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Saygıdeğer Akademik ve İdari Personelimiz, 

Turizm Fakültesi Haber Bülteni’nin 15.05.2020 tarihli 165. sayısını saygılarımla 

değerlendirmenize sunar, iyi hafta sonları dilerim. 

Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ  

 Dekan  
 

 AKADEMİK HABERLER  

1. 12 Mayıs Salı günü Doçent Doktor ve Doktor Öğretim Üyesi temsilcisi seçimleri Dekanımız 

İsa Sağbaş hocamızın yönetiminde Zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantıda yapılmıştır. 

Buna göre Fakültemiz Doçent Doktor temsilcisi Doç. Dr. Gonca Kılıç, Dr. Öğr. Üyesi 

temsilcisi ise Dr. Öğr. Üyesi Ali Avan olmuştur. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar 

dileriz.  

2. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından dönem sonu sınavları ile 2019-2020 Eğitim-

Öğretim Yılı Bahar Dönemine ait diğer sınavların yüzyüze gerçekleştirilmemesine, bu 

sınavların üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek dijital imkânlar veya ödev, proje gibi 

alternatif yöntemlerin uygulanarak yapılmasına karar verilmiştir.  

3. Üniversitemiz Senatosunca 2019-2020 Bahar Dönemi final, bütünleme ve tek ders 

sınavlarının ödev veya proje şeklinde yapılmasına karar verilmiştir.  

4. Fakülte kurul kararıyla 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar dönemi sonu itibariyle mezun 

durumunda olan ve staj yapması gereken ancak Covid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 yaz 

döneminde staj yapacak işletme bulamayan fakültemiz öğrencilerinin istemeleri halinde, 60 

iş günü staj yerine işletmelerde yapacakları çalışmalara uygun olarak 2019-2020 Eğitim-

Öğretim Yılı Yaz Dönemine mahsus olmak üzere proje/ödev yöntemiyle stajlarını 

gerçekleştirme fırsatı sunulmasına karar verilmiştir. Başvuru yapan öğrencilerimizin 

proje/ödev durumları her bölümün staj komisyonlarında alınacak kararlar ile ileri bir tarihte 

belirlenecektir.  

 Mezun durumunda olmayan diğer öğrencilerimizin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 

Yaz Döneminde staj yapma zorunluluğu bulunmamakta olup salgın sonrası ileriki yıllarda 

stajlarını yapmaları önerilmektedir. Dileyen öğrenciler kendi istekleri ve sorumlulukları 

doğrultusunda stajlarını yapabileceklerdir. Bu öğrencilerimizin 29 Mayıs 2020 Cuma günü 

mesai bitimine kadar staj için gerekli başvuru evraklarını, staj yapacakları işletmelere 

onaylatmış olmaları ve Turizm Fakültesi e-posta adresine (turizmyo@aku.edu.tr) pdf dosya 
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formatında taratıp göndermeleri gerekmektedir. Eksik evrak ile yapılan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 

5. 2019-2020 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenlerinin 31 Ağustos-20 Eylül tarihleri arasında 

yapılması planlanmaktadır.  

6. Uzaktan Öğretim Öğrenme Yönetim Sisteminde ödev teslimini geciktiren öğrencilerin 

mağdur olmamaları ve mazeret başvurularının yoğunlaşmaması için notlandırmanın hemen 

yapılmaması, ödev yüklemeyen öğrencilere ulaşmaya çalışıp uyarılması ve ödev yükleme için 

birkaç gün süre verilmesi gerekmektedir. Notlar OBS sistemine girilecektir ve en son not ilan 

tarihi 26 Mayıs 2020 tarihidir. Konu ile ilgili kesin karar ve detaylar Üniversite web sitesinde 

ilerleyen bir tarihte ilan edilecektir.    

7. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu 

hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum 

ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmalarına 

karar verilmiştir.    

8. Uzaktan Öğretim Öğrenme Yönetim Sisteminde 19.05.2020 tarihinde yapılamayan dersler 

20-23.05.2020 tarihleri arasında uygun saatlerde yapılacaktır. 

9. Uzaktan Öğretim Öğrenme Yönetim Sisteminde öğrencilerin sınav notlarının ‘Notlandırma’ 

kısmına işlenmesi durumunda oluşabilecek itiraz vb. durumlar göz önüne alınarak notların 

sadece OBS’ye girilmesi kararlaştırılmıştır. Bu nedenle hocalarımızın ödev notlarını 

Notlandırma seçeneğini kullanmadan, uzaktan eğitim sisteminden indirecekleri excel listesine 

işleyerek OBS’ye aktarmaları gerekmektedir.   

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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