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Dekanın Mesajı 

Değerli okuyucularımız, 

Fakültemizin düzenli olarak yayım hayatına 
sunduğu ATA-TURİZM Haber Bültenimizin 7. 
sayısıyla karşınızda olmaktan memnuniyet 
duymaktayım. 

Fakültemiz her dönem olduğu gibi hız 
kesmeden bir yandan eğitim-öğretim 
faaliyetlerini yürütürken diğer yandan sektör-
üniversite işbirliğine, sosyal ve kültürel 
faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik de 
çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. 

Öğrencilerimizin temel 
becerilerini geliştirmede 
yardımcı olan ve 
kendilerinin sosyal bir birey 
olma konusunda 
destekleyici rolü bulunan 
birçok etkinliği yine 
gerçekleştirmenin sevincini 
yaşamaktayız. 

Bu kapsamda fakültemiz 
adına ilk kongremiz olan I. Uluslararası Kış 
Turizmi Kongresi’ne ev sahipliği yaptık. Özelde 
turizm olmak üzere birçok farklı disiplinlerden 
değerli akademisyenlerin katılımlarıyla 
gerçekleştirilen bu kongremizin ilerleyen 
dönemlerde daha geniş katılımla 
gerçekleştirilmesi temennisini diliyorum. 

Öğrencilerimizin kariyer basamaklarını 
tırmanırken karşılaşabilecekleri problemlere 
karşı ne tür adımlar atacakları noktasında ATA-
TURİZM Kariyer Günü düzenleyerek sektörün 
önde gelen tecrübeli isimlerini kendileriyle 
buluşturduk. Yine buna benzer seminer, 
konferans ve söyleşilerle birlikte 
öğrencilerimizin ufuklarını açma yolunda 
birtakım etkinlikler düzenledik. 

Öğrencilerimizin yanı sıra akademik 
personelimizi de ihmal etmedik. 
Akademisyenlerimizin iş ve aile yaşamında 
mutlu ve başarılı olabilmeleri ve 
motivasyonlarını arttırmaya yönelik seminerler 
gerçekleştirdik. 

Siz kıymetli okuyucularımızı bültenimizde yer 
alan bu haberlerle baş başa bırakıyorum. 

Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ 

Dean’ Message 

Dear Readers 

I am delighted to be in front of you with the 
seventh issue of our own ATA-TOURISM News 
Bulletin which we regularly present to the 
publication network. 

Our faculty has positioned itself as in every 
semester to ensure its educational activities 
alongside with continuation of studies 
executed toward sector-university 
cooperation, social and cultural activities. 

We feel the privilege of being joyful again over 
accomplishing many 
activities that have a 
supportive role of having 
our students to become a 
social individual and being 
helpful in improving their 
basic skills.  

In this context, on behalf of 
the faculty, we hosted the 
very first of our 

International Winter Tourism Congress. I look 
forward to seeing our congress which has 
occurred with the participation of dear 
academicians from various disciplines 
particularly from tourism with a high level of 
participation in the upcoming periods. 

We brought our students together with 
prominent experienced leaders of the sectors 
by organizing ATA-TOURISM Career Day based 
on what kind of actions must be taken against 
challenges that students are going to face while 
climbing the steps of their career. Then again 
we arranged certain occasions as well as 
seminars, conferences and conversations to 
widen students’ horizons. 

Likewise, as a Faculty we didn’t neglect our 
academic staff as well as our students. We 
conducted seminars in order to make our 
academic staff happy and successful in their 
work and family life and to increase their 
motivations. 

I will leave you, dearest reader, alone with 
these news take place in our bulletin. 

Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ 



 

 
 

Yayın Koordinatörünün Mesajı 

Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak 
kurumsallaşma yolunda önemli adımlar atmaya 
devam ediyoruz. Bunlardan biri de Atatürk 
Üniversitesi Turizm Fakültesi adına ilk kitapların 
yayınlanmasıdır. Farklı Perspektiflerden Kış 
Turizmi ve I. Uluslararası Kış Turizmi Kongresi 
Bildiriler Kitabı adlı yayınlar uluslararası 
statüdeki Paradigma Yayınevi tarafından 
yayınlandı. Farklı Perspektiflerden Kış Turizmi 
kitabı çeşitli disiplinlerden 
turizm araştırmacıları 
tarafından hazırlanan ve 
hakem süreci sonunda kabul 
edilen 16 kitap bölümünden 
oluşmaktadır.  Türkiye 
dışından araştırmacıların 
faydalanabilmeleri için konu 
başlıklarını ve içeriğini 
yansıtacak İngilizce 
genişletilmiş özetler kitap 
bölümlerine eklenmiştir.  
Fakültemiz tarafından 19-21 
Aralık 2019 tarihleri 
arasında düzenlenen I. Uluslararası Kış Turizmi 
Kongresindeki bildiriler kitaplaştırılarak fakülte 
yayını olarak okuyucuların hizmetini 
sunulmuştur.  

ATA-TURİZM Bültenimizin yedinci sayısında 
gerçekleştirdiğimiz birçok etkinliği 
haberleştirerek sizlerle paylaşıyor, keyifli 
okumalar diliyorum.  

Doç. Dr. Ahmet ÇAVUŞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publishing Coordinator’s Message 

As Atatürk University, Faculty of Tourism, we 

continue to take important steps in the way of 

institutionalization. One of which is the 

publication of first books in the name of 

Atatürk University, Faculty of Tourism. Editions 

such as “Winter Tourism from Different 

Perspectives” and “The First International 

Winter Tourism Congress Proceedings” were 

published by Paradigma 

publishing house which is 

among international 

classification of status. The 

book called “Winter 

Tourism from Different 

Perspectives” is composed 

of 16 sections that was 

prepared by tourism 

researchers from various 

disciplines and were 

accepted at the end 

reviewing process. In 

order to assist foreign researchers, English 

versions of extended abstracts were added to 

book sections in a way of reflecting topic titles 

and content. Proceedings in “The First 

International Winter Tourism Congress” which 

was held through 19-21 December, 2019 are 

presented in the form of books to the service 

of readers as faculty edition. 

I share you the news of numerous events that 

we have presented in the seventh edition of 

ATA-TOURISM Bulletin and wish you enjoyable 

readings. 

Assoc. Prof. Ahmet ÇAVUŞ 
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Turizm Fakültesi Öncülüğünde I. 
Uluslararası Kış Turizmi Kongresi 
Gerçekleştirildi 

Üniversitemizin ev sahipliğini ve 
yürütücülüğünü yaptığı, Erzurum Valiliği, 
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 
Turizm Akademisyenleri Derneği’nin (TUADER) 
iş birliğiyle düzenlenen ve fakültemiz dekan 
yardımcısı Doç. Dr. Ahmet ÇAVUŞ’un 
başkanlığını üstlendiği 1.Uluslararası Kış Turizmi 
Kongresi 19-21 Aralık 2019 tarihinde yapıldı.  

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer 
ÇOMAKLI, Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız 
BÜYÜKER, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Fevzi POLAT, TUADER Başkanı Prof. Dr. 
Muarrem TUNA, Erzurum Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Zafer AYNALI, Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Fuat TAŞKESENLİGİL, Kültür ve Turizm İl 
Müdürü Cemal ALMAZ, Turizm Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ, ulusal ve uluslararası 
akademisyenler ile çok sayıda lisans ve 
lisansüstü öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen 
kongrenin açılışı Nene Hatun Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşti. Kongre açılış 
konuşmalarında dekanımız, 1993 yılında kış 
turizmi merkezi olarak ilan edilen ve kış turizmi 
koridoru üzerinde yer alan Erzurum’un, 1. 
Uluslararası Kış Turizmi Kongresi’yle farklı 
disiplinlerden araştırmacıların, sektör 
temsilcilerinin ve kamu kurumlarının bir araya 
gelmesiyle farklı bir soluk kazandığını vurguladı.  

