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Dekanın Mesajı 
 

Siz kıymetli okuyucularımız, 

Öncelikle 2019-2020 akademik yılının tüm 

akademik ve idari personeli ile değerli 

öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Göreve başladığımız ilk günkü coşkuyla yeni 

akademik yıla başlamanın heyecanını 

yaşamakta ve daha yüksek hedeflere 

ulaşmanın arzusuyla yeni döneme merhaba 

demiş bulunmaktayız. Yüzde 98’lik doluluk 

oranıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok 

tercih edilen fakülteler arasında yer almanın 

haklı gururunu sizlerle paylaşmak isterim. 

Mevcut aktif olan Turizm İşletmeciliği ve 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüzün 

yanı sıra bu akademik yıl ile birlikte Turizm 

Rehberliği Bölümümüz de toplam 31 

öğrencisiyle aktif eğitim-öğretim faaliyetine 

başlamış 

bulunmaktadır.  

Yeni Nesil Üniversite 

Tasarım ve Dönüşüm 

Projesinin başarılı bir 

şekilde yürütüldüğü 

üniversitemizde biz 

Turizm Fakültesi 

olarak aynı misyon ve 

vizyon doğrultusunda 

çalışmalarımıza hız 

kesmeden devam 

etmekteyiz. Bu 

bağlamda 

üniversitemizin belirlemiş olduğu “Yol Haritası” 

ışığında tüm bölümlerimiz ile bir araya gelerek 

toplantılar gerçekleştirdik. Bu toplantılar 

neticesinde özelde bölümlerin genelde ise 

fakültemizin eğitim faaliyetlerini, araştırma 

çalışmalarını, proje ofisimizin gerçekleştirmiş 

olduğu faaliyetleri, topluma sunduğumuz 

katkıları, uluslararasılaşma düzeyimizi, 

öğrencilerimize yönelik kariyer çalışmalarını ve 

sosyal, kültürel ve yardım faaliyetlerini enine 

boyuna tartışıp ileriye dönük atacağımız yeni 

adımları tespit etmeye çalıştık. 

Dean’s Message 
 

You dear readers, 

First of all, I wish the 2019-2020 academic year 

to be beneficial to all academic and 

administrative staff and to our valued students. 

We are excited to start the new academic year 

with the enthusiasm of the first day we started 

to work and we said welcome to the new 

period with the desire to reach higher goals. 

Like every year this year, I would like to share 

with you the rightful pride of being one of the 

most preferred faculties with a 98 percent 

occupancy rate. In addition to our current 

active Tourism Management and Gastronomy 

and Culinary Arts Department, the Tourism 

Guidance Department has started active 

education and training activities with a total of 

31 students. 

In our university, 

where the New 

Generation University 

Design and 

Transformation 

Project has been 

carried out 

successfully, we, as 

the Faculty of 

Tourism, continue our 

work in line with the 

same mission and 

vision without slowing 

down. In this context, 

in the light of the Road Map determined by our 

university, we came together with all our 

departments and held meetings. As a result of 

these meetings, we discussed the educational 

activities of the departments in general, the 

research activities, the activities carried out by 

our project office, the contributions we provide 

to the society, our level of internationalization, 

career studies for our students and the social, 

cultural and charitable activities. 

 



 

 
 

Aynı zamanda fakültemiz Yeni Nesil Girişimci ve 

Yenilikçi Üniversite anlayışı içerisinde 

uluslararasılaşma boyutunda pilot fakülte 

seçilmiştir. Bu kapsamda fakültemizde birtakım 

yeniliklere gittik. Fakültemizde öğrencilerimizin 

yabancı dil becerilerini geliştirmek ve bu 

alışkanlıklarını sürdürebilmek adına “Speaking 

Corner” odasını oluşturup öğrencilerimizin 

hizmetine sunduk. Ayrıca her hafta orijinal 

İngilizce dilinde ve İngilizce altyazılı filmlerin 

izletildiği “İngilizce Sinema Günleri” etkinliğini 

hayata geçirdik.  

Fakültemizin derslik sayılarında da artışa 

giderek öğrencilerimizin daha rahat bir şekilde 

eğitim görmeleri için çaba sarf ettik. Yaptığımız 

ve yapacağımız tüm faaliyetler, ülkemizin 2023 

ve 2071 hedeflerine ulaşmasına katkı 

sağlamaya yöneliktir. Tıpkı geçtiğimiz yıllarda 

olduğu gibi bu yıl da fakültemizin eğitim-

öğretim hayatına farklılık ve yenilik getirecek 

faaliyetleri ve projeleri hayata geçirmeye 

devam edeceğiz. 

Haber Bültenimizin 6. sayısını sizlerle 

paylaşmaktan mutluluk duymaktayım.  

Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At the same time, our faculty has been selected 

as a pilot faculty in the internationalization 

dimension within the concept of New 

Generation Entrepreneur and Innovative 

University. In this context, we went to some 

innovations in our faculty. In order to improve 

our students' foreign language skills and to 

maintain these habits, we created the 

“Speaking Corner” room and offered it to our 

students. In addition, every week we launched 

“the English Cinema Days” event, which 

featured films with original English language 

and English subtitles. 

We increased the number of classrooms in our 

faculty and made efforts for our students to 

study more comfortably. All the activities we 

do and will do are aimed at contributing to the 

achievement of Turkey's 2023 and 2071 

targets. Just as in previous years, we will 

continue to carry out activities and projects 

that will bring difference and innovation to the 

education and training life of our faculty. 

I am pleased to share the 6th issue of our 

newsletter with you.  

Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ 

  



 

 
 

Yayın Koordinatörünün Mesajı 

Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak her 

dönem 10-15 arasında program (teknik gezi, 

sosyal ve kültürel faaliyetler, panel, konferans, 

söyleşi, değişim, staj, uluslararasılaşma ve 

mezuniyet etkinlikleri) yapmaktayız. 

Düzenleyecek olduğumuz programları 

danışmanlık toplantılarında öğrencilerden 

gelen talepleri ve akademisyenlerin önerilerini 

dikkate alarak planlamaktayız. Son bir yıldır 

fakültemizde yapılacak 

programları dönem 

başlamadan önce (hangi 

tarihte, hangi programın, 

nerede, kiminle 

yapılacağını ve içeriğinde 

nelerin olduğunu) yoğun 

bir emekle hazırlayıp 

fakültemiz sayfasından ve 

sosyal medya 

hesaplarından 

paylaşmaktayız. 

Bu kapsamda 

fakültemizde yapılan 

faaliyetlerin haberleştirilmesiyle oluşturulan 

ATA-TURİZM Bülteni altıncı sayısını sizlere 

sunuyor, keyifli okulumalar diliyorum. 

Doç. Dr. Ahmet ÇAVUŞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publishing Coordinator’s Message 

As Atatürk University Faculty of Tourism, we 

conduct 10-15 programs (technical visits, social 

and cultural activities, panels, conferences, 

interviews, exchanges, internships, 

internationalization and graduation activities) 

each semester. We are planning the programs 

to be organized by taking the demands of the 

students and the suggestions of the 

academicians into consideration during the 

consultancy meetings. We 

prepare the programs to be 

held in our faculty for the 

last year before the 

beginning of the period (on 

which date, which program, 

where, with whom and 

what is included) and we 

share them on the faculty 

page and social media 

accounts. 

In this context, ATA-

TOURISM Bulletin, which 

was created with the 

activities carried out in our faculty, presents 

the sixth issue to you and wish you a pleasant 

reading. 

Assoc. Prof. Ahmet ÇAVUŞ 
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Akreditasyon ve Genişletilmiş 

Akademik Kurul Toplantısı 
Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans 

Koordinatörü Prof. Dr. Bilal YILMAZ ve ekibi ile 

08 Temmuz 2019 Pazartesi günü Turizm 

Fakültesi öğretim üyeleri ve idari personelinin 

katılımıyla Turizm Fakültesi Genişletilmiş 

Akademik Kurul toplantısı yapıldı. İlk olarak Prof. 

Dr. Bilal YILMAZ fakültemiz öğrenci ve 

akademisyen memnuniyet anket sonuçlarını 

değerlendirdi. 

 

Yılmaz, akreditasyon süreçlerinin önemini ve 

bölümlerimizin akredite olabilmesi için 

izlenmesi gereken süreçleri anlattı. Ardından 

gerçekleştirilen fakülte akademik kurulunda 

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminin 

Değerlendirilmesi ve 2019-2020 Eğitim Öğretim 

Yılı Güz Döneminin Planlanması hakkındaki 

gündem maddeleri görüşüldü. 

Doç. Dr. Ahmet ÇAVUŞ 

 

 

 

 

 

 

 

Accreditation and Extended 

Academic Council Meeting 
Tourism Faculty Extended Academic Council 

Meeting was held on 8 July 20019 Monday with 

the participation of Prof. Dr. Bilal Yılmaz, the 

coordinator of Atatürk University Foundation 

and Undergraduate degrees, and his team as 

well as the Tourism Faculty members and 

administrative staff. Firstly, Prof. Dr. Bilal Yılmaz 

evaluated the results of students and 

academicians satisfaction survey. 

 

Yılmaz explained the importance of 

accreditation process and what to do for 

accrediation of our departments. In the faculty 

academic council that was held afterwards, the 

2018-2019 Academic Term (Spring) was 

evaluated and the agenda topics for planning 

the 2019-2010 academic term (Fall) were 

discussed. 

Assoc. Prof. Ahmet ÇAVUŞ 
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Turizm Fakültesi TRT Erzurum 

Radyosunda 
 

Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Ahmet Çavuş 4 

Ağustos 2019'da TRT Erzurum Radyosunda 

Doğu Anadolu Bölgesinin Türkiye Turizmindeki 

yeri ve önemi isimli bir program gerçekleştirdi.  

 

Programda Doğu Anadolu Bölgesinin turizm 

kaynaklarından nasıl etkili olarak 

faydalanılabileceği, bölgemizde turizmle kırsal 

kalkınma nasıl sağlanabileceği konuları koşuldu. 

 

 

 

 

Tourism Faculty on TRT Erzurum 

Radio 
 

Our vice-dean Assoc. Prof. Dr. Ahmet Çavuş 

carried out a programme named ‘the role and 

significance of East Anatolia Region in tourism in 

Turkey’ on TRT Erzurum radio.  

 

In the programme, the ways to get the 

maximum benefit from the tourism sources in 

the East Anatolia region and how rural 

development can be realised through tourism 

were discussed. 
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‘‘15 Temmuz Şehitlerine Saygı ve 

Milli İradenin Güçlü Sesi 

Mehmet Akif’i Anlamak’’ Adlı 

Söyleşi Programı 
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam 

Edebiyatı Anabilim dalı öğretim üyesi Doç. Dr. 

Mehmet GÖKTAŞ tarafından 22 Mayıs 2019 

tarihinde Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi Gösteri Sanatları Merkezinde 

öğrencilerimize ‘‘15 Temmuz Şehitlerine Saygı 

ve Milli İradenin Güçlü Sesi Mehmet Akif’i 

Anlamak’’ adlı söyleşi gerçekleştirilmiştir.  

Doç. Dr. Mehmet GÖKTAŞ İstiklal Marşı’nın şairi 

ve milli mücadele ruhunun önemli bir temsilcisi 

olarak Mehmet Akif Ersoy’u aile hayatı, eğitimi, 

mesleği, milli mücadele yolunda önemli katkıları 

ve İstiklal Marşı’nı kaleme aldığı süreci şairin 

şiirlerine de yer vererek anlatmış ve 15 

Temmuzda yaşanan hain darbe girişiminde aynı 

mücadele ruhunun günümüzde de devam 

ettiğini vurgulamıştır. 

Söyleşi programı, ‘‘Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal 

Marşı'mızın gururlandıran hikâyesi’’ ve 

‘‘Geceden Şafağa 15 Temmuz Belgeseli’’ adlı 

video gösterimleri ile devam etti. Programa 

öğrencilerimiz tarafından yüksek düzeyde ilgi ve 

katılım gösterildi. Program sonunda Fakültemiz 

dekanı Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ tarafından Sayın 

GÖKTAŞ’a plaketleri takdim edildi. 

Arş. Gör. Ayşe Nur AKAN 

15 July Martyrs and 

Understanding Mehmet Akif, the 

Voice of Respect and National 

Will 
Assoc. Prof. Dr. Mehmet Göktaş, a faculty 

member of Atatürk University Faculty of 

Theology Turkish Islamic Literature 

Department, held a discussion on 

‘Understanding Mehmet Akif, the Voice of 

Respect and National Will’ with our students of 

in the Atatürk University Fine Arts Faculty 

Performance Arts Centre. 

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Göktaş narrated 

Mehmet Akif Ersoy’s family life, education life, 

occupation as well as his valuable contibutions 

to the national will. He also discussed the 

process in which Mehmet Akif Ersoy penned the 

Turkish national anthem by including his poems. 

Göktaş highligted that the same figting spirit 

was present during the attempted coup on 15 

July.  

The talk continued with the videos named 

‘Mehmet Akif Ersoy and the elating story of our 

national anthem’ and ‘From night to dawn: 15 

July Documentary’. A high number of students 

participated in the programme. At the end of 

the programme, Göktaş was presented 

plaquettes by our faculty dean Prof. Dr. Hasan 

Gürbüz. 

Res. Asst. Ayşe Nur AKAN  
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II. Kızak Festivali Düzenlendi 
Bu yıl ikincisi düzenlenen kızak festivali 

fakültemiz bünyesinde yer alan Gastronomi 

Kulübü ve Genç 

Turizmciler 

Kulübünün 

katkılarıyla 14 

Mart 2019 

Perşembe günü 

gerçekleştirildi. 

Palandöken Kayak 

Merkezinde 

gerçekleştirilen 

organizasyona 

öğrenciler büyük 

ilgi gösterdi.  

Faklı bölüm ve 

sınıflardan 

öğrencilerin bir 

araya geldiği 

organizasyonda 

öğrencilerin 

tanışıp 

sosyalleşmesi 

sağlandı.  

 

 

 

 

 

 

II. Sledge Festival Held 
The second Sledge Festival was held with the 

participation of Gastronomy Club and Young 

Tourism 

Professionals 

Club on 14 

March 2019 

Thursday. A large 

number of 

students 

participated in 

the event in 

Palandöken Ski 

Centre.  

Students from 

different 

departments 

socilised and had 

fun with telfer, 

sledge, sausage-

sandwich, music, 

and coffee-tea.  
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Teleferik, kızak, sucuk ekmek, çay-kahve ve 

müzik eşliğinde doyasıya eğlenen öğrencilerimiz 

programdan çok memnun kaldıklarını dile 

getirdiler. Ayrıca Ejder A.Ş genel müdürü Yusuf 

UYGUR etkinliğe katılan öğrencilerimize sezon 

boyunca ücretsiz kayak eğitimi vereceğini ifade 

etti. 

Arş. Gör. Emre AKOĞUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

They expressed their satisfaction with the 

programme.In addition, the manager of Ejder 

Inc. Expressed that all the students taking part 

in the event will enjoy free skiing lessons during 

the winter. 

Res. Asst. Emre AKOĞUL 

 

 

 

 

 

 

  



 

6 

“Erzurum’un Tarihi Değerlerinin 

Kültür Turizmi Açısından 

Değerlendirilmesi” Konferansı 

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Sanat 

Tarihi Bölümü Türk İslam Sanatları Anabilim 

Dalında öğretim üyesi olan Prof. Dr. Haldun 

Özkan’ın konuşmacı olarak yer aldığı 

“Erzurum’un Tarihi Değerlerinin Kültür 

Turizmi Açısından Değerlendirilmesi” adlı 

konferans 7 Mayıs 2019 tarihinde saat 

13.30’da Gösteri Sanatları Merkezi’nde 

gerçekleştirildi. Konferansa çok sayıda 

öğretim elemanı ve öğrenci katıldı. 

Böyle bir etkinlikte kendisine yer 

verilmesinden memnuniyet duyduğunu 

ifade eden Prof. Dr. Haldun ÖZKAN, 

Erzurum’da bulunan dini, askeri ve eğitim 

yapılarının tarihi, mimari özellikleri ve turizm 

açısından öneminden bahsetti. 

 

 

 

 

“Evaluation of Historical Values 

of Erzurum in Terms of Cultural 

Tourism” Conference 
The conference entitled as “Evaluation of 

Historical Values of Erzurum in Terms of Cultural 

Tourism” in which Prof. Dr. Haldun Ozkan who 

is an academic member in our university’s 

Faculty of Letters History of Art Department, 

Turkish-Islamic Art Department involved as a 

speaker took place in Performance Arts Center 

on 7th May, 2019. A large number of instructors 

and students participated in the conference. 

Prof. Dr. Haldun Özkan who was appreciated to 

be included in such an event mentioned the 

importance of religious, military and 

educational structures in terms of historical, 

architectural and tourism. 
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Her bir yapının eski ve yeni hallerini görsellerle 

öğrencilere anlatan Sayın Özkan, bu yapıların 

turizm alanında verimli bir şekilde 

kullanılabilmesi için yapılması gerekenler 

hakkında birtakım önerilerde bulundu. 

Erzurum’un tarihi değerleri ile ilgili yaptığı 

sunumun ardından Prof. Dr. Haldun ÖZKAN 

öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. 

Konferans sonunda sayın dekanımız Prof. Dr. 

Hasan GÜRBÜZ katılımlarından ve değerli 

paylaşımlarından dolayı Prof. Dr. Haldun 

Özkan’a teşekkür belgesi ve plaket takdim etti. 

Arş. Gör. Leyla TOKGÖZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr Özkan telling about the old and new 

conditions of every structure made some 

suggestions about actions to be taken for these 

structures in order to be used effectively in 

tourism field. After the presentation related to 

historical values of Erzurum, Prof. Dr. Haldun 

Özkan replied the questions coming from 

students. 

At the end of the conference, Dear Dean Gürbüz 

presented certificate of appreciation and 

plaque to Prof. Dr. Haldun Özkan because of his 

contribution and valuable sharings. 

Res. Asst. Leyla TOKGÖZ 
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Mezun Öğrencilerimizi Uğurladık 
 

Fakültemiz 2018-2019 Yılı mezuniyet töreni 22 

Haziran 2019 Cumartesi günü Turizm 

İşletmeciliği ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

bölüm öğrencileri ve ailelerinin katılımı ile 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü 15 Temmuz 

Milli İrade salonunda gerçekleşmiştir.  

 

Aileler tarafından yoğun ilgi gören programda 

Türkiye Gençler geleneksel folklor birincisi 

Erzurum Bar ekibi ve Kafkas bar gösterisi ile 

renkli anlar yaşandı.  

 

We Saw Our Graduate Students 

Off 
Our faculty’s 2018-2019 graduation ceremony 

happened in Rectorate of Ataturk University, 

July 15th National Will Hall with the attendance 

of both students of Faculty of Tourism, 

Gastronomy and Culinary Arts Department and 

their parents on June 22th, 2019 Saturday.  

 

In the event that was followed by families with 

great interest, colorful moments happened with 

Erzurum Bar Team (first of Turkish Youth of 

Traditional Folklore) and Kafkas Bar 

Performance. 
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Değerli katılımcılarımıza Rektör vekili Prof. Dr. 

Sezai ERCİŞLİ ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Hasan GÜRBÜZ akademik ve idari personel 

eşlik etti. 

Fakülteyi derece ile bitiren arkadaşlarımıza 

başarı belgeleri takdim edildikten sonra mezun 

olmaya hak kazanan öğrencilerimize belgeleri 

takdim edilmiştir. Program sonunda fakülte tüm 

öğrencileri sahneye davet edilerek kep atma 

töreni ve toplu fotoğraf çekimi yapılmıştır. 

Arş. Gör. Osman ÇAPAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputy Rector Prof. Dr. Sezai ERÇİŞLİ, Tourism 

Faculty Dean Prof.Dr. Hasan GÜRBÜZ, academic 

and administrative personel accompanied dear 

attendants. 

After presenting certificate of achievement to 

the friends graduated with degree, students 

who deserved to be graduated were given their 

diplomas. At the end of the event, all faculty 

students were invited to stage for convocation 

ceremony and family photo shooting. 

Res. Asst. Osman ÇAPAN 
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Kars Boğatepe Köyü ve Ani Ören 

Yeri Teknik Gezisi 
Fakültemiz Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve 

Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri 4 Mayıs 

2019 tarihinde 

Kars’a günübirlik 

gezi gerçekleştirdi. 

Dekan yardımcımız 

Doç. Dr. Ahmet 

ÇAVUŞ 

başkanlığında 

düzenlenen, Arş. 

Gör. Özgür Çalkın, 

idari 

personellerimiz 

Resul Atalay ve 

Süleyman Ünönü 

ile öğrencilerimizin 

katıldığı gezide ilk 

olarak Boğatepe 

Köyü ziyaret edildi. 

Boğatepe Çevre ve 

Yaşam Derneği 

Başkanı Zümran 

Ömür’ün kıymetli 

sunumlarıyla 

ülkemizin ilk ve tek 

peynir müzesi 

niteliği taşıyan 

Zavot Eko Müzesi ziyaret edilerek köyde üretilen 

peynir çeşitleri ve bal tadımı yapıldı.  

 

A Technical Trip To Kars 

Boğatepe Village and The Ruins 

of Ani 
The students of Gastronomy and Culinary Arts 

and Tourism 

Management 

Department had a 

trip to Kars on May 4, 

2019. Our dean 

Assoc. Prof. Dr. 

Ahmet ÇAVUŞ, Res. 

Asst. Özgür Çalkın, 

Resul Atalay and 

Süleyman Ünönü - 

administrative staff- 

and our students 

attended the first 

visit to Boğatepe 

Village. Zavot Eko 

Museum, which is the 

first and only cheese 

museum of our 

country, was visited 

in company with the 

precious 

presentations of 

Zümran Ömür, 

President of 

Boğatepe 

Environment and Life Association, and types of 

cheese and honey produced in the village was 

tasted. 
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Gezi kapsamında ikinci olarak Ocaklı Köyü 

sınırları içerisinde yer alan, Ortaçağ Döneminde 

önemli bir ticaret yolu İpek Yolu’nun 

Kafkaslardan Anadolu’ya ilk giriş noktasında 

kurulmuş olan Ani Örenyeri ziyaret edildi. 2016 

yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer 

edinen Ani Antik Kenti öğrencilerimiz tarafından 

yoğun ilgi gördü. 

Son olarak Kars il 

merkezinde yer alan 

Evliya Camii Külliyesi ve 

içerisinde yer alan Ebu’l 

Hasan Harakani 

Hazretleri türbegâhı ile 

ilin turizm potansiyelinin 

en önemli parçalarından 

olan 900 yıllık tarihi 

geçmişe sahip Kars 

Kalesi Kafkas 

Üniversitesi öğretim 

üyesi Doç. Dr. Mucip 

Demir'in rehberliğinde 

ziyaret edilerek gezi 

sonlandırıldı. 

Arş. Gör. Özgür ÇALKIN 

 

 

 

Within the scope of the trip, the 

Ruins of Ani which is located 

within the borders of Ocaklı 

Village and was established at 

the first entry point of the Silk 

Road, which was an important 

trade route during the Middle 

Ages, to Anatolia was visited. 

Ani Ancient City, which was 

included in the UNESCO World 

Heritage List in 2016, attracted 

great interest from our 

students.  

Finally, the Evliya Mosque 

Complex located in the city 

centre of Kars, the tomb of Abu 

Hasan Harakani located within 

that complex and Castle of Kars, 

which is one of the most important parts of the 

tourism potential of the province and has a 

history of 900 years, was visited under the 

guidance of Assoc. Dr. Mucip Demir who was an 

academic member of Kafkas University.  

Res. Asst. Özgür ÇALKIN 
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Turizm Fakültesi Ailesi İftar 

Yemeğinde Bir Araya Geldi 
Turizm Fakültesi Uygulama Oteli’nde 27 Mayıs 

2019 tarihinde düzenlenen iftar programına, 

fakültemiz akademisyenleri ve memurları iştirak 

ettiler. Ramazan ayının birleştirici ve paylaşımcı 

havasının hissedildiği iftar programı samimi bir 

ortamda gerçekleştirildi.  

 

 

İftar yemeğinin ardından dekanımız Prof. Dr. 

Hasan GÜRBÜZ bu tür buluşmaların insanları 

birleştirdiğini, çalışma arkadaşlarının aslında bir 

aileye benzediğini ve ailelerin bu tarz 

paylaşımlarla daha da güçlendiğini belirtti.  

İftar programı personelimizin sohbetleri sonrası 

son buldu. 

Arş. Gör. Serhan ORAL 

 

 

 

 

 

Tourism Faculty Family Gathered 

at Iftar Dinner 
The iftar programme held at the Faculty of 

Tourism Application Hotel on May 27, 2019 was 

attended by the academicians and the officers 

of our faculty. The iftar programme, where the 

unifying and sharing atmosphere of the month 

of Ramadan was felt, was realized in a friendly 

atmosphere.  

 

Following the iftar dinner, our dean Prof. Dr. 

Hasan GÜRBÜZ said that such meetings unite 

people, his colleagues in fact look like a family 

and families become stronger with such sharing.  

Iftar programme ended after the conversations 

of our staff. 

Res. Asst. Serhan ORAL 
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Lisansüstü Erasmus+ Buluşması 
Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Kariyer 

Merkezi işbirliği ile 11 Nisan 2019 tarihinde 

fakültemiz Turizm Rehberliği bölümünden Arş. 

Gör. Zafer TÜRKMENDAĞ ve Rekreasyon 

Yönetimi bölümünden Arş. Gör. Tuba 

TÜRKMENDAĞ’ın deneyimlerini aktarmak üzere 

konuşmacı olarak katıldıkları “Lisansüstü 

Erasmus değişim programı bilgilendirme 

toplantısı gerçekleştirilmiştir.  

Toplantıda öğrenim hareketliliği sayesinde 

kültürler arası farklılığın en iyi şekilde 

anlaşılmasına ve farklı ülkeler ve kültürler 

tanımanın kişinin ufkunu geliştirmedeki ve 

kişisel gelişimi sağlamada olumlu katkısına 

değinilmiştir. Öğrencilere öğrenim hareketliliği 

sırasında fırsatları iyi değerlendirmenin 

gerekliliği ve çokça gezilmesi tavsiyesinde 

bulunulmuştur. Ayrıca toplantıda Erasmus 

öğrenim hareketliliğine başvuru sırasında ve 

sonrasında neler yapılması gerektiği ve öğrenim 

hareketliliği süresince dikkat esilmesi gereken 

noktalar hususunda öğrencilere ipuçları 

verilmiştir. Toplantı katılımcıların merak ettiği 

soruların cevaplanmasıyla son bulmuştur.  

Arş. Gör. Dr. Tuba TÜRKMENDAĞ 

 

 

 

Graduate Erasmus+ Meeting 
In cooperation with Atatürk University Tourism 

Faculty and Career Centre, on April 11, 2019, 

'Graduate Erasmus Exchange Program 

Information Meeting', where Res. Asst. Zafer 

TÜRKMENDAĞ from Tourist Guiding 

department and Res. Asst. Tuba TÜRKMENDAĞ 

from Recreation Department of our faculty 

attended as speakers to share their 

experiences, was held.  

The meeting highlighted the best understanding 

of the diversity of cultures through learning 

mobility and the positive contribution of 

recognizing different countries and cultures to 

improve one's horizons and personal 

development. The students were advised to 

utilize opportunities well and to visit a lot during 

the mobility of learning. In addition, the 

students were given tips on what should be 

done during and after the application to 

Erasmus mobility and the points that should be 

paid attention during the mobility. The meeting 

ended with answering the questions that the 

participants were curious about. 

Res. Asst. Dr. Tuba TÜRKMENDAĞ 
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Öğrencilerimizin Mezuniyet 

Kutlaması 
Turizm Fakültesi 4. Sınıf öğrencileri 19 Haziran 

2019 tarihinde son final sınavlarına girmişler ve 

hem sınavlarının bitişini hem de mezun 

olmalarını davul ve zurnalar eşliğinde 

kutlamışlardır.  

Turizm Fakültesi bahçesinde gerçekleşen 

kutlamada mezun öğrenciler sevinçlerini fakülte 

akademik personeli ile de paylaşmışlar ve 

kutlama sırasında renkli ve eğlenceli görüntüler 

ortaya çıkmıştır. Bu haber vesilesiyle mezun 

öğrencilerimizi tebrik eder hayata atılma 

çabalarında başarılar dileriz. 

Arş. Gör. Dr. Tuba TÜRKMENDAĞ 

 

 

 

 

 

 

Graduation Celebration of Our 

Students 
4th grade students from the Faculty of Tourism 

took their final exams on June 19, 2019 and 

celebrated both the completion of their exams 

and their graduation with drums and shrill 

pipes.  

In the celebration taking place in the garden of 

the Faculty of Tourism, the graduates shared 

their joys with the academic staff of the faculty 

and during the celebration colourful and funny 

moments appeared. On this occasion, we 

congratulate our graduates and wish them 

success in their efforts into beginning to work. 

Res. Asst. Dr. Tuba TÜRKMENDAĞ 
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ATA TURİZM Erasmus+ Lisans 

Günü 
Fakültemizce 16.05.2019 tarihinde düzenlenen 

Erasmus lisans günü vesilesiyle öğrencilere 

Erasmus+ programı hakkında bilgiler verilerek, 

staj işlemleri ve faydaları anlatıldı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turizm İşletmeciliği bölümü son sınıf 

öğrencilerimiz Seçkin Seçer ve Gönül Aslan 

sunumları ile tüm öğrencilerimize geçmiş 

tecrübeleri ve gelecekte değişim ile ilgili 

yapabilecekleri hakkında bilgiler verdiler. 

Erasmus+ öğrenci değişimi ile fakültemiz 

öğrenci sayısını artırmayı ve yurtdışı 

tecrübelerini artırarak kendilerini geliştirme 

fırsatı sunmayı hedeflemektedir. 

 

ATA TOURISM Erasmus+ 

Certificate Day 
An “Erasmus+ Certificate Day” program was 

organized by our faculty on May 16, 2019 and 

the participant students were given information 

about Erasmus+, internship procedures and 

their benefits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senior students of the Faculty of Tourism, 

Seçkin Seçer and Gönül Aslan made 

presentations about their experiences and gave 

the participant students information about how 

they can benefit from exchange programs 

better. The Faculty of Tourism aims to increase 

the number of students who go abroad thanks 

to the Erasmus+ and offer them greater 

opportunity to develop themselves by 

increasing their experiences abroad. 
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EVS programı kapsamında üniversitemizde en 

fazla öğrenci gönderen fakülte olarak hedefimiz 

Erasmus+ ders ve staj hareketliliğine katılan 

öğrenci sayımızı artırmak ve öğrencilerimizin 

uluslararasılaşmasına katkı sunmaktır. 

Arş. Gör. Dr. Zafer TÜRKMENDAĞ 

 

 

 

As the faculty sending the most students to 

abroad through EVS program, our aim is to 

increase the number of our students who take 

part in Erasmus+ course and internship 

exchange programs and contribute to their 

internationalization. 

Res. Asst. Dr. Zafer TÜRKMENDAĞ 
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II. ATA-TURİZM Kariyer Günü 

Turizm Fakültesi 

öğrencilerimizin staj 

imkanlarını artırmak ve 

sektör – üniversite 

işbirliğini güçlendirmek 

amacıyla fakültemiz dekan 

yardımcısı Doç. Dr. Ahmet 

ÇAVUŞ başkanlığında 

Araştırma Görevlileri ile 

Genç Turizmciler ve 

Gastronomi Kulübü 

öğrencilerinin birlikte 

hazırladığı organizasyonla 

17 Nisan 2018 tarihinde Ata 

Teknokent Konferans 

Salonunda “ATA-TURİZM 

KARİYER GÜNÜ” etkinliği 

düzenlendi. 

 

 

 

II. ATA-TOURISM Career Day 
 

“ATA-TOURISM CAREER DAY” event was 

arranged in Ata Technocity Conference Hall on 

April 17th 2018 with the organization prepared 

by union of Research Assistants under the 

presidency of Asst. Prof. Dr. Ahmet ÇAVUŞ and 

students of Young Tourism Professionals and 

Gastronomy Club for the purpose of increasing 

the intern opportunities of Tourism Faculty 

students and strengthening the sector-

university collaboration. 
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Türkiye’nin yedi bölgesindeki tüm 4 ve 5 yıldızlı 

otelin davet edildiği bu etkinlikte “Turizmde 

Tanıtma” konulu panel düzenlendi. 

Moderatörlüğünü Turizm Fakültesi dekan 

yardımcısı Prof. Dr. Gökalp Nuri SELÇUK’un 

yaptığı panele Polat Erzurum Resort Otel genel 

müdürü Bora KANBER,  Palan Otel genel müdürü 

Ali GÜNEY, Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanı 

Dr. İsa YAYLA ve Yaşar Üniversitesi Öğretim 

Üyelerinden Prof. Dr. Orhan İÇÖZ konuşmacı 

olarak katıldı. 

In this event inviting all four and five star hotels 

around the seven regions of Turkey, a panel was 

arranged called “Introduction in Tourism”. To 

the panel of which Prof.Dr. Gökalp Nuri SELÇUK 

became the moderator, general director of 

Polat Erzurum Resort Hotel Bora KANBER, 

general director of Palan Hotel Ali Güney, 

specialist from Ministry of Culture and Tourism 

Dr. Isa YAYLA and from faculty members of 

Yaşar University Prof.Dr. Orhan IÇOZ attended 

as a speaker. 
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Panel sonrasında konuşmacılar Polat Erzurum 

Resort Otel genel müdürü Bora KANBER,  Palan 

Otel genel müdürü Ali GÜNEY, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Kültür ve Turizm Uzmanı İsa YAYLA ve 

Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. 

Orhan İÇÖZ ile 4 ve 5 yıldızlı otel temsilcilerine 

Teşekkür Belgeleri takdim edildi. 

Akabinde öğrencilerimiz, açılan stantları 

gezerek staj imkanları ve iş başvuruları için 

sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Turizm 

fakültesi öğrencilerinin kariyerleri için doğru 

adımlar atmalarını sağlayacağına inanılan ATA-

TURİZM KARİYER GÜNÜ etkinliği CV alışverişi ve 

ikili sohbetler ile sona erdi. 

Arş. Gör. Dr. Zennube IŞIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Later on panel, speakers who are general 

director of Polat Erzurum Resort Hotel Bora 

KANBER, general director of Palan Hotel Ali 

Güney, specialist from Ministry of Culture and 

Tourism Dr. Isa YAYLA and from faculty 

members of Yaşar University Prof.Dr. Orhan 

IÇOZ with four and five star hotel 

representatives was presented with certificate 

of appreciation. 

Soon after, our students came together with 

sector representatives for intern opportunities 

and job application while they were walking 

across opened booths. ATA-TURISM CAREER 

DAY event which is believed to be right step 

towards careers of Tourism faculty students 

drew to a close with CV sharing and mutual 

conversations. 

Res. Asst. Dr. Zennube IŞIK 
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Kış Turizmindeki Trendler ve 

Erzurum 
Kış turizmi açısından ülkemizin gözde kayak 

merkezleri olma yönünde emin adımlarla 

ilerleyen 

Palandöken ve 

Konaklı Kayak 

Merkezlerinin 

(EJDER 3200 

A.Ş.)’nin genel 

müdürü Sayın 

Yusuf Uygur, 

12.03.2019 

tarihinde Gösteri 

Sanatları 

Merkezi’nde “Kış 

Turizminde Yeni 

Trendler ve 

Erzurum” konulu 

sunumunu 

yaparak 

öğrencilerimize 

faydalı bilgiler 

aktarmıştır. 

 

 

 

Trends in Winter Tourism and 

Erzurum 
The General Manager of Palandöken and 

Konaklı Ski Centers (EJDER 3200 INC.) which are 

strong candidates 

of being the 

popular ski centers 

of Turkey, Yusuf 

Uygur made a 

presentation titled 

“New Trends in 

Winter Tourism 

and Erzurum” and 

gave valuable 

information to the 

students of Faculty 

of Tourism on 

March 12, 2019. 
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Palandöken Dağı’nın zirvesinin EJDER olarak 

bilindiğini, rakımının ise 3200 m olmasından 

dolayı Palandöken Kayak Merkezi’ne EJDER 

3200 marka ismini verdiklerini öğrencilerimizle 

paylaşan Uygur, genel müdürlüğü devraldıktan 

sonra yapılan inovatif çalışmaları teker teker 

görsellerle destekleyerek anlattı. 

Palandöken Kayak Merkezi’nin girişine yapılan 

devasa kapının, ziyaretçileri şehirden uzakta 

eğlence dolu farklı bir dünyanın içine girdiklerini 

hissettirmek amacı taşıdığını ifade etti. Kış tatili 

algısını uzatmaktan ziyade erkene çekebilmenin 

önemine değinen Uygur, Palandöken Göleti 

sayesinde suni karlama yöntemini uygulayarak 

kayak sezonunu 30 Kasım’da hizmete açtıklarını 

belirtti. 

12 km kesintisiz kayak pistine sahip olan 

Palandöken Kış Turizm Merkezi’nde 

ziyaretçilerin kayak konforunu sağlamak 

amacıyla dağdan düşen taş parçalarını 

engellemek adına dağın pek çok yüzünün 

betonla kaplandığını dile getiren Uygur, 

kayakçıların piste kadar yorulmalarını önlemek 

için EJDER treninin hizmetinden bahsetti. Ayrıca 

Palandöken Kayak Merkezi’ne Türkiye’nin 

lisanslı ikinci go-kart pistini yaptıklarını söyledi. 

 

Mr. Uygur who stated that since the summit of 

Palandöken Mountain is known as EJDER and its 

altitude is 3200 m, they gave Palandöken Ski 

Center the brand name of EJDER 3200, 

explained the innovative projects after they 

took over one by one through some 

illustrations. 

He explained the purpose of building the great 

gate to the entrance of the Palandöken Ski 

Center as to give the visitors the feeling that 

they are entering a different world of fun far 

away from the city center. Mr. Uygur, 

emphasizing the importance of starting winter 

season earlier rather than lengthening it, he 

added they opened the last season on 

November 30 by applying the artificial snow 

technique thanks to Palandöken Pond. 

Stating that many parts of the mountain was 

covered with concrete in order to prevent 

stones falling off the mountain to increase the 

comfort of skiing of the visitors to the 

Palandöken Winter Tourism Center which has a 

one-part 12 km ski track, Mr. Uygur also 

mentioned about the EJDER train service which 

aims to prevent the visitors from getting tired 

until they reach the track. He also indicated that 

they built the second licensed go-kart track in 

the center. 
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Ziyaretçilere, şehir merkezindeki kültür 

turizmine yönelik çekicilikleri hatırlatmak adına 

kümbetlerin, medreselerin minyatürlerini 

yaptıklarına değinen Uygur, Kapsül ve Küre 

kafelerin tamamen camdan yapılma 

gerekçesini, insanlar kapalı ortamda sıkılmadan 

yağan karın güzelliğini, insanların eğlenmelerini 

camdan seyretmelerini sağlamak olarak 

açıkladı. 

 

EJDER A.Ş. genel müdürü Yusuf UYGUR, 

sunumunun sonunda öğrencilerimize ücretsiz 

kayak eğitimi sözünü vermeyi de ihmal etmedi. 

Kış Turizminde Trendler ve Erzurum konulu 

konferans sonrasında öğrenciler ve Uygur 

arasında soru cevap kısmı gerçekleştirildi. Son 

olarak Turizm Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. 

Hasan GÜRBÜZ, Yusuf UYGUR’a plaketini takdim 

etti. 

Arş. Gör. Dr. Zennube IŞIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

He said that they miniaturized the tombs and 

madrassahs in order to remind the visitors of 

the cultural tourism attractions in the city 

center. He also explained the reason why they 

built Kapsül and Küre cafes completely in glass 

as to help people enjoy the view of snow and 

the people outside through the glass without 

getting bored between walls. 

 

 

The General Director of EJDER INC. Yusuf 

UYGUR, at the end of his presentation, made a 

promise to offer ski training to the students of 

Tourism Faculty for free. 

After the conference titled “New Trends in 

Winter Tourism and Erzurum”, was held a 

question-answer session between Mr. Uygur 

and the students. Then, the Dean of the Faculty 

of Tourism, Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ presented 

a plaque to Yusuf UYGUR. 

Res. Asst. Dr. Zennube IŞIK 
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Fakültemiz Öğrencilerine Kesici 

Aletler ve Bıçakçılık Etkinliği 

Düzenlendi 

Fakültemizde 06 Mart 2019 tarihinde saat 

15.00-17.00 arasında Pirge Bıçakçılık'ın 

katkılarıyla "Günümüzde Kesici 

Aletler ve Bıçakçılık" isimli etkinlik 

düzenlendi. Etkinlikte Pirge 

Bıçakçılık şefi Sadık DOĞAN bıçak 

çeşitleri ve endüstriyel 

mutfaklarda kullanımı üzerine bir 

sunum gerçekleştirdi.  

