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Saygıdeğer Akademik ve İdari Personelimiz, 

Mayıs ayının ikinci haftasına ait “Turizm Fakültesi Haber Bülteni”ni saygılarımla 

değerlendirmenize sunar, iyi hafta sonları dilerim. 

Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR 

Dekan 

 

 AKADEMİK HABERLER  

1. Fakültemizin 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi final sınavları  

gözetmen görevlendirmesi yapılarak tüm hocalarımızın mail adreslerine gönderilmiştir. İyi 

bir sınav haftası geçirmemiz temennisiyle tüm hocalarımıza kolaylıklar diliyorum. 

 

2. Fakültemizde yürütülen sınavların güvenilirliği ve adil olması açısından; 

 Sınavdan en az 10dk önce sınav evraklarının ilgili öğretim Elemanından teslim 

alınması, son dakikaya kadar beklenilmemesi 

 Evrakların alımından önce salona geçilmesi ve sınav düzeninin sınav saatine kadar 

tamamlanması 

 ABCD gibi farklı soru kağıdıkullanılıan sınavlarda öğrencilerin arada boşluk 

bırakmaksızın oturtulması 

 ABCD gibi farklı soru kağıdı kullanılıan sınavlarda aynı soru kağıdı grubuna sahip 

öğrencilerin yan yana yada arka arkaya gelmemesine dikkat edilmesi 

 Optik form kullanılan sınavlarda formların sorulardan önce dağıtılması ve öğrenci 

numarası ve soru grubunun mutlaka doldurulmasının sağlanması 

 Sınavın İlk 15 dakikası içinde gelen öğrencilerin sınava alınması ancak çıkmak 

isteyenlerin ilk 15 dakikada çıkarılmaması 

 Yanlış anlamalara sebep olmamak için salon kapılarının zorunlu durumlar dışında 

kapatılmaması, açık tutulması 

 Sınavda kitap vs. okumak, telefon vb. araçlarla, ders notlarıyla meşgul olunmaması, 

birşeyler yenilip içilmemesi 

 Sürekli oturulmaması veya uzun süre aynı yerde veya aynı öğrencinin başında 

beklenilmemesi 

 Dersle ilgili sorulan sorulara cevap verilmemesi, ilgili dersin öğretim elemanının 

çağırılması 

 İmza tutanaklarının eksiksiz bir şekilde hazırlanması 

 Kopya yakalanması durumda tutanak tutulması ve kopya delilleri ile birlikte 

Fakülte Sekreterliğine zaman geçirmeden teslim edilmesi 

 Karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili ilgili dersin öğretim elemanı veya Fakülte 

Dekanlığı ile irtibata geçilmesi  
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 Sınav sonunda sınav imza tutanağı, sınav soru ve cevap kağıtları ile boş soru ve 

cevap kağıtlarının ilgili öğretim elemanına eksiksiz teslim edilmesi 

 Sınav sonunda herhangi bir sınav evrakının (soru, cevap kağıdı, optik form, boş 

cevap kağıdı vs) salonda bırakılmaması 

 İlgili öğretim elemanı tarafından sınav evraklarının (fotokopi vs) sınavdan en az 

30dk önce hazır edilmesi 

 Gözetmenlerin Fakülte Yönetiminin bilgisi olmaksızın kendi aralarında görev 

değişimi yapmaması 

 Cep Telefonu, Akıllı saat vb. araçların sınav başlamadan önce toplanması, sıralar 

üzerinde veya öğrenci beraberinde bulundurulmaması gibi önemli konularda 

bugüne kadar gösterdiğiniz ve göstereceğiniz ilgi ve hassasiyet için teşekkür ederiz. 

 

3. Fakültemiz mezuniyet töreni 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 15:30'da Atatürk Kongre 

Merkezi'nde yapılacaktır. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. 

 
4. Fakültemizin 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı staj başvuruları 15 Mayıs 2017 saat: 17.00’ 

da sona erecektir. Staj başvurularının belirtilen tarih ve saat haricinde alınmaması sigorta 

girişlerinin zamanında yapılması bakımından önem taşımaktadır.  

 

5. Turizm Fakültesi sınav haftası kapsamında geleneksel hale getirilen kahvaltı 

organizasyonu final sınavları döneminde de devam edecektir. Kahvaltı etkinliğinin 

düzenlenmesinde gönüllülük esas olup etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçecek 

hocalarımıza teşekkür ederiz. 

 

 

 

 

 

mailto:turizm@aku.edu.tr


AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 

TURİZM FAKÜLTESİ 

HABER BÜLTENİ 

 08 – 12 MAYIS 2017 

 

 

Bülten No: 012         12.05.2017  

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 3 / 3 

SOSYAL HABERLER 

1. Aşçılık Okulu Mezunlar Derneği (AŞOMDER) koordinatörlüğünde 30 Nisan-7 Mayıs 

2017 Bolu-Mengen’de gerçekleşen 3. Ulusal Aşçılık Kampı Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün  katılımıyla 

gerçekleştirildi. 

42 üniversite ile 160 öğrenci ve akademisyenin katıldığı 2. Ulusal Aşçılık Kampına 

Gastronomi Mutfak Sanatları Bölümünden Arş. Grv. Asilhan Semih Mutluç  ve 

Gastronomi Bölümü öğrencilerinden Mustafa GÜNÜŞEN ve Berna TOP katıldı. 

Akademisyen ve öğrencilere usta şef eğitmenlerden pirinç, bulgur, makarna, kuzu, dana, 

ördek ve tavuk, deniz mahsulleri, sushi ve yöresel otların uygulamalı eğitimlerin verildiği 

kampta;  öğrenci ve akademisyenler endüstriyel mutfak cihazlarının en son teknoloji 

ürünlerini inceleme, kullanma ve test etme imkânı buldu. 

2. Fakültemiz Eğitim ve Uygulama binasının bahçesine 3. Ulusal Aşçılık Kampında 

tarafımıza hediye edilen üç adet fidan dikimi Gastronomi Bölümü öğrencilerimizden 

Mustafa GÜNÜŞEN tarafından gerçekleştirilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakülte bültenimizde akademik ve sosyal haber olarak yayınlanmasını istediğiniz hususları 

tarafımıza bildirmenizi önemle rica ederiz.  

Haber İhbar Hattı (HİH):turizmyo@aku.edu.tr 
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