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Saygıdeğer Akademik ve İdari Personelimiz, 

Turizm Fakültesi Haber Bülteni’nin 31.01.2020 tarihli 150. sayısını saygılarımla 

değerlendirmenize sunar, iyi hafta sonları dilerim. 

Prof. Dr. Ġsa SAĞBAġ  

 Dekan  

 AKADEMİK HABERLER  

1. 28.01.2020 Salı günü saat 13.30’da Turizm Rehberliği Bölümü program çıktılarının ve 

ders içeriklerinin güncellenmesine ilişkin olarak bir toplantı gerçekleştirmiştir. Bölüm 

öğretim elemanlarının katıldığı toplantıya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elbeyi Pelit başkanlık 

etmiştir. 

 

2. Fakültemiz Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüne alınacak öğretim elemanı nihai 

değerlendirme sonuçları açıklanmıştır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğretim 

elemanı kadrosunu Esna Mete kazanmıştır. Kendisini tebrik ediyoruz.   

3. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından oluşturulan Gastronomi Yürütme Komitesi, 

Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş başkanlığında bir toplantı 

gerçekleştirmiştir. Fakültemiz hocalarından Doç. Dr. Mustafa Sandıkcı’nın katıldığı 

toplantıda Gastronomi Aksiyon Planı oluşturulmuştur.  
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4. 2019-2020 Bahar dönemi ders kayıtları 03-07 Şubat tarihleri arasında yapılacaktır. 

Üniversitemiz 2019-2020 eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle müfredat bazlı 

ders kayıt sistemine geçtiğinden, ders kayıtlarında sıkıntı yaşamamak adına ders kayıt 

işlemlerine yönelik hazırlanan eğitim videosunun danışman hocalarımız tarafından 

dikkatle incelenmesi ve gerektiği durumlarda öğrenci işlerinden bilgi almaları 

gerekmektedir. Danışmanlığı bulunan öğretim elemanlarımızın aşağıda bulunan 

hususlarda titiz davranmalarını, öğrencilere gerekli açıklamaları yapmalarını rica 

ediyoruz.  

- 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.  

- Özellikle 3. sınıftaki öğrencilerin 4. sınıftan 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. 

- Üstten ve alttan ders alan 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.   

https://www.youtube.com/watch?v=LooyoTUkaBc
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- İşbaşı Uygulamalı Eğitime katılacak öğrenci listesi dışında hiç bir öğrenciye bu ders 

verilmeyecektir. İşbaşı Uygulamalı Eğitime katılacak öğrenci listesine ulaşmak için tıklayınız. 

5. 2019-2020 Bahar dönemi ders programı web sitemizde ilan edilmiştir. Tüm 

hocalarımızın bilgisine sunarız. Ders programına ulaşmak için tıklayınız. 

6. Öğrencilerimizin 2019-2020 Bahar dönemi ders kayıtlarını yaparken dikkat etmeleri 

gereken hususlar bulunmaktadır. Bu hususlara ulaşmak için tıklayınız.  

7. İç denetleme biriminin yaptığı ders kayıt sürecinin denetlenmesi ile ilgili değerlendirme 

sonucunda, ders kayıtlarında bazı eksiklikler tespit edildiği belirtilmiştir. Bu kapsamda 

danışmanlığı bulunan hocalarımızın aşağıdaki hususlarda gerekli hassasiyeti 

göstermeleri önem taşımaktadır:  

-Danışman görevlendirme işlemlerinde akademisyen başına düşen öğrenci sayılarının 

çok olması dolayısı ile danışmanlık hizmetlerinin çok sağlıklı verilemediği, 

-Ders kayıt dönemlerinde öğrencilerin ilgili birim ve kişilere telefonla dahi 

ulaşılamadığı, 

-Ders kayıt formlarının imzalanarak öğrenci işlerine teslim edilmediği, 

-Danışman tarafından yapılan ders değişikliklerinin danışman tarafından öğrencilere 

bildirilmediği, 

-Kesinleştirilen ders kayıtlarından sonra dahi herhangi bir Yönetim Kurulu Kararı 

olmadan ders eklenip, çıkarıldığı, 

-Yapılan müfredat değişiklikleri konusunda yeterli bilgilendirme yapılmadığı, 

-Ders kayıtlarında her ne kadar sistem tarafından öğrencinin hak ettiğinden fazla 

AKTS’lik ders alamamasına rağmen sonradan AKTS’ler üzerinde oynamalar yapıldığı, 

-Herhangi bir mazeret bildirmeden, akademik takvimde belirtilen tarihlerin dışında ders 

kayıtları yapılmaması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz. 

8. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 2020 yılı için yerli ve 

yabancı dilde yayın alımı yapılacaktır. Talep edilecek kitap listelerinin kütüphane web 

sayfasında yer alan Üye Girişi başlığı altındaki "Formlar" bölümünde bulunan "Kitap 

İstek Formu"na göre hazırlanması gerekmektedir. Hazırlanan listelerin 12.02.2020 

tarihine kadar alikabakulak@aku.edu.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

 

https://turizm.aku.edu.tr/2020/01/31/2019-2020-bahar-donemi-isbasi-uygulamali-egitime-gidecek-ogrenciler-listesi/
https://turizm.aku.edu.tr/2020/01/31/2019-2020-bahar-donemi-ders-programlari/
https://ogrenci.aku.edu.tr/2020/01/31/2019-2020-bahar-yariyili-ders-kayitlari-ve-kayit-yenilemeler/
mailto:alikabakulak@aku.edu.tr
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9. 03-07 Şubat 2020 tarihleri arasında Fakültemizde “Eğiticilerin Eğitimi” ve “Akademik 

Kurul Toplantısı” planlanmaktadır. Eğitim ve toplantı için kesin tarihler ilerleyen 

günlerde duyurulacaktır. 

 SOSYAL HABERLER  

1. 2017 yılında yayın hayatına başlayan ve haftalık olarak yayınladığımız Turizm Fakültesi 

akademik bültenimiz bu hafta itibariyle 150. sayısına ulaşmıştır. Emeği geçenlere 

teşekkür ederiz.  

 

Fakülte bültenimizde akademik ve sosyal haber olarak yayınlanmasını istediğiniz 

hususları tarafımıza bildirmenizi önemle rica ederiz.  

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

mailto:turizmyo@aku.edu.tr