 

The First International Winter 

Tourism Congress was Held by the 

Faculty of Tourism 

The 1st International Winter Tourism Congress 

which was hosted and carried out by our 

university under the leadership of deputy dean 

of our faculty, Assoc. Prof. Dr. Ahmet ÇAVUŞ in 

cooperation with Governorship of Erzurum, 

Metropolitan Municipality of Erzurum and 

Association of Tourism Academicians (TUADER) 

was held on 19-21 December, 2019. 

The opening of the congress, which was held 

with the participation of the President of 

Atatürk University, Prof.Dr. Ömer ÇOMAKLI, 

Deputy Governor of Erzurum, Yıldız BÜYÜKER, 

Deputy Mayor of Erzurum Metropolitan 

Municipality, Fevzi POLAT, Secretary General of 

Erzurum Metropolitan Municipality, Zafer 

AYNALI, Provincial Director of Youth and Sports, 

Fuat TAŞKESENLİGİL, Provincial Director of 

Culture and Tourism, Cemal ALMAZ, Dean of the 

Faculty of Tourism, Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ, 

national and international academicians as well 

as many undergraduate and graduate students, 

was held at Nene Hatun Cultural Center. In the 

opening speeches of the congress, our dean 

emphasized that Erzurum, which was declared 

as a winter tourism center in 1993 and located 

on the winter tourism corridor, gained a new 

impulse with the meeting of researchers from 

different disciplines, sector representatives and 

public institutions in the 1st International Winter 
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Kongre programı, açılış konuşmaları sonrası 

Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Doç. 

Dr. Fatih KIYICI, Türkiye Dağcılık Federasyonu 

Eski Başkanı Öğr. Gör. Alaattin KARACA ve 

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 

Zafer AYNALI’nın katılımlarıyla “Kış Sporları ve 

Turizm” konulu panelle devam etti. Dünya 

gündeminde her geçen gün daha fazla yer 

edinen iklim değişikliği ve etkileriyle ilgili 

bilgilerin paylaşıldığı “İklim Değişikliği ve Kış 

Turizmi” konulu panelde ise Prof. Dr. Süleyman 

TOY, Doç. Dr. Osman Cenk DEMİROĞLU, Doç. 

Dr. Doğan DURSUN ve Meteoroloji Mühendisi 

Ömer TÜRKEŞ’in sunumları yer aldı.   

Kongrenin ilk gününe açılış konuşmaları ve 

panellerin yanı sıra sektörle öğrencilerimizin staj 

imkânları ve kariyer konularında 

bilgilenebilmesi amacıyla 32 kış otelinin katılım 

gösterdiği Ata Turizm III. Kariyer Günü ve kitap 

standı renk kattı. 

250 katılımcının 152 bildiriyle katıldığı 

kongrenin ikinci gününde Turizm Fakültesi 

Uygulama Oteli’nde farklı temalarda sunumların 

olduğu 24 oturum gerçekleşti. Gün sonunda 

kongre kapanış konuşması yapan turizmin 

duayenlerinden Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU 

DİNÇER, ilki düzenlenen bu kongreyle birlikte 

fakültemizin kıymetli bir adım attığını, gelecek 

yıllarda kongrenin devamının sağlanmasının 

açısından önem arz ettiğini ifade etti. 

 

Tourism Congress. After the opening speeches, 

the congress programme continued with the 

panel themed "Winter Sports and Tourism" 

with the participation of Deputy Chairman of 

Turkish Ski Federation, Assoc. Prof. Dr. Fatih 

KIYICI, Former President of the Mountaineering 

Federation of Turkey, Research Assistant, 

Alaattin KARACA and Secretary General of 

Erzurum Metropolitan Municipality, Zafer 

AYNALI. In the panel titled “Climate Change and 

Winter Tourism” where information about 

climate change and its effects, which are gaining 

more place in the world agenda every day, was 

shared, presentations were made by Prof. Dr. 

Süleyman TOY, Assoc. Prof. Dr. Osman Cenk 

DEMİROĞLU, Assoc. Prof. Dr. Doğan DURSUN 

and Meteorological Engineer Ömer TÜRKEŞ. 

In addition to the opening speeches and panels 

at the first day of the congress, Ata Tourism 

Third Career Day to which 32 winter hotels 

participated with the aim of providing 

information to the students regarding 

internship opportunities and career in the 

sector and book stand were carried out. 

On the second day of the congress during which 

250 participants attended with 152 papers, 24 

sessions were held in the Faculty of Tourism 

Application Hotel where presentations on 

different themes were made. At the end of the 

day, Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER, who 

is one of the veterans in the field of tourism, 

gave a closing speech and stated that our faculty 

took a precious step with this congress and it is  
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Kongrenin son gününde düzenlenen gezide 

Erzurum’un önemli değerleri olan Büyük 

Kiremitlik Tepesi, Abdurrahman Gazi 

Rekreasyon Alanı, Nene Hatun Tarihi Milli Parkı, 

Kongre Binası, Üç Kümbetler, Tebrizkapı Çarşısı, 

Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Erzurum 

Kalesi, Kurşunlu Medrese, Rüstem Paşa 

Bedesteni, Lala Paşa Cami, Yakutiye Medresesi 

ziyaret edildi. Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi 

Sanat Tarihi Bölümü’nden Sefa KOMESLİ ve 

Murat SEVİNDİ’nin anlatımlarının olduğu 

gezide, dekan yardımcımız Doç. Dr. Ahmet 

ÇAVUŞ ve Arş. Gör. Leyla TOKGÖZ de 

misafirlerimize eşlik etti. 

Başta Genç Turizmciler Kulübü ve Gastronomi 

Kulübü öğrencilerimiz olmak üzere kongre 

organizasyonunda gönüllü olarak yer alan 

öğrencilerimize, emeği geçen öğretim 

elemanlarımıza ve Turizm Fakültesi Uygulama 

Oteli personeline teşekkürlerimizi sunarız. 

Arş. Gör. Özgür ÇALKIN 

 

 

 

 

 

important for the tourism academy to provide 

continuance of the congress in the coming 

years. 

During the excursion organized on the last day 

of the congress, the important values of 

Erzurum, the Büyük Kiremitlik Hill, 

Abdurrahman Gazi Recreation Area, Nene 

Hatun Historical National Park, Congress 

Building, Üç Kümbetler, Tebrizkapı Bazaar, 

Double Minaret Madrasah, Ulu Mosque, 

Erzurum Castle, Kurşunlu Madrasah, Rüstem 

Pasha Covered Bazaar, Lala Pasha Mosque, 

Yakutiye Madrasah were visited. While Sefa 

KOMESLİ and Murat SEVİNDİ from the Faculty of 

Arts, Department of Art History gave 

information about the historical places on the 

trip, our assistant dean, Assoc. Prof. Dr. Ahmet 

ÇAVUŞ and Research Assistant Leyla TOKGÖZ 

accompanied our guests. 

We would like to express our gratitude to our 

students who volunteered in the congress 

organization, especially our Young Tourism 

Professionals Club and Gastronomy Club 

students, our lecturers and the Faculty of 

Tourism Application Hotel staff. 

Res. Asst. Özgür ÇALKIN
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Duygusal Zekâ: İş ve Aile Yaşamında 

Mutluluk ve Başarının Anahtarı 

Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından 

Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Merkezinin 

desteğiyle düzenlenen Prof. Dr. Osman 

Samancı’nın Duygusal Zeka (İş ve Sosyal 

Yaşamda Başarı ve 

Mutluluğun Anahtarı) 

isimli konferans 

programı 20 Ocak 

2020’de Turizm 

Fakültesi Uygulama 

Oteli Erzincan Kapı 

Konferans Salonunda 

akademisyenlerin 

katılımıyla 

gerçekleştirildi.  

Atatürk Üniversitesi 

Kazım Karabekir Eğitim 

Fakültesi öğretim üyesi 

olan Prof. Dr. Osman 

SAMANCI iki saatten 

fazla süren konferansın 

ilk bölümünde 

“Duygusal Zeka” 

kavramı, bu konuda yapılan araştırmalardan, 

duyguların doğru ve etkin bir şekilde ifade 

edebilmenin öneminden bahsetti. Duygusal 

zekanın yeterince kullanılamadığı durumlarda, 

kendini ifade edememe, öfke, baskı, şiddetin 

olabileceğini anlattı.  

İnsanın üç zeka türüyle kendini 

geliştirebileceğini bunun bilişsel, duyuşsal ve 

psikomotor alan olduğunu bunlardan birinin 

Emotional Intelligence: Key to Happiness 

and Success in Business and Family Life 
The conference program of Prof. Dr. Osman 

Samancı titled Emotional Intelligence (Key to 

Success and Happiness in Business and Social 

Life) which was organized by Atatürk University 

Faculty of Tourism with the support of Learning 

and Teaching 

Development Centre 

was held on January 20, 

2020 at the Faculty of 

Tourism Application 

Hotel Erzincan Kapı 

Conference Hall with 

the participation of 

academicians. 

In the first part of the 

conference, which 

lasted more than two 

hours, Prof. Dr. Osman 

SAMANCI who is an 

academic member of 

Atatürk University 

Kazım Karabekir Faculty 

of Education talked 

about the concept of 

“Emotional Intelligence”, research conducted 

on this subject and the importance of 

expressing emotions correctly and effectively. 

He explained that in cases where emotional 

intelligence cannot be used sufficiently, there 

may be lack of self-expression, anger, 

oppression and violence. He said that humans 

can improve themselves with three types of 

intelligence which are cognitive, affective and 
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ihmal edilmesinin bazı sorunlara yol 

açabileceğini söyledi. 

Konferansın ikinci bölümünde çocuklarla iyi 

diyalog kurmak, aile hayatında ve iş hayatında 

başarılı olmanın duygusal zekanın iyi 

kullanılmasıyla da ilgili olduğunu anlatan 

Samancı, davranışların arkasında olan olay, 

duygu ve düşünceleri iyi analiz etmenin 

gerekliliğini vurguladı.  

Negatif duygu ve 

düşüncelerden 

nasıl 

korunabileceği 

hususunda 

bilgilendirme 

yaparak, 3 U 

kuralını 

(Umursama, Uyar, 

Uzaklaş) açıkladı. 

İyimser olmanın 

hayatı pozitif 

etkilediğini ve 

insan sağlığına 

olumlu etkileri 

olduğunu 

vurgulayan Osman 

Samancı, duygusal zekada beş boyutuna dikkat 

çekti. Öz bilinç, duyguları idare etme, 

başkalarının duygularını anlama, ilişkileri 

yürütebilme, kendini harekete geçirebilme 

boyutlarını anlatarak, katılımcılara duygusal 

zekalarıyla ilgili mini bir uygulama yaptırdı. 

Program bitiminde katılımcılara geri bildirim 

formu dağıtılarak konferans hakkındaki 

görüşleri alındı. Büyük bir memnuniyet 

düzeyinin olduğu görülen konferans sonunda 

Prof. Dr. Osman Samancı’ya konferanstaki 

paylaşım ve uygulamaları için Turizm Fakültesi 

dekan yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Çavuş 

tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.  

Doç. Dr. Ahmet ÇAVUŞ

psychomotor domains and that neglecting one 

of these can cause some problems. 

In the second part of the conference, Samancı 

explained that establishing a good dialogue 

with children and being successful in family life 

and business life are also related to the good 

use of emotional intelligence and emphasized 

the need to analyse the events, feelings and 

thoughts behind behaviours well. 

He gave 

information 

about how 

people can 

protect 

themselves 

from negative 

emotions and 

thoughts and 

explained the 

three rules 

which are 

‘Don’t Care, 

Warn and 

Move Away’. 

Emphasizing 

that being optimistic affects life positively and 

has positive effects on human health; Osman 

Samancı drew attention to five dimensions in 

emotional intelligence. By explaining the 

dimensions of self-consciousness, managing 

emotions, understanding the feelings of 

others, conducting relationships, and 

activating yourself, he made the participants 

perform a practice related to their emotional 

intelligence. 

At the end of the program, a feedback form was 

distributed to the participants and their 

opinions were asked about the conference. At 

the end of the conference, which was observed 

to have a high level of satisfaction, a certificate 

of appreciation was presented to Prof. Dr. 

Osman Samancı by the vice-Dean of the Faculty 

of Tourism, Assoc. Prof. Dr. Ahmet Çavuş due to 

his sharing and practices in the conference. 

Assoc. Prof. Dr. Ahmet ÇAVUŞ 
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Oryantasyon Gezisi Düzenlendi 

Fakültemiz, Turizm İşletmeciliği, Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları ile Turizm Rehberliği bölümleri 

1. sınıf öğrencilerine Oryantasyon Eğitimi dersi 

kapsamında 23 Ekim 2019 tarihinde 1. Etap 

uygulama gezisi düzenlendi.  

Dersin yürütücüsü Doç. Dr. Ahmet Çavuş 

eşliğinde fakültemiz öğretim üyelerinden 

Dr.Öğr. Üyesi Emine MACİT, Dr. Öğr. Üyesi 

Fatma BAŞAR Dr. Öğr. Üyesi Zühal OKCU ile 

araştırma görevlilerinden Arş. Gör. Ayşe Nur 

AKAN, Arş. Gör. Leyla TOKGÖZ,  Arş. Gör. 

Mehmet Fatih IŞIK,  Arş. Gör. Özgür ÇALKIN, Arş. 

Gör. Serhan ORAL ve Arş. Gör. Dr. Zennübe 

IŞIK’ın katılımıyla gerçekleştirilen 1. Etap 

Oryantasyon Uygulama Gezisi için Atatürk 

Üniversitesi Rektörlüğü tarafından üç otobüs 

tahsis edildi. Gezinin ilk aşamasında, Türkiye’nin 

ilk üniversitelerinden olan Atatürk 

Üniversitesi’nin yerleşim ve büyüklük açısından 

dikkat çeken kampüsü, akademik ve idari 

birimleri gezilerek öğrencilerimize tanıtıldı.  

 

 

 

 

 

An Orientation Trip Was Organized  

The first stage application trip was organized on 

October 23, 2019 to the first grade students of 

Tourism Management, Gastronomy and 

Culinary Arts and Tourism Guidance 

departments of our Faculty within the scope of 

the Orientation Training course. 

Three buses were allocated by the Presidency of 

Atatürk University for the first stage Orientation 

Application Trip with the participation of the 

course lecturer Assoc. Prof. Dr. Ahmet Çavuş, 

academic members of the faculty, Dr. Lecturer 

Emine MACİT, Dr. Lecturer Fatma BAŞAR, Dr. 

Lecturer Zühal OKCU and Research Assistant 

Ayşe Nur AKAN, Research Assistant Leyla 

TOKGÖZ, Research Assistant Mehmet Fatih IŞIK, 

Research Assistant Özgür ÇALKIN, Research 

Assistant Serhan ORAL and Research Assistant 

Dr. Zennübe IŞIK. In the first stage of the trip, 

campus of the Ataturk University which is one 

of the first universities of Turkey and 

spectacular in terms of size and settlement, 

academic and administrative units were 

introduced to the students. 

Eastern Anatolia High Technology Application 

and Research Center (DAYTAM), one of the 

research and application laboratories within our 

university, attracted great attention of our 

students. Animal farms within the Faculty of  
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Üniversitemiz bünyesinde bulunan araştırma ve 

uygulama laboratuvarlarından Doğu Anadolu 

Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (DAYTAM), öğrencilerimiz tarafından 

büyük ilgi gördü. Ziraat fakültesi bünyesindeki 

hayvan çiftlikleri, çeşitli balıkların yer aldığı 

akvaryum ve üretimini Su Ürünleri Fakültesi’nin 

üstlendiği alabalık tesisi öğrenciler üzerinde hoş 

bir etki bıraktı. 

Veterinerlik Fakültesi bünyesinde yer alan ve 

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki ilk hayvan 

hastanesinin varlığı öğrencilerimizi şaşırttı. 

Gezinin devamında öğrencilerimize, 

üniversitemiz kampüsünde bulunan çift başlı 

kartal simgesiyle süslenmiş tırmanma kulesi, 

bowling salonu, konukevleri, yüzme havuzu, 

yürüyüş parkurları ve bisiklet kiralama birimleri 

hakkında bilgiler verildi. Uygulama gezisinin 

ikinci aşamasında, Atatürk Üniversitesinin ve 

Erzurum ilinin göz alan güzelliğini kuşbakışı 

görme imkânı sunan Büyük Kiremitlik Tepesi’ne 

çıkıldı. Burada şehrin ulaşım olanakları, coğrafi 

konumu, tarihi, ekonomisi, turizm potansiyeli 

gibi konularda bilgi verildikten sonra 

Abdurrahman Gazi Türbesi ve rekreasyon alanı 

ziyaret edildi. Abdurrahman Gazi Türbesi’ne 

çıkan karayolunun doğusundaki Gizemli Yol 

hakkında bilgi verilerek gezi sonlandırıldı.  

Arş. Gör. Emre AKOĞUL 

 

 

Agriculture, aquarium with various fish and the 

trout facility of which production was 

undertaken by the Faculty of Fisheries had a 

pleasant effect on the students. 

The presence of the first animal hospital in the 

Eastern Anatolian Region within the Faculty of 

Veterinary Medicine surprised our students. In 

the continuation of the trip, our students were 

informed about the climbing tower decorated 

with two-headed eagle icon, bowling hall, 

guesthouses, swimming pool, hiking trails and 

bicycle rental units on the campus of our 

university. In the second stage of the application 

trip, Büyük Kiremitlik Hill, which offers the 

opportunity to see the eye-catching beauty of 

Atatürk University and Erzurum province, was 

visited. After giving information about 

transportation opportunities, geographical 

location, history, economy, tourism potential of 

the city, Abdurrahman Gazi Tomb and 

recreation area were visited. The trip was ended 

by giving information about the Mysterious 

Road to the east of the highway leading to the 

Abdurrahman Gazi Tomb. 

Res. Asst. Emre AKOĞUL 
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ATA-TURİZM III. Kariyer Günü 

Turizm Fakültesi olarak öğrencilerimizin 

kazandıkları teorik bilgilerin pratiğe dönüşmesi 

konusunda staj etkinliklerini düzenli bir şekilde 

takip ediyoruz. Buna istinaden öğrencilerimizin 

iş bulma ve staj imkânlarını iyileştirmek adına 19 

Aralık 2019 tarihinde Nene Hatun Kültür 

Merkezi’nde “ATATURİZM III. KARİYER GÜNÜ” 

düzenlendi. 

 

 

 

 

 

 

Erzurum, Erzincan, Kars ve Rize illerinden 32 

otelin davet edildiği III. Kariyer Günü 

etkinliğinde öğrencilerimiz, açılan stantları 

gezerek staj imkânları ve iş başvuruları için 

sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Ayrıca 

TÜRSAB Bölge Müdürlüğü, Kültür Eğitim 

Kitapevi, Atatürk Üniversitesi Kariyer Merkezi, 

Kadın Girişimcileri Derneği ve Türkiye Kayak 

Federasyonu’nun da yer aldığı etkinliğimize 

çok sayıda öğrenci ve öğretim elemanı katılım 

göstermiştir.  

Arş. Gör. Dr. Zennübe IŞIK 

 

ATA-TOURISM 3rd Career Day 

As the Faculty of Tourism, we regularly follow 

our students’ internship activities in order to 

turn the theoretical knowledge gained by them 

into practice. Based on this, in order to improve 

our students' job and internship opportunities, 

“ATATOURISM 3rd CAREER DAY" was held. 

On the event of 3rd career day, to which 32 

hotels from Erzurum, Erzincan, Kars 

and Rize provinces were invited, 

our students came together with 

industry representatives for 

internship opportunities and job 

applications by visiting booths. 

Besides TÜRSAB Regional 

Directorate, Culture Bookstore, 

Ataturk University Career Centre, 

Women Entrepreneurs Association 

and Turkey Ski Federation, a large 

number of students and instructors 

participated in our event.  

Res. Asst. Dr. Zennübe IŞIK 
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Gastronomi Turizmi ve Peynir 

Söyleşisi 

Fakültemizde 29 Kasım 2019 tarihinde 

Gastronomi Turizmi ve Peynir” isimli söyleşi 

gerçekleştirildi. Söyleşiye Kafkas Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER, 

Avukat Metin ÖZTÜRK, Boğatepe Çevre ve 

Yaşam Derneği Üyesi Hürriyet KOÇULU katıldı. 

Dünyadan ve Türkiye’den gastronomi 

destinasyonları örnekleri verilerek gastronomi 

turizmi içerisinde peynirin rolünün 

değerlendirildiği söyleşi, öğrencilerimizin 

sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi. 

Arş. Gör. Zühal AKSAKALLI BAYRAKTAR 

A Conversation on Gastronomy 

Tourism and Cheese 

A conversation titled “Gastronomy Tourism and 

Cheese” was held at our faculty on November 

29th, 2019. Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER from 

Kafkas University, Lawyer 

Metin ÖZTÜRK, Boğatepe 

Environment and Life 

Association Member 

Hürriyet KOÇULU 

attended it. On the 

conversation, the role of 

cheese in gastronomy 

was evaluated by giving 

gastronomy destinations 

examples from the world 

and Turkey, and the 

conversation ended with 

answering our students 

‘questions. 

Res. Asst. Zühal 

AKSAKALLI BAYRAKTAR 
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Fakültemiz Doğu Anadolu Erzurum 

Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı’nda 

Yer Aldı 
TÜYAP Erzurum 

tarafından organize 

edilen Doğu 

Anadolu Erzurum 

Gıda ve Yöresel 

Lezzetler Fuarı’nda 

Fakültemiz de 

stand açtı. 09-13 

Ekim 2019 tarihleri 

arasında 

düzenlenen fuarda, 

fakültemize tahsis 

edilen alan 

içerisinde 

öğrencilerimiz 

hazırladıkları dekor 

ürünleri sundular. 

Erzurum’un 

kültürel miras değerleri arasında olan bazı tarihi 

yapılar da çeşitli gıda malzemeleri ile yeniden 

canlandırılarak sergilendi. 

