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Saygıdeğer Akademik ve İdari Personelimiz, 

Turizm Fakültesi Haber Bülteni’nin 22.05.2020 tarihli 166. sayısını saygılarımla 

değerlendirmenize sunar, iyi hafta sonları dilerim. 

Prof. Dr. Ġsa SAĞBAġ  

 Dekan  
 

 AKADEMİK HABERLER  

1. 18.05.2020 Pazartesi günü saat 11.00’da Fakülte dekanımız Prof. Dr. İsa Sağbaş’ın 

yönetiminde dekan yardımcıları ve bölüm başkanlarının da katılım sağladığı bir çevrimiçi 

toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir:   

a. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonu itibariyle mezun durumda 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 yöntemi ile stajlarını gerçekleştirme 

imkânı getirilmiştir. 

b. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonu itibariyle mezun durumda 

olmayan öğrenciler için bu yıl staj yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu 

öğrenciler stajlarını proje/ödev yöntemi ile yapamazlar. Mezun durumda olmayan 4. 

sınıf öğrencilerimiz, yalnızca kendi istekleri ve tüm risk ve sorumlulukları kabul ederek 

ıslak imzalı bir staj beyan dilekçesi ile 29 Mayıs 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar 

şahsen/posta/kargo yoluyla başvurmaları halinde işletmelerde staj yapabileceklerdir. Bu 

öğrencilerimiz en erken 15 Haziran 2020 Pazartesi tarihi itibariyle stajlarına 

başlayabileceklerdir. Posta ve kargolarda meydana gelebilecek kaybolma ve 

gecikmelerden evrak gönderen öğrencilerimiz sorumludur. 

c. 2019-2020 Bahar Dönemi vize sınav sonuçlarına ilişkin yapılacak itirazlar için 

öğrencilerin Sınavlara İtiraz (Maddi Hata) Dilekçesini doldurarak sınav sonuçlarının 

açıklandığı tarihten sonra 5 (beş) gün içerisinde turizmyo@aku.edu.tr adresi üzerinden 

başvurabilecekler. Sınavlara İtiraz (Maddi Hata) Dilekçesine ulaşmak için tıklayınız.  

d. 2019-2020 Bahar Dönemi vize mazeret sınavları için ilgili öğrenciler 27 Mayıs 2020 

Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar turizmyo@aku.edu.tr adresine mazeret 

gerekçelerini belirten dilekçe ve mazeret beyanı için kanıtlayıcı belgeler ile 

başvurabilecekler. Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesine ulaşmak için tıklayınız.   

mailto:turizmyo@aku.edu.tr
https://turizm.aku.edu.tr/2020/05/18/mazeret-sinavlari-ve-sinavlara-itiraz/
mailto:turizmyo@aku.edu.tr
https://turizm.aku.edu.tr/2020/05/18/mazeret-sinavlari-ve-sinavlara-itiraz/
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2. Sağlık  Bakanlığının  Yükseköğretim  Kuruluna  hitaben  yazdığı  11.05.2020  tarihli    ilgi 

yazısında  "Şehirlerarası kitlesel öğrenci hareketleri, farklı yerleşim birimlerinden öğrencilerin 

bir araya gelmesi, öğrenci yurtlarının yeniden faaliyete geçmesi ve sınav ortamlarında sosyal 

mesafeye uyulamaması gibi durumların, kontrol altına almakta olduğumuz pandemi 

mücadelesinde önlenemez bir risk oluşturacağı görülmektedir. 2019-2020 eğitim yılının bu tür 

risklere meydan vermeden tamamlanması gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulunun daha 

önce örgün eğitim yapılan programlarda uzaktan eğitim yapılması ve ara sınavlara ilişkin 

almış olduğu kararlara paralