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Saygıdeğer Akademik ve İdari Personelimiz, 

Turizm Fakültesi Haber Bülteni’nin 20.03.2020 tarihli 157. sayısını saygılarımla 

değerlendirmenize sunar, iyi hafta sonları dilerim. 

Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ  

 Dekan  
 

 AKADEMİK HABERLER  

1. 16.03.2020 Pazartesi günü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim elemanlarının 

katıldığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Sandıkcı başkanlığında Zafer Kalkınma Ajansı 

proje hazırlık toplantısı gerçekleştirilmiştir. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüz 

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından ilana çıkılan sosyal gelişmeyi destekleme programına “Ev 

Kadınlarının Gastronomi Alanında Eğitilmesi ve İstihdamı" başlıklı proje başvurusunda 

bulunmuştur.  

 

2. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Koronavirüs gündemiyle Cumhurbaşkanımız 

başkanlığında, YÖK Başkanının da katılımıyla gerçekleşen toplantı sonucunda üniversiteler, 

16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmiştir.  

3. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında eğitim öğretime verilen 3 haftalık ara 

boyunca eğitim öğretim süreçlerinin kesintiye uğramaması için Yükseköğretim Kurulu 

tarafından uzaktan eğitim kapasitesi olan tüm üniversitelerde 23 Mart’tan itibaren dijital 

eğitim sürecinin başlayacağı belirtilmiştir.   
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4. Üniversitelerin koronavirüs salgını nedeniyle aksayan eğitim-öğretim süreçlerinin 

planlanması kapsamında YÖK başkanlığının talebi doğrultusunda üniversitemizin bu süreçle 

sınırlı olmak koşuluyla hangi dersleri kendi imkânları ve hazırlığı ile uzaktan öğretim 

yöntemiyle yürütmeyi talep ettiği ve Anadolu, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açık ve 

uzaktan öğretim yapılan fakültelerinin ders havuzundan ders talep edip etmeyeceği 

konularında birimlerden bir çalışma yapmaları istenmiştir. Fakültemizde bu konu bölüm 

başkanlıklarımızca değerlendirilmiş ve yapılan çalışma sonucunda hazırlanan rapor dekanlık 

aracılığıyla üniversite yönetimine bildirilmiştir. Bu kapsamda emeği geçen hocalarımıza 

teşekkür ederiz.   

5. 19.03.2020 Perşembe günü saat 10.00’da Uzaktan eğitime ilişkin yol haritasını belirlemek 

üzere tüm fakülte dekanlarının ve müdürlerinin de katıldığı toplantıya dekanımız Prof. Dr. 

İsa Sağbaş katılım sağlamıştır.  

6. YÖK Başkanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda üniversitemizde Koronavirüs 

nedeniyle eğitim-öğretim süreçlerinde yaşanan aksaklıklardan en az seviyede etkilenmek 

için derslerin uzaktan eğitim yöntemiyle yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, ilgili 

derslerin hocaları tarafından pdf formatında oluşturulacak ders dokümanlarının (powerpoint 

sunuları ve diğer dökümanlar pdf formatında hazırlanmalıdır), hazırlıkları devam eden 

uzaktan eğitim sistemine 14 hafta olacak şekilde planlanarak yüklenmesi amaçlanmaktadır. 

Rektörlükten gelen bilgiye göre 26 Mart Perşembe gününden itibaren sisteme yükleme 

işlemlerinin başlatılması planlanmaktadır. İlgili web sayfasının yapım aşaması devam 

etmektedir.  

7. Salgın nedeniyle ara verilen eğitim öğretim süreçleri uzaktan öğretim şeklinde devam 

edecektir. Bu kapsamda, derse giren hocalarımızın ders sunumlarının video kayıtlarını ve 

ders slaytlarını şimdiden oluşturmaları önem taşımaktadır. Bu kapsamda, uzaktan öğretim 

sistemini kullanmaya yönelik olarak bu bağlantıda yer alan eğitim videolarının hocalarımız 

tarafından hafta sonu incelenmesi ve gerekli uyarıları dikkate alarak ders sunum videolarını 

ve ders slaytlarını hazırlamaları beklenmektedir. 30.03.2020 pazartesi günü uzaktan öğretim 

ile dersler tekrar başlayacağından hocalarımızın ilgili haftanın ders sunum videolarını ve 14 

haftalık ders slaytlarını, uzaktan eğitim sistemine yüklemedeki süreçler de dikkate 

alındığında 26.03.2020 Perşembe gününe kadar hazırlamaları önem arz etmektedir. Bu 

konuda hocalarımızın hassasiyetini bekliyor, şimdiden kolaylıklar diliyoruz. 
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8. Koronavirüs nedeniyle aksayan eğitim-öğretim süreçlerinin planlanması ve koordinasyonu 

kapsamında her birimden uzaktan eğitim koordinatörü belirlenmesi talebi doğrultusunda, 

Fakültemiz Uzaktan Eğitim Koordinatörü olarak Dr. Öğr. Üyesi Ali Avan 

görevlendirilmiştir. 23.03.2020 Pazartesi günü uzaktan eğitim süreçlerinin koordinasyonu ve 

planlanması ile ilgili rektörlük tarafından düzenlenecek eğitim toplantısına Dr. Öğr. Üyesi 

Ali Avan, Doç. Dr. Mustafa Sandıkcı ve Doç. Dr. Özcan Zorlu hocalarımız katılacaklardır. 

Bu süreçte teknik konularda araştırma görevlisi hocalarımız ile birlikte hocalarımıza destek 

verilecektir.  

 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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