Arş. Gör. Zühal AKSAKALLI BAYRAKTAR 

 

 

 

 

 

 

 

Tourism Faculty attended the Eastern 

Anatolia - Erzurum Food and 

Local Flavors Fair 

Tourism Faculty 

opened a stand at 

the Eastern 

Anatolia - Erzurum 

Food and 

Local Flavors Fair 

organized by 

TÜYAP. Tourism 

faculty students 

displayed the 

decor products 

they produced in 

their stand during 

the fair held from 

October 9 to 13, 

2019. The 

miniatures of 

some landmark 

buildings which are among Erzurum’s cultural 

heritage values made from different food items 

were also displayed at the fair. 

Res. Asst. Zühal AKSAKALLI BAYRAKTAR 
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Öğrencilerimiz İngilizce Sinema Film 

Kuşağında 
Fakültemizin 2019-

2020 eğitim-öğretim 

yılında öğrencilerimizin 

hem sosyal yaşam 

aktivitelerinin 

çeşitlendirilmesi hem 

de yabancı dil 

becerilerinin gelişimine 

katkıda bulunulması 

noktasında attığı 

adımlardan biri de 

“İngilizce Sinema 

Günleri” etkinliği oldu. 

Fakültemizde güz 

dönemi boyunca her 

hafta alanında uzman 

öğretim üyelerimizin 

önceden belirlemiş 

oldukları sinema 

filmleri, İngilizce 

orijinal dilde ve 

İngilizce alt yazılı olarak öğrencilerimizin seyrine 

sunuldu. 

Öğrencilerimizin yabancı dil öğrenme 

konusunda yaşadıkları sıkıntıların çözümüne 

yönelik gerçekleştirilen bu etkinlikte, özellikle 

uluslararasılaşmanın önemli ayaklarından biri 

olan İngilizce dilinin hem gramer hem de 

telaffuz açısından öğrencilere öğrenme kolaylığı 

sağlayacağı düşünülmekte ve gelecekteki 

dönemlerde de sürdürülmesi planlanmaktadır.  

Arş. Gör. Mehmet Fatih IŞIK 

 

Our students are in the Zone of 

English Movie Theatre 

One of the steps taken 

by our faculty in the 

academic year of 2019-

2020 in terms of 

diversifying social life 

activities and 

contributing to the 

development of foreign 

language skills was the 

“English Cinema Days” 

event. 

Throughout the fall 

semester in our faculty, 

the movies determined 

by our expert lecturers 

were presented to our 

students in English 

original language and 

with English subtitles. 

In this activity, which 

aims to solve the problems experienced by our 

students in learning foreign languages, English 

language, one of the important steps of 

internationalization, is thought to provide 

students with ease of learning both in terms of 

grammar and pronunciation, and it is planned to 

be maintained in the future. 

Res. Asst. Mehmet Fatih IŞIK 
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3. Nesil Demleme Teknikleri İle Kahve 

Tadımı  

Kahve eğitmeni olan Aykut Yaşar’ın katılımıyla 7 

Kasım 2019 tarihinde Güzel Sanatlar Fakültesi 

Gösteri Sanatları Merkezi’nde ‘‘Kahve Tadımı’’ 

adlı etkinlik programı gerçekleştirildi.  

Kahve yapımı ile ilgili eğitimlere katılıp 

sertifikalar alan ve sektörde edindiği bilgi ve 

deneyimlerini çeşitli seminer ve kurslarda 

aktaran Aykut Yaşar,  topraktan fincana 

kahvenin yolculuğunun ele alındığı etkinlikte 

kahvenin tarihçesi, Türk 

kahvesi yapım teknikleri, 

kahvede suyun önemi ve 

3. nesil demleme 

teknikleri hususlarında 

bilgilerini aktardı ve 

çeşitli demleme 

ekipmanlarını kullanarak 

uygulamalar yaptı.  

Yüksek düzeyde ilgi ve 

katılım gösterilen 

etkinlikte, farklı 

ekipmanlar kullanılarak 

pişirilen kahveleri tatma 

fırsatı bulan Turizm Fakültesi öğretim 

elemanları ve öğrencileri keyifli anlar yaşadı. 

Program sonunda Fakültemiz dekan yardımcısı 

Doç. Dr. Ahmet ÇAVUŞ tarafından YAŞAR’a 

teşekkür belgesi takdim edildi. 

Arş. Gör. Ayşe Nur AKAN 

Coffee Tasting with 3rd Generation 

Brewing Techniques 

With the participation of Aykut Yaşar, who is a 

coffee instructor, an activity program called 

"Coffee Tasting" was held at the Performing 

Arts Center of our University on November 7th, 

2019. 

Aykut Yaşar, who participated in coffee-making 

trainings, received certificates and conveyed his 

knowledge and experience in the industry in 

various seminars and courses, conveyed his 

knowledge of the history of 

coffee, Turkish coffee making 

techniques, the importance 

of water in coffee and 3rd 

generation brewing 

techniques and performed 

applications using various 

brewing equipment. 

In the event, which attracted 

a high level of interest and 

participation, the Faculty of 

Tourism faculty members and 

students had a pleasant time, 

having the opportunity to taste the coffees 

cooked using different equipment. At the end of 

the program, Assoc. Prof. Dr. Ahmet ÇAVUŞ, 

deputy dean of our faculty, was presented the 

certificate of appreciation. 

Res. Asst. Ayşe Nur AKAN 
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Kongre Tam Metin Kitabı ve 

Uluslararası Kitabımız Yayınlandı 

Fakültemiz tarafından 19-21 Aralık 2019 

tarihleri arasında düzenlenen I. Uluslararası Kış 

Turizmi Kongresi gördüğü yoğun ilgi ve 

katılımcıların sunumları ile başarıyla 

tamamlanmıştır. Kongremize gönderilen 105 

bildiri ile başarılı bir kongre dönemi geçiren 

fakültemiz, kongreye katılan yazarlara üç farklı 

yayın imkânı sunmuştur. Yazarların isteklerine 

göre eserleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisinin özel turizm 

sayısında, uluslararası kitapta bölüm olarak ve 

kongre tam bildiri kitabında yayınlandı.  

Doç. Dr. Ahmet ÇAVUŞ tarafından editörlüğü 

yapılan iki yayından biri olan uluslararası kitap 

“Farklı Perspektiflerden Kış Turizmi” adı ile 

Paradigma Akademi tarafından Aralık 2019 da 

yayınlanmıştır. 

Fakültemizin diğer yayını olan Kongre Tam 

Metin Bildiri Kitabı Doç. Dr. Ahmet ÇAVUŞ 

editörlüğünde ve akademik personelin öz verili 

çalışmalarıyla yayınlanmıştır.  

Arş. Gör. Serhan ORAL 

The Proceeding Book and the 

International Book of the First 

International Winter Tourism Congress 

Was Published 

The First International Winter Tourism Congress 

was successfully held with the great interest and 

presentations of participants on December 19-

21, 2019. The Tourism Faculty which organized 

a successful congress with the contribution of 

the 152 papers presented at the congress 

offered three alternatives to the authors. 

Therefore, in accordance with the requests 

from the authors, the papers were published as 

articles in Atatürk University Journal of Social 

Sciences Institute, as chapters of an 

international book, or as papers in the 

Proceeding Book. 

The international book, one of the two 

publications edited by Assoc. Prof. Dr. Ahmet 

ÇAVUŞ, “Winter Tourism from Different 

Perspectives” was published by Paradigma 

Akademi in December, 2019. 

The other publication of our faculty, the 

Proceeding Book of the First International 

Winter Tourism Congress, was published with 

the devoted work and great contribution of the 

academic staff under the editorship of Assoc. 

Prof. Dr. Ahmet ÇAVUŞ. 

Res. Asst. Mehmet Fatih IŞIK 



 

11 

Fakültemiz Sektör Ziyaretlerini 

Sürdürüyor 

Fakültemiz yönetimi üniversite-sektör işbirliği 
kapsamında birçok kurum ve kuruluşlara ziyaret 
gerçekleştirdi.  

Fakültemizin 19-21 Aralık 2019 yılında 
düzenlediği I. Uluslararası Kış Turizmi Kongresi 
hakkında dış paydaşlarımızı bilgilendirmek 
amacıyla dekanımız Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ ile 
dekan yardımcımız Doç. Dr. Ahmet ÇAVUŞ, 
Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Cemal 
ALMAZ ile TÜRSAB Bölge Müdürü Sayın Kürşat 
ÖZEKEN’i makamında ziyaret etti. 

Ayrıca yine bu 
kapsamda dekan 
yardımcılarımız Prof. Dr. 
Gökalp Nuri SELÇUK ile 
Doç. Dr. Ahmet ÇAVUŞ, 
Palandöken Kış Turizmi 
Merkezinde yer alan 
dağ otellerinin genel 
müdürleri ile biraraya 
gelerek şehrin 
dinamiklerinden olan 
üniversite ile sektörün 
birlikte fikir 
alışverişinde bulunması 
ve turizm alanında sahip 
olunan bilgi 
birikiminden her iki 
kesimin de istifade etmesi gerektiği vurgusunu 
yaptı. 

 

 

 

Our Faculty Continues Its Sector Visits 

The management of our faculty paid a visit to 
many institutions and organizations within the 
scope of university-sector cooperation. 

In order to inform our external stakeholders 
about the First 
International Winter 
Tourism Congress 
organized by our faculty 
on between 19th and 21st 
December 2019, our dean 
Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ 
and our deputy dean 
Assoc. Prof. Dr. Ahmet 
ÇAVUŞ visited Mr. Cemal 
ALMAZ, Erzurum 
Provincial Director of 
Culture and Tourism, and 
Mr. Kürşat ÖZEKEN, 
Regional Manager of 

TÜRSAB in his office. 

In this context, our deputy deans Prof. Dr. 
Gökalp Nuri SELÇUK and Assoc. Prof. Dr. Ahmet 
ÇAVUŞ came together with the general 
managers of the mountain hotels located in the 
Palandöken Winter Tourism Centre, and they 
both emphasized that the university and the 
industry, which are among the dynamics of the 

city, should exchange ideas together and that 
both sections should benefit from the 
knowledge in the field of tourism. 
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YÖK tarafından ortaya 
koyulan vizyon 
çerçevesinde 
toplumsal katkıyı 
merkezine alan 
üniversitemizin bu 
anlayışını benimseyen 
fakültemiz de bu 
kapsamda Uzundere 
ilçesinin turizm 
potansiyelinin ortaya 
çıkarılması ve mevcut 
değerlerin turizm 
bağlamında ele 
alınması yönünde üzerine düşen payı yerine 
getirmek için gerekli adımları attı. 

 

 

Our faculty adopting 
this mentality of our 
university, which 
prioritizes social 
contribution within 
the framework of the 
vision put forward by 
YÖK, has taken 
necessary steps in 
order to reveal the 
tourism potential of 
Uzundere district 
and to do its part in 
addressing the 

current values in the context of tourism. 
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Farklı tarihlerde Uzundere Kaymakamı Sayın 
Hakan ŞEKER’i ve Uzundere Belediye Başkanı 
Sayın Hilmi AKTOPRAK’ı ziyaret eden fakülte 
yönetimi ile öğretim elemanlarımız, birtakım 
incelemelerde bulunarak Uzundere ilçesinin 
turizmi hakkında istişarelerde bulundular. 

Arş. Gör. Mehmet Fatih IŞIK 

 

 

 

 

 

Our faculty management and faculty members 
visited Uzundere District Governor Mr. Hakan 
ŞEKER and Uzundere Mayor Mr. Hilmi 
AKTOPRAK in different dates and made 
consultations about the tourism of the town of 
Uzundere. 

Res. Asst. Mehmet Fatih IŞIK 
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Öğrencilerimiz Palandöken ve Konaklı 
Kayak Merkezinde 

Fakültemiz Turizm İşletmeciliği, Turizm 

Rehberliği ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

Bölümü birinci sınıf müfredatında bulunan 

"Oryantasyon Eğitimi" dersi kapsamında, 

Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri'nin 

tanıtılması için 11 Aralık 2019 Çarşamba günü 

saatleri arasında oryantasyon uygulama gezisi 

gerçekleştirildi. 

Dersin yürütücüsü Doç. Dr. Ahmet ÇAVUŞ ile 

birlikte 7 araştırma görevlisi, 3 öğretim üyesi ve 

lisansüstü öğrencileri geziye eşlik etti. Gezi 

kapsamında ilk varış noktası, Konaklı Kayak 

Merkezi’ydi. Öğrencilere, kayak merkezinin 

kuruluşu, pist özellikleri, taşıyıcı sistemleri ve 

turistik tesisler ile ilgili hem dersin yürütücüsü 

hem de kayak merkezi yetkilisi tarafından bilgi 

verildi. Kayak merkezinin önünde toplu hatıra 

fotoğraf çekimi yapılarak gezinin ikinci durağı 

olan Palandöken Kayak Merkezi’ne geçildi. 

 

Our Students Are in Palandöken And 
Konaklı Ski Centers 

An orientation application trip was organized on 
Wednesday, December 11, 2019 in order to 
introduce Palandöken and Konaklı Ski Centers 
within the of the "Orientation Training" course 
in the curriculum of Tourism Management, 
Tourism Guidance and Gastronomy and 
Culinary Arts Departments of our faculty.  

Along with the lecturer of the course Assoc. 

Prof. Dr. Ahmet ÇAVUŞ, 7 research assistants, 3 
lecturers and graduate students accompanied 
the trip. The first destination within the scope of 
the trip was Konaklı Ski Center. The students 
were informed about the establishment of the 
ski center, track features, carrier systems and 
touristic facilities by both the course lecturer 
and the ski center official. A collective souvenir 
photo was taken in front of the ski center and 
Palandöken Ski Centre which is the second stop 
of the trip was visited. 
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Palandöken Kayak Merkezi’nde ise öğrencilere 
yine dersin yürütücüsü ile birlikte yetkili kişi 
tarafından kayak merkezinin genel özellikleri, 
tesisleşmesi ve turistik potansiyeli ile ilgili 
bilgiler aktarıldı.  

Daha sonra öğretim elemanları ve öğrenciler 
Palandöken Dağı’nın zirvesine gondollar ile bir 
tur gerçekleştirdi. Bu turun sonunda öğrenciler 
önce Kayak Merkezi’nde bulunan Kapsül Kafe 
ardından Fanus Kafeleri gezdiler. Gezinin 
sonunda Palan Otel’e geçen öğrenciler, burada 
otelin sunduğu ikramları tadarak Palan Otel 
Müdürü Ali Güney ile sohbet etme imkânı 
buldu. Gezi sonunda öğrenciler geziden 
duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği 
geçenlere teşekkür ettiler. 

Arş. Gör. Mehmet Fatih IŞIK 

In the Palandöken Ski Center, the students were 
informed about the general features, 
establishment and touristic potential of the ski 
center by the authorized person and the 
lecturer of the course. 

Later, lecturers and students took a tour with 
the gondolas to the summit of Palandöken 
Mountain. At the end of this tour, the students 
first visited the Capsule Café in the Ski Center 
and then the Fanus Cafes. At the end of the trip, 
students had the opportunity to chat with Palan 
Hotel Manager Ali Güney and tasted the treats 
offered by Palan Hotel. At the end of the trip, 
the students expressed their satisfaction with 
the trip and thanked those who contributed. 