Etkinlik devam ederken sunum 

hakkında soru sorulan 

öğrencilerimizden 2 kişiye doğru 

cevap vermeleri karşılığında çeşitli 

hediyeler verildi. Etkinlik 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

Bölüm başkanının Pirge 

Bıçakçılık'a teşekkür belgesi 

takdimiyle son buldu." 

Arş. Gör. Zuhal AKSAKALLI 

BAYRAKTAR 

An Activity of “Sharp Objects and 

Cutlery” Was Organized for the 

Students of the Faculty of 

Tourism 
An event titled “Sharp Objects and Cutlery 

Today” was held in our faculty with the 

support of “Pirge Bıçakçılık (Cutlery)” 

between 15.00 and 17.00 on March 6, 

2019.  Pirge Cutlery Chief Sadık DOĞAN 

made a presentation on the types of knife 

and their use in industrial kitchens.  

Students were asked some questions 

about the topic during the activity and two 

students who gave right answers to those 

questions were given some presents. The 

event finished after the head of 

Gastronomy and Culinary Arts 

Department presented a certificate of 

attendance to Pirge Cutlery. 

Res. Asst. Zuhal AKSAKALLI BAYRAKTAR 
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Erzurum Lor Dolması 
 

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü internet 

sitesinde yenilmeden dönülmemesi gerekenler 

arasında yer alan “lor dolması” ziyaretçilere 

dadaş kültürüne ait gastronomik değer 

sunmaktadır.  

Erzurum 

yöresine ait 

en meşhur 

lezzetlerden 

olan lor 

dolması, 

orijinalinde 

bu yörede 

yetişen evelik 

yaprağı ile 

yapılır ancak 

günümüzde 

pazı ile 

yapılma şekli 

çok daha 

yaygındır. 

Doğu 

Anadolu 

Bölgesinde 

yer alan 

birçok ilde de 

farklı 

şekillerde 

yapılışına 

rastlanan lor 

dolması, 

önceden 

soğanla 

kavrulmuş 

bulgurun ve 

lor peynirinin 

pazı 

yaprağına 

sarılması ile 

fırında pişirilir. Fırından çıkarıldıktan sonra 

üzerine tereyağı dökülür ve sarımsaklı yoğurtla 

servis edilir.  

 

 

Erzurum’s Farci (Dolma) With 

Traditional Lor Cheese 
Farci with lor cheese, which is one of the things 

that should not be missed before being 

returned from Erzurum due to the website of 

Erzurum Provincial Directorate of Culture and 

Tourism, offers gastronomic value to the 

visitors. 

The Farci 

with lor 

cheese, one 

of the most 

famous 

flavors of 

the Erzurum 

region, is 

originally 

made with 

the leaf of 

the house 

grown in this 

region, but 

today it is 

much more 

common 

with its 

biceps. It is 

made in 

different 

ways in 

many 

provinces in 

the Eastern 

Anatolia 

Region, is 

cooked in 

the oven by 

wrapping 

the bulgur 

and lor 

cheese 

roasted with onions on the chard leaves. After 

being removed from the oven, butter is poured 

over and served with garlic yogurt. 
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Bu yöresel lezzeti tatmak isteyenler Erzurum 

ilinde turistik otel işletmelerinin menülerinde, 

Erzurum Evlerinde ve ilde yer alan bazı 

restoranların menülerinde bu lezzeti 

bulabilirler. 

Arş. Gör. Ayşe Nur AKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Those who would like to taste this regional 

flavor can find this flavor in the menus of 

touristic hotels in Erzurum province, in the 

traditional Erzurum Houses and in some 

restaurants in the province. 

Res. Asst. Ayşe Nur AKAN 
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Nene Hatun Tarihi Milli Parkı 
Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Aziziye 

Tabyası’nda gösterdiği kahramanlıkla tarihe 

geçen ve cesaret sembolü olarak tanınan 

Kahraman Türk Kadını Nene Hatun’un ismini 

taşımaktadır.  

Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesindeki Erzurum 

şehrinde, 387 hektar genişliğinde bir alanı 

kaplayan ve 2009 yılında milli park statüsünü 

alan Nenehatun Tarihi Milli Parkı, deniz 

seviyesinden yaklaşık iki bin metre yükseklikte 

yer almaktadır. 

 

Nene Hatun Historical National 

Park 
The national park is named after the Heroine 

Nene Hatun who is famous for her bravery 

during Ottoman-Russia War in Aziziye Bastions.  

Nene Hatun National Park is located on a 387 

hectare field and about 2 thousand metre above 

sea level in Erzurum in the eastern part of 

Turkey and gained the status of ‘national park’ 

in 2009.  
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Aziziye Tabyası ve milli mücadele dönemine ait 

sembollerin görülebildiği milli park, her yıl 

binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir. 

Halk arasında “93 Harbi” olarak bilinen Osmanlı-

Rus Savaşı’nda (1877-1878), şehrin 

savunmasında büyük etkisi olan Mecidiye ve 

Aziziye tabyaları, Rusların Erzurum’a doğru 

ilerlemesini engellemiştir.  

Savaş sırasında gösterdiği kahramanlık 

nedeniyle 1955 yılında yılın annesi seçilen Nene 

Hatun, 22 Mayıs 1955’te Erzurum’da vefat 

etmiştir. Ülke tarihinin değerli isimlerinden biri 

olarak kabul edilen Nene Hatun, Aziziye 

Anıtı’nın yanına defnedilmiştir. 

Arş. Gör. Osman ÇAPAN 

 

The park in which one can see Aziziye Bastions 

and symbols of the war of independence, is 

visited by thousans of people every year. During 

the Ottoman-RussiaWar (1877-1878), also 

known as ’93 War’ among common people, 

Mecidiye and Aziziye Bastions prevented 

Russians from going deeper into Erzurum. 

Nene hatun, who was selected to be the year’s 

mother because of her bravery during the war,  

lost her life in Erzurum on 22 May 1955. As a 

valuable character for the country’s history, she 

was buried near the Aziziye Bastion. 

Res. Asst. Osman ÇAPAN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


