
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 
TURİZM FAKÜLTESİ 

HABER BÜLTENİ 
 19 – 23 HAZİRAN 2017 
 
Bülten No: 018          23.06.2017  

AKÜ, Turizm Fakültesi, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu, 5. Eğitim Binası, 03200, AFYONKARAHİSAR 
Tel: 0 (272) 228 13 06, Fax: 0 (272) 228 13 02, E-mail: turizm@aku.edu.tr 

Sayfa 1 / 1	

Saygıdeğer Akademik ve İdari Personelimiz, 

Haziran ayının dördüncü haftasına ait “Turizm Fakültesi Haber Bülteni”ni saygılarımla 
değerlendirmenize sunar, iyi bayramlar dilerim. 
 
Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR 
Dekan 
 AKADEMİK HABERLER   

1. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 20.06.2017 Salı günü yapılan tek ders sınavlarıyla sona 
ermiştir. Bütün bir yıl boyunca özverili çalışmaları ve gayretleri için tüm akademik ve idari 
personelimize teşekkür ederiz. Yaz döneminde de gerek bilimsel çalışmalarına 
odaklanacak gerekse fakültede yürütmekte olduğumuz çalışmalara katkı sağlayacak 
herkese başarılar dileriz.  
 

2. Staj yerinde sorun yaşayarak stajını bırakmak ya da başka bir işletmede stajını tekrar 
başlatmak isteyen öğrencilerimizin, öncelikle staj danışmanlarını bilgilendirmeleri ve 
fakültemiz öğrenci işlerine bir dilekçe yazarak ilgili işlemlerin başlatılmasını talep etmeleri 
gerekmektedir. Öğrencinin talebi üzerine ilgili bölüm staj komisyonu gerekli 
değerlendirmeyi yaptıktan sonra öğrencinin stajının akıbeti hakkında bir karar vermektedir. 
Bu hususta çok fazla soru geldiğinden ilgili hususun talep eden öğrencilerle paylaşılması 
önem taşımaktadır. Buna ek olarak öğrencilerimizin staj süreçleriyle ilgili merak ettikleri 
tüm hususlara cevap olarak fakültemiz web sayfasında gerekli duyuru paylaşılmıştır. 
Aşağıda bu duyurunun bağlantısı yer almaktadır: 
http://turizm.aku.edu.tr/2017/06/06/yaz-donemi-staj-yapan-ogrencilerimizin-dikkatine/ 
 

3. Önümüzdeki sene fakültemiz tarafından 19’uncusu düzenlenecek olan Ulusal Turizm 
Kongresi bu sene 18-22 Ekim 2017 tarihleri arasında Mardin Artuklu Üniversitesi 
bünyesinde düzenlenecektir. İlgili kongre için tam metin bildirilerin son gönderim tarihi 
28.07.2017’dir. Öte yandan, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından 02-04 
Kasım 2017 tarihleri arasında Kastamonu’da düzenlenecek olan 1. Uluslararası 
Sürdürülebilir Turizm Kongresi’ne tam metin bildiri gönderimi 15 Ağustos 2017 tarihine 
kadar uzatılmıştır. Bildiri göndermek isteyen hocalarımıza çalışmalarında başarılar dileriz 

SOSYAL HABERLER 

1. Tüm akademik ve idari personelimizin ve ailelerinin ramazan bayramını en içten 
duygularımızla tebrik ederiz. Daha nice ramazanlara ve bayramlara sağlıkla ve huzurla 
erişebilmek dileğiyle, bayramınız mübarek olsun. 
 

Fakülte bültenimizde akademik ve sosyal haber olarak yayınlanmasını istediğiniz hususları 
tarafımıza bildirmenizi önemle rica ederiz.  
Haber İhbar Hattı (HİH):turizmyo@aku.edu.tr 