Res. Asst. Mehmet Fatih IŞIK 
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Prof. Dr. Atilla Keskin’in Yeni Nesil 
Değişim ve Dönüşüm Programı ve BM 
Sürdürülebilir Kalkınma Kriteri Programı 

Üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Birimi Koordinatörü Prof. Dr. 
Atilla KESKİN’in Yeni Nesil Değişim ve Dönüşüm 
ve UN Sürdürülebilir Kalkınma Kriteri Programı 
09 Aralık 2019 tarihinde Turizm Fakültesi 
Uygulama Oteli’nde gerçekleştirildi.  

Tüm akademik ve idari personelin katılımıyla 

gerçekleştirilen programda Prof. Dr. Atilla 

KESKİN Yeni Nesil Değişim ve Dönüşüm 

Projesi’nde yaşanan tüm gelişmeleri aktardı. 

Ayrıca BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile 

ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Sayın KESKİN 

proje ve kalkınma hedefleri ile ilgili merak edilen 

konuları aydınlatarak gelen soruları yanıtladı. 

Arş. Gör. Leyla TOKGÖZ 

 

 

Prof. Dr. Atilla Keskin’s Seminar on the 
New Generation University Design and 
Transformation Project and UN 
Sustainable Development Criteria 

Prof. Dr. Atilla Keskin, Atatürk University 
Scientific Research Projects Coordinator, gave a 
seminar on the New Generation University 
Design and Transformation Project and UN 
Sustainable Development Criteria at the 

Tourism Faculty Practice Hotel on December 9, 
2019. 

In the programme held with the participation of 
all both academic and administrative staff, Prof. 
Dr. Atilla KESKİN made a comprehensive and 
fruitful presentation about all the activities and 
progress in the New Generation University 
Design and Transformation Project. He also 
gave information about the UN Sustainable 
Development Criteria. After his presentation, 
he responded the questions posed by the 
audience. 

Res. Asst. Leyla TOKGÖZ 
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Ömer Çomaklı’nın Fakültemizi Ziyareti 

Atatürk Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. 
Ömer ÇOMAKLI 17 Ocak 2020 tarihinde 
fakültemize ziyarette bulundu. Tüm akademik 
personelin katılım gösterdiği toplantıda 
Rektörümüz Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI Yeni Nesil 
Tasarım ve Dönüşüm Projesi’nin son durumu, 
üniversite genelinde yapılan ve yapılması 
planlanan faaliyetler hakkında 
bilgilendirmelerde bulundu. 

Ayrıca Sayın ÇOMAKLI bölgemizde turizm 
sektörünün daha iyi bir noktaya gelmesinde 
Turizm Fakültesi’nin önemli görevler üstlendiği 
ve bu konuda kendilerinin de fakültemize 
gerekli desteği sağlayacaklarını ifade etti. 

Arş. Gör. Leyla TOKGÖZ 

Atatürk University Rector Prof. Dr. 
Ömer Çomaklı’s Visit to Our Faculty 

Atatürk University Rector Dear Prof. Dr. Ömer 
Çomaklı visited our faculty on January 17, 2020. 
In the meeting held with the participation of all 
the staff, Rector Dear Prof. Dr. Ömer Çomaklı 
gave information about the recent 
developments in the New Generation University 
Design and Transformation Project and the 
activities accomplished or planned to be carried 
out in the university. 

In addition, Dear ÇOMAKLI also emphasized the 
great role of Tourism Faculty in the 
development of tourism sector in the region 
and reiterated that they would provide the 
necessary support to our faculty. 

Res. Asst. Leyla TOKGÖZ 
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Mutfakta Sağlıklı Çalışma Koşulları 

Fakültemiz, her yıl düzenli olarak Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin kişisel 

gelişimlerine katkıda bulunmak adına, turizm 

sektöründe yer edinmiş ve uzun yıllar bu 

sektörde çalışan şefleri öğrencilerimizle 

buluşturuyor.  

Bu kapsamda 22 Ekim 2019 

tarihinde düzenlenen etkinlikte 

Şef Şaban KAHRAMAN, 40 yıllık 

mutfak tecrübesini 

öğrencilerimizle paylaştı. Şaban 

şef mutfakta dikkat edilmesi 

gereken temel hijyen kuralları 

ve mutfakta iş sağlığı ve 

güvenliği konusunda 

öğrencilerimize 

bilgilendirmelerde bulundu. 

Şaban şefin mutfakta başından 

geçen mutfaktaki güvenlik ile 

ilgili anıları öğrencilerimizin 

büyük ilgisini çekti. Mutfaktaki 

bu tip olayların öğrencilerimiz 

için somut birer örnek olduğunu söyleyen Şaban 

şef, mutfakta yapılan basit hataların bile can 

kaybı ile sonuçlanabileceğini ifade etti. 

Öğrencilerimizin ilgi ve alakasından 

memnuniyet duyduğunu belirten Şaban şef 

başka bir etkinlikte fakültemizi tekrar ziyaret 

etmek istediğini ifade etti.  

Arş. Gör. Emre AKOĞUL 

Healthy Working Conditions in the 
Kitchen 

Our faculty regularly brings together the chefs 

who have taken a place in the tourism sector 

and have been working in this sector for many 

years to contribute to the personal 

development of the Gastronomy and Culinary 

Arts Department 

students every year. 

In this context, Chef 

Şaban KAHRAMAN 

shared his 40 years of 

culinary experience 

with faculty students at 

the event held on 

October 22, 2019. 

Saban chef informed 

students about the 

basic hygiene rules and 

occupational health 

and safety procedures 

in the kitchen. The 

memories of the chef 

about the safety in the 

kitchen attracted great attention of our 

students. Stating that such events in the kitchen 

are concrete examples for our students, Şaban 

chef said that even simple mistakes in the 

kitchen can result in loss of life. Stating that our 

students are happy with their interest, Şaban 

chef mentioned that he would like to visit the 

faculty again in a feature event. 

Res. Asst. Emre AKOĞUL 
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Turizm Fakültesi, Öğrencileriyle 
Ecdada Saygı Yürüyüşüne Katıldı 

142 yıl önce birçok 
kahramanlığa sahne olan, 
halk arasında 93 Harbi 
olarak bilinen 1877-1878 
Osmanlı-Rus Savaşında, 
Rusların Aziziye Tabyalarını 
ele geçirmesi üzerine, tüm 
Doğu Anadolu’nun elden 
çıkabileceğinden 
endişelenen Ahmet 
Muhtar Paşa şehrin 
savunulmasını emreder.  

Habercilerini Erzurum’da 
dolaştırarak: “Erzurum, 
sokak sokak, ev ev 
müdafaa edilecektir. Kadın 
olsun erkek olsun, yaşlı 
olsun genç olsun her Türk 
ve Müslüman, müsellah ( 
silahlı) asker gibi bu namus 
müdafaasına elbette 
katılacaktır. Bu 
hamiyetiniz, devletin 
şanına layık 
olacaktır.” satırlarını 
bildirir. İmam Efendi Osman Bedrettin’in Ayaz 
Paşa Camiinden okuduğu sabah ezanı ile halk 
zor durumdaki ordusuna destek vermek için 
eline geçirdiği balta, taş, sopa, av tüfeği gibi 
silahlara düşmana karşı koymak için tabyalara 
koşmuştur. Halkın ve Türk ordusunun göstermiş 
olduğu öz veri ve vatan aşkıyla Ruslar (Moskof), 
geri çekilmek zorunda kalmıştır. 

