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Saygıdeğer Akademik ve İdari Personelimiz, 

Turizm Fakültesi Haber Bülteni’nin 17.04.2020 tarihli 161. sayısını saygılarımla 

değerlendirmenize sunar, iyi hafta sonları dilerim. 

Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ  

 Dekan  
 

 AKADEMİK HABERLER  

1. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş Uzaktan Eğitim Sistemi ile ilgili bazı 

konulara açıklık getirmek adına bir bilgilendirme mesajı yayınlamıştır. Mesajın içeriği 

aşağıdaki gibidir:  

Değerli Öğretim Elemanlarımız, 

 Pandemi nedeniyle Uzaktan Öğretim Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden 

derslerimizi yürütürken öğrencileri mağdur etmemek için gösterdiğimiz gayret, öğretim 

elemanlarımızın haklarını gözetmek için de geçerlidir. Uzaktan öğretim ile yapılan dersler 

için ödenecek ders ücretleriyle ilgili Sayıştay denetimi açısından öğretim elemanlarımızın 

haklarını koruma ve ileride mağdur olma ihtimalini önleme gayreti içindeyiz. Uzaktan eğitim 

ile ilgili bazı sorunlar belirlenmiştir. Bu sorunlar; a) Bazı derslerde forum açılmaması, b) 

Forumların ders saatinde değil önceki günlerde açılması, c) Açılan forumların pasife alınması, 

d) Açılmış olan forumların hafta bitince silinmesi, e) Tek bir forum üzerinden bütün haftaların 

takip edileceği anlayışı vb. Sorunlardan bir diğeri ise, derslere ilişkin doküman veya 

videoların toplu olarak yüklenmiş olması nedeniyle bazı haftalarda doküman veya video 

yüklenmemiş olarak görülmesidir.  

 Forum Sorunları İçin Çözüm: 

 Örneğin; Pazartesi 8.30-10.20 arası A dersiniz var. Her hafta için pazartesi 8:30’da 

sistemde A dersi için forum açınız. Öğrencilere sistemde “Değerli öğrencilerimiz 8. Hafta için 

A dersimizde forum başlamıştır. 10.20’ye kadar sorularınız cevaplanacaktır” şeklinde bir 

mesaj yazınız, bu sürede öğrencilerden gelen soruları cevaplandırınız veya öğrencilere sorular 

yöneltiniz ki, forum aktif bir şekilde işlemiş olsun. Saat 10:20'de “Değerli öğrencilerimiz 8. 

Hafta A dersimiz için forum saati burada sona ermiştir” şeklinde sisteme bir mesaj bırakınız.  

Aynı ders o hafta içinde farklı günlerde de varsa diğer günlerde de ders saatinde aynı işlemleri 

yapınız. Bu şekilde A dersine ilişkin 8. haftada ders saatlerinde forum açılarak öğrencilerle 

etkileşim kurulmuş olacaktır. Her hafta her şube (A, B, NÖ, İÖ vb.) için bu şekilde forum 

açma işlemini ayrı ayrı gerçekleştiriniz. Yazışmaların sistemde kayıtlı kalması için hiçbir 

şekilde forumu pasife alma veya silme gibi işlemler gerçekleştirmeyiniz. 

 Ders Dokümanları İçin Çözüm: 

 Bir dersin doküman veya videolarının aynı hafta içerisinde ders gününde veya ders 

gününden birkaç gün önce yüklenmesi, haftalık o derse ilişkin sistem üzerinde işlem 
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yapıldığını gösterecektir. Sistem üzerinde dersin haftalık olarak düzenli bir şekilde 

yürütüldüğüne ilişkin kayıt olacaktır. 

 Bu zorlu süreçte bütün çabamız öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın mağdur 

olmaması ve Üniversitemizin bu süreçten başarılı bir şekilde çıkması içindir. Bu dönemi 

göstereceğimiz çabalarla, karşılıklı hoşgörü ve diyalogla güç birliği yaparak hep birlikte 

atlatacağız. Sağlıcakla kalın. 

2. Uzaktan Öğretim Öğrenme Yönetim Sistemi aracılığı ile yürütülmeye başlanan Bahar yarıyılı 

dersleri için Senato kararlarının öğretim elemanları tarafından farklı uygulandığı tespit 

edilmiştir. Bu kapsamda üç hususun tüm öğretim elemanlarımız için açıklık kazanması ve 

Senato kararları doğrultusunda ortak anlayışla hareket edilmesi zorunluluğu hâsıl olmuştur. 

