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Saygıdeğer Akademik ve İdari Personelimiz, 

Turizm Fakültesi Haber Bülteni’nin 06.09.2019 tarihli 129. sayısını saygılarımla 

değerlendirmenize sunar, iyi hafta sonları dilerim. 

Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ  

Dekan  

 AKADEMİK HABERLER 

1. 02.09.2019 Pazartesi günü Dr. Öğr. Üyesi Hatice Yılmaz’ın danışmanlığını yaptığı Yüksek 

lisans öğrencimiz Aysel Aliyeva, yüksek lisans tez savunmasını başarıyla tamamlamıştır. 

Kendilerini tebrik eder, başarılar dileriz. 

2. 05.09.2019 Perşembe günü Dr. Öğr. Üyesi Ali AVAN hocamızın danışmanlığını yaptığı 

Yüksek lisans öğrencimiz İpek Tezcan BODUR, yüksek lisans tez savunmasını başarıyla 

tamamlamıştır. Kendilerini tebrik eder, başarılar dileriz. 

3. 2019-2020 Eğitim öğretim yılı akademik toplantısı 11.09.2019 Çarşamba günü saat 

10.00’da fakültemiz toplantı salonunda yapılacak olup tüm hocalarımızın Akademik 

Değerlendirme Toplantısına katılmaları önemle rica olunur. 

4. "Lisansüstü Tez/Proje Hazırlama, Yazım ve Basım Kılavuzu'nda, Anabilim 

dallarımızdan zaman içerisinde gerek görülen düzeltme önerilerine istinaden gelinen 

noktada güncelleme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda konu ile ilgili görüş ve 

önerilerinizin 12.09.2019 tarihine kadar Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ahmet 

Baytok’un mail adresine (ahmetbaytok@aku.edu.tr) mutlaka geri bildirim yapılması 

gerekmektedir. Bu konuyla ilgili hocalarımızın hassasiyet göstermesi önem arz 

etmektedir. 

5. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek 

Lisans programında ders aşamasını tamamlayan öğrencilerin 16.09.2019 tarihine kadar 

tez önerilerini Anabilim Dalı Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda 

tüm danışman öğretim üyelerinin danışmanlıklarını yaptıkları öğrencileri 

bilgilendirmeleri ve gerekli hassasiyeti göstermeleri beklenmektedir. 

6. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Fakültemiz bölümleri danışman görevlendirmeleri 

yapılmış olup ilgili görevlendirme yazısı tüm hocalarımızın mail adreslerine 

gönderilmiştir. Ders kayıtları 9-15 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak olup 
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danışmanlığı bulunan hocalarımızın belirtilen tarihlerde fakültemizde hazır bulunmaları 

önemle rica olunur. 

Danışmanlığı yapılan öğrencilerin ders kayıt ve danışmanlık süreçlerinde kayıtlarda 

aşağıdaki hususlarda tüm danışmanların görevlerini titizlikle yürütmeleri ve öğrencilere 

gerekli açıklamaları yapmaları büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda danışmanların 

uyması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir: 

o Danışman öğretim elemanlarımızın ders kayıt günleri boyunca (09-13 Eylül 2019) 

öğrencilerin şahsen, telefon veya e-posta ile ulaşarak bilgi taleplerini karşılayabilmeleri 

ve danışmanlara ulaşılamadığı gibi şikâyetlere yol açmamak amacıyla mesai saatleri 

içerisinde fakültemizde bulunmaları büyük önem arz etmektedir.  

o Üstten ders verirken kesinlikle ve öncelikle alttan verilmemiş hiç bir dersinin 

olmamasına dikkat edilmesi, alttan veya bulunduğu sınıfta alması gereken dersi almadan 

üstten ders verilmemesi gerekmektedir. 

o Özellikle 3. sınıftaki öğrencilerin 4. sınıftan üstten ders almak istemeleri halinde 4. 

sınıfa geçtiklerinde İşbaşı Uygulamalı Eğitime (30 kredi) katılmak istediklerinde 240 

kredi üzerine çıkmaları nedeniyle bu eğitime katılmaları mümkün olmayacaktır. Üstten 

ders almak isteyen öğrencilerin bu konuda bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

o Ders programlarımız internet sitemizde ilan edilmiştir. Dolayısıyla üstten ve alttan ders 

almak isteyen öğrencilerin aldıkları derslerin programda çakışmamasına dikkat edilmesi 

gerekmektedir. Öğrenciler ilan edilmiş olan programa göre seçecekleri derslerin 

çakışmayan derslerden olmasına dikkat etmelidir. Çakışma varsa özellikle üstten ders 

verilmemesi gerekmektedir. 

o Bahar dönemi sonunda Taahhütname doldurarak işletmesini bulup İşbaşı Uygulamalı 

Eğitime katılacak öğrencilerin dışında, henüz başvurusu olmayan ve  İşbaşı Uygulamalı 

Eğitime katılmak isteyen öğrencilerin 11 Eylül 2019'a kadar başvurularını yapmaları ve 

ders seçiminde İşbaşı Uygulamalı Eğitimi seçmeleri gerekmektedir. İlgili duyuru için 

tıklayınız. 

o Ders Müfredatımızda da belirtildiği gibi öğrencilerimiz 1. sınıfta hangi seçmeli yabancı 

dili seçmişse (Almanca veya Rusça) mezun oluncaya kadar aynı dilden ders almaya 

devam etmeleri gerekmektedir. Seçmeli Yabancı Dili diğer dönemlerde değiştirmek 
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mümkün değildir. Kayıt yenilemelerde öğrencilerimizin kendi isteklerine göre farklı 

diller seçtikleri, danışman hocalarımızın da bu hususa dikkat etmedikleri ve dolayısıyla 

sonradan öğrenci mağduriyetlerinin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu konuda gerekli 

hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ediyoruz. Kayıtlarda tüm hocalarımıza 

kolaylıklar dileriz. 

7. Yüksek Lisans ve Doktora programlarında danışmanlıkları bulunan hocalarımızın 

danışmanı olunan öğrencilerin kayıtlarını 9-15 Eylül 2019 tarihleri arasında 

onaylamaları gerekmektedir. Bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi rica olunur.  

8. 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz dönemine ait ders programları web sitemizde ilan 

edilmiş olup tüm hocalarımızın e-postalarına da gönderilmiştir. Tüm hocalarımızın 

bilgisine sunarız. Ders programlarına ulaşmak için tıklayınız. 

9. 2019-2020 eğitim öğretim yılına ait bölümlerin eğitim rehberleri 20.09.2019 Cuma 

gününe kadar tamamlancaktır. 

 SOSYAL HABERLER  

 

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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