Faculty of Tourism Students Attended 
the Walk Event for Respecting to 
Ancestors 

In the 1877-1878 
Ottoman-Russian War, 
which was known as 
the 93 War among the 
people, who witnessed 
many heroines 142 
years ago, Ahmet 
Muhtar Pasha, who 
was worried that the 
whole of Eastern 
Anatolia could get out 
of hand after the 
Russians captured 
Aziziye Bases, ordered 
the defense of the city. 

By circulating his 
messengers in Erzurum 
states that “Erzurum, 
street by street , house 
to house will be 
defended. Whether 
male or female, all 
young Turks and 
Muslims get older you 

get, armed solders will participate in this course 
to defend your honor as a soldier. Your spirit will 
be worthy of the state's glory”. With the 
morning adhan that Imam Efendi Osman 
Bedrettin recited from the Ayaz Pasha Mosque, 
the people ran to the bases to resist the enemy 
with axes, stones, sticks, and shotguns to 
support a troubled army. The Russians 
(Muscovite) had to retreat with the self- 
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Bu kahramanlık destanının unutulmaması ve 
yeni nesillere örnek olması için bu yıl yedincisi 
düzenlenen tabyalara yürüyüş etkinliğine 
Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak 
katıldık. Şehirdeki tüm camilerden o gün olduğu 
gibi "Ey Erzurumlular, ey ahali, düşman Aziziye 
Tabyalarını bastı. Allah'ını seven, eli silah tutan 
herkes, askerlerimizin yardımına koşsun. 
Vatanını ve milletini seven yetişsin." çağrıları 
yapıldı. 

 9 Kasım saat 06.30 da itfaiye binası önünden 
başlayan yürüyüş yaklaşık 4 km uzaklıktaki Nene 
Hatun Milli Parkı içinde yer alan Aziziye 
Tabyalarına kadar devam etti. Halkında yoğun 
ilgi gösterdiği yürüyüş tabyalarda düzenlenen 
anma programı, dualar ve mehter takımının 
gösterisi ile devam etti. Türk kadının ve 93 
Harbinin simgesi olan Nene Hatun kabri başında 
dualar ve Kur’an-ı Kerim kunarak yad edildi. 
Aziziye tabyasındaki şehitliklerin ziyareti sonrası 
sona eren etkinlik öğrencilerimizden de yoğun 
ilgi gördü. 

Arş. Gör. Serhan ORAL 

 

determination and love of the country and the 
Turkish army. 

As Atatürk University Tourism Faculty, we 
attended the march event, which was organized 
for the seventh time this year, in order not to 
forget this heroic epic and set an example for 
new generations. As it was that day, from all 
mosques in the city "Erzurum people, people, 
the enemy invasioned Aziziye Bastion. Everyone 
who loves Allah, holds a gun, run to the aid of 

our soldiers” calls were made. 

The march, which started in front of the fire 
station on November 9, at 06:30, continued 
until the Aziziye Bastion in Nene Hatun National 
Park, which is about 4 km away. The march, 
which attracted great interest in the public, 
continued with the memorial program, prayers 
and the show of the mehter team. Nene Hatun 
who is symbol of Turkish women and 93 War, 
was remembered at her grave with prays and 
recite of Quran. The event, which ended after 
the visit of martyrs in Aziziye, attracted great 
attention from our students. 

Res. Asst. Serhan ORAL  
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Turizm Fakültesi Öğrencileri Speaking 
Corner’da İngilizcelerini Geliştiriyor  

Turizm Fakültesi öğrencilerinin pratik yapması 
için düzenlenen “Speaking Corner” salonunda 
2019-2020 eğitim öğretim yılının başından 
itibaren her pazartesi, çarşamba ve perşembe 
günleri belirli saatlerde buluşan öğrenciler 
öğretim üyeleri eşliğinde 
ingilizce konuşuyorlar.  
Hocalar ve öğrencilerin 
güz döneminde ingilizce 
pratik yaptıkları konu 
başlıkları arasında zaman 
yönetimi, spor, yiyecek 
ve içecekler, dünya 
mutfakları yer 
almaktadır.  

Arş. Gör. Dr. Tuba 
TÜRKMENDAĞ 

 

 

 

 

 
 

 

 

Students of the Faculty of Tourism 
Improve Their English at Speaking 
Corner  

Tourism School students held for practicing 
"Speaking Corner" in the hall since the 
beginning of the 2019-2020 academic year, 
every Mondays, Wednesdays and Thursdays 

students who meet 
certain hours, 
accompanied by 
members of teaching 
English. Topics that 
teachers and students 
practice in English during 
the fall period include 
time management, 
sports, food and drinks, 
and international 
cuisines. 

Res. Asst. Dr. Tuba 
TÜRKMENDAĞ 
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Ata Erasmus+ Lisans Günü 

Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak 
öğrencilerimize Erasmus+ programını tanıtmak 
ve İngilizce sınavı sürecinde yapılması 
gerekenler hakkında 
Arş. Gör. Dr. Zafer 
TÜRKMENDAĞ 
başkanlığında 
program 
düzenlenmiştir.  

Program 
kapsamında Atatürk 
Üniversitesi Dış 
İlişkiler Ofisi 
Erasmus plus 
programı sorumlusu 
Öğretim Görevlisi 
Sayın Pınar UÇAK ve 
Sergün KAYA 
Erasmus+ programı 
başvuru süreci, 
gidilen ülkede ve 
dönüş aşamasında 
yaşananlar hakkında 
bilgiler vermiştir.  

 

 

 

 

Ata Erasmus+ License Day 

A programme was organized under the 
leadership of Dr. Zafer TÜRKMENDAĞ towards 
students of Atatürk University Faculty of 

Tourism to present 
the Erasmus+ 
program and give 
information about 
the English exams. 

Within the scope of 
the program, Atatürk 
University Foreign 
Relations Office 
Erasmus+ program 
responsible Mrs. 
Pınar UÇAK and Mrs. 
Sergün KAYA 
provided information 
about Erasmus + 
program application 
process and gave 
some examples of 
the experiences 
during the leaving 
and returning phases 
of former students. 
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Ardından ATASEM Dil Kursları ve Uluslararası 
Sınavlar Koordinatörü ve Atatürk Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 
Öğretim Görevlisi Sayın Cengizhan AKDAĞ 
Erasmus+ dil sınavına hazırlık süreci, İngilizce 
öğrenimi ve dil sertifikaları hakkında sunum 
yapmıştır.  

Son olarak Fakültemiz bünyesinde daha önce 
değişim hareketliliğinde bulunmuş olan 
öğrencilerimiz Servet 
EKMEN, Olcay KARA, 
Abdulsamet GEZER ve 
Haktan HIŞIR bizlere 
değişim sırasında 
yaşadıkları tecrübeleri 
ve edindikleri 
kazanımları aktarmıştır. 
Program sonunda 
katılımcılara katkıları 
için Doç. Dr. Ahmet 
ÇAVUŞ tarafından 
teşekkür belgeleri 
verilmiştir.  

Arş. Gör. Dr. Zafer 
TÜRKMENDAĞ 

 

 

 

 

 

 

Then ATASEM Language Courses and 
International Exams Coordinator and Atatürk 
University Faculty of Letters English Language 
and Literature Instructor Mr. Cengizhan AKDAĞ 
made a presentation about the Erasmus+ 
language exam preparation process, English 
education and language certificates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finally, our students Servet EKMEN, Olcay 
KARA, Abdulsamet GEZER and Haktan HIŞIR, 

who have 
previously been in a 
mobility exchange 
within our Faculty, 
have conveyed their 
experiences and 
gains during the 
exchange . At the 
end of the program, 
Certificates of 
appreciation were 
given by Assoc. Dr. 
Ahmet ÇAVUŞ. 

Res. Asst. Dr. Zafer 
TÜRKMENDAĞ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