 Bu hususlar; 

1- Devam şartı hususunda Üniversitemiz Senatosunun 24.03.2020 tarih ve 2020/12 sayılı 

kararı gereği; Uzaktan Öğretim Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden derse giriş yapan 

öğrenciler derse devam şartını sağlamış olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle öğrencilerin 

devam şartı için foruma katılma zorunlulukları bulunmamaktadır. Bu konuda öğrenci 

imkânlarının kısıtlı olabileceği de düşünülerek öğrencilere karar dışı bir zorunluluk 

yüklenmemesi,  

2- Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 27.03.2020 tarih ve 140 sayılı kararı gereği ara 

sınavların "ödev" veya "proje" şeklinde olması kabul edilmiştir. Ara Sınav yerine geçecek 

"ödev veya projelerin" ölçme değerlendirme ilkeleri açısından saat süreli olmaması, internet 

imkânı olmayan öğrencilerin durumu da dikkate alınarak en az 2 hafta öncesinden verilmesi, 

hatta mümkün ise gerekli planlamanın dersi veren öğretim elemanları tarafından 1 ay 

öncesinden yapılması,  

3- Bulunduğu yerde bilgisayar imkânı olmayan öğrencilerin ara sınav için 

hazırlayacakları ödev veya projeleri gerekirse el yazısı ile hazırlayıp fotoğrafını göndermeleri 

konusunda öğrencilere gerekli kolaylığın sağlanması; gibi döneme mahsus yetkiler 

çerçevesinde alınan Senato ve Yönetim Kurulu kararlarına hassasiyetle uyulması 

gerekmektedir. 

3. "Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik” 14 Nisan 2020 tarih ve 31099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır:  

 MADDE 1 – 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü 

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 

aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için 

adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere 

senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak, a) Konservatuvar 

programları le güzel sanatlar fakültelerin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden 
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programlarının enstitülerdeki Anasanat ve Anabilim dallarına öğrenci kabulünde, b) Doktora/sanatta 

yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta 

uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz.” “(5) Birinci 

fıkranın (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için; a) Üniversite senatoları 

tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate 

alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın 

şartlarında ilan edilir. b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta 

yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. c) İlan edilen puan, puan türüne 

bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.”  

 MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) Tezli 

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 

puandan az olmamak koşuluyla ilgili senato kararı le belirlenecek ALES puanına sahip olmaları 

gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner 

hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında 

ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemler için, 1) Üniversite senatoları tarafından 

mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 

55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında lan edilir. 

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı 

bir alanda başvuru yapabilir. 3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak 

hesaplamalara dâhil edilir.” “Konservatuvar programları le güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel 

yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki Anasanat ve Anabilim dallarına 

öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.”  

 MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “doktora” 

ibaresi “sanatta yeterlik” olarak değiştirilmiştir.  

 MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

 MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerin Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür. 

4. Üniversitemiz Danışma Kurulunun 12/11/2019 tarihli toplantısındaki gündemin 2. maddesine 

istinaden Kalite Komisyonunun 2020/02 sayılı kararı gereği fakültemiz çalışma alanlarına 

giren Gastronomi ve Termal Turizm öncelikli alanlarında faaliyetlerin koordine edilebilmesi 

için fakültemizde bir çalışma grubu oluşturulmuş ve Kalite Koordinatörlüğüne sunulmak 

üzere belirlenen öncelikli alanlar ile ilgili raporlar hazırlanarak gönderilmiştir. Raporların 

hazırlık ve değerlendirme süreçlerinde görev alan hocalarımıza teşekkür ederiz.  

5. Fakülte kurulu kararıyla 2019-2020 Eğitim-öğretim yılı Bahar döneminde okutulan derslerin 

değerlendirmelerinin başarı notuna katkısı ara sınavlar için %30, final sınavlar için %70 

olarak değiştirilmiştir.  
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6. Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencilerimiz Koronavirüs dolayısıyla “Evde Kal” 

çağrısında bulunduğu bir video hazırlamışlardır. Öğrencilerimizi bu duyarlı davranışlarından 

dolayı tebrik ederiz. Videoyu izlemek için tıklayınız.  

 SOSYAL HABERLER  

1. Fakültemiz hocalarından Arş. Gör. Ali Kabakulak hocamızın Defne adında bir kızı dünyaya 

gelmiştir. Hocamızı ve ailesini tebrik eder, yeni doğan bebeğe sağlıklı bir hayat dileriz.  

 

 

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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