Mehmet Akif’in 
örnek kişiliği, Kurtuluş Savaşı 
ve İstiklal Marşı’nın kabulü hak-
kında sunum yaptı. Programa 
büyük ilgi gösteren katılımcılar 
İstiklal Marşı’nın manevi hazzı-
nı yüreklerinde hissetti. Program 
sonunda Yrd. Doç. Dr. Mehmet 
GÖKTAŞ’ a sunumundan dola-
yı Turizm Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Hasan GÜRBÜZ teşekkür 
belgesi ve Atatürk Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezai 
ERCİŞLİ plaket verdi.

Young Tourism Professionals Club 
of the Faculty of Tourism  comme-
morated the independence poet 
with the program “80. Anniversary  
of Death of Mehmet Akif as a Natio-
nal and Moral Value” on December 
21, 2016. First, speeches about the 
life of Mehmet Akif were made and 
the opening of the exhibition was 
held. A faculty member of the Fa-
culty of Theology of our university 
Assist. Prof. Dr. Mehmet GOKTAS 
made a presentation about Mehmet 
Akif’s examplary character , the war 
of independence, and the adoption 
of the national anthem. The partici-
pants who showed great interest in 
the program of the national anthem 
felt joy in their hearts. At the end of 
the program, Dean of the Faculty of 
Tourism, Prof. Dr. Hasan GURBUZ 
presented Assist. Prof. Dr. Mehmet 
GOKTAS, a certificate of apprecia-
tion and Vice Rector Prof. Dr. Sezai 
ERCİSLİ presented him a plaque for 
his presentation.

Vefatının 80. Yılında Mehmet Akif Ersoy Anıldı
80. Year of Death Mehmet Akif Ersoy Commemorated



Tourism Faculty’s Young Tourism Profes-
sionals Club achieved a successful event by 
organising the program called “Our Youth 
and Our National Values” on December 27, 
2016. Program began with the poem “Thirty 
Birds” read by a third grade student and  the 
club member, Kaan GUNDOGAN from the 
Department of Gastronomy and Culinary 
Arts. The participants who lived touching 
moments with the effect of the poem felt the 
national values of ours in their hearts with 
the speech of Prof. Dr. Mustafa AGIRMAN. 
At the end of the program, Dean of Faculty 
of Tourism, Prof. Dr. Hasan GURBUZ gave 
a certificate of appreciation and Vice Rector 
Prof. Dr. Sezai ERCİSLİ presented a plaque 
to Prof. Dr. Mustafa AGİRMAN for his pre-
sentation.

Gençliğimiz ve Milli Değerlerimiz
Our Youth and Our National Values

Turizm Fakültesi Genç Turizmciler Kulübü 
yine başarılı bir etkinliğe imza attı. Kulüp ta-
rafından 27 Aralık 2016’da “Gençliğimiz ve 
Milli Değerlerimiz” isimli program düzen-
lendi. Program, kulüp üyelerinden Gastro-
nomi ve Mutfak Sanatları Bölümü III. Sınıf 
öğrencisi Kaan GÜNDOĞAN’ın okuduğu 
“Otuz Kuş” şiiri ile başladı. Okunan şiirle 
duygusal anlar yaşayan katılımcılar Prof. 
Dr. Mustafa AĞIRMAN’ın konuşmasıyla 
milli değerlerimizin hazzını yüreklerinde 
hissetti. Program sonunda Prof. Dr. Musta-
fa AĞIRMAN’a Dekanımız Prof. Dr. Hasan 
GÜRBÜZ teşekkür belgesi ve üniversitemiz 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezai ERCİŞLİ 
plaket takdim etti.



BASINDA BİZ
FACULTY OF TOURISM IN THE

PRESS



TEŞEKKÜR
THANKS

Kat Hizmetleri Uygulama Oda-
sı’nın oluşturulmasına verdiği 
destekten dolayı Polat Erzurum 
Resort Hotel’e teşekkürlerimizi 
sunarız.

We would like to thank Polat 
Erzurum Resort Hotel for their 
support to the construction and 
decoration of the Housekeeping 
Practice Room.

ACI KAYBIMIZ
OUR LOSS IS PAINFUL

Fakültemiz Gastronomi ve Mut-
fak Sanatları Bölümü III. sınıf 
öğrencisi Tuğçe KOÇ’u elim bir 
trafik kazasında kaybettik. Öğ-
rencimiz için üniversitemiz batı  
yerleşkesindeki Darülfünun Ca-
mi’sinde Mevlit okutuldu ve 
ailesine gönderilmek üzere ar-
kadaşları tarafından anı defteri 
oluşturuldu. Öğrencimize Al-
lah’tan rahmet, kederli ailesine 
başsağlığı dileriz.

We lost our third grade student 
Tuğçe KOÇ in our faculty of 
Gastronomy and Culinary Arts 
in a traffic accident. For our stu-
dent, a Mevlit was organized at 
the Darülfünun Mosque in the 
western campus and a memoir 
book was formed by her friends 
to be sent to her family. We ask 
for mercy from Allah for her and 
condolences to the sorrowful fa-
mily.


