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tarihleri arası da Oly pos-Kemer, Antalya, Alanya bölgelerine düzenlenen Teknik Gezi
orga izasyo u aşarı ile gerçekleştirildi.
Turiz ve Otel İşlet e iliği Progra ı tarafı da düze le e yürütü ülüğü ve koordi atörlüğü ü Öğr. Gör.
Kürşad Sayı ’ı gerçekleştirdiği orga izasyo u u A e ta ılık Hiz etleri Silifke Tol Turiz vasıtasıyla yapıl ış,
rehberlik hizmetleri ise Silifke – Taşu u MYO Turist Reh erliği Progra ı ezu u Profesyo el Kokartlı Turist Reh eri
Haru Şi şek tarafı da gerçekleştirildi.
Gezi orga izasyo u a Turiz ve Otel İşlet e iliği Bölü Başka ı ve Müdür Yardı ısı Yrd. Doç. Dr. Tolga Gök ve eşi,
Yrd. Doç. Dr. Aşkı Bahar ve ailesi, Öğr. Gör. Kürşad Sayı , Ü t. Öğr. Ele a ı Ali Gökçe, Der ek yetkilileri Silifke –
Taşu u A atör Yatçılık ve Yelke ilik Der eği aşka ı E rah Dur a ve eşi, Silifke Kızılay Der eği Başka ı ve Gazete i
Mustafa Beceren)ve SÜ. Silifke - Taşu u MYO öğre ileri Turiz ve Otel İşlet e iliği, Turiz ve Seyahat İşlet e iliği
ve Dış Ti aret progra ı katıl ışlardır.
Gerçekleşe gezi orga izasyo u da Oly pos Ya ar taş , Ke er, Ça yuva, A talya Düde şelalesi, A talya Kale İçi,
Yivli Mi are, Viki ge Quality Otel ör ek ir yıldızlı otel ziyaret edil iş, ko akla a ise Ke er Ça yuva da
ulu a Larissa Ak a otelde yapıl ış ve Di Çayı da yapıla ye ek orga izasyo u ile so uldu.
Öğr. Gör. Kürşad Sayı ; Yapıla gezi orga izasyo u ile öğre ileri he tarihi ve doğal çeki
erkezleri i yeri de
gördükleri i he de ko akladıkları otel de yaşadıkları te rü eler ve )iyaret ettikleri otelde Viki ge Quality),
derslerde al ış oldukları ilgileri yeri de görerek pekiştirdikleri i elirtti.
Turiz ve Otel İşlet e iliği Bölü
aşka ı ve Müdür yardı ısı Yrd. Doç. Dr. Tolga Gök ise ölü olarak teorik
dersleri ya ı da uygula aya üyük ö e verdikleri i ve öğre ileri sektöre hazır hale gel eleri içi elleri de
gele i yaptıkları ı elirterek orga izasyo ları artarak deva ede eği i elirti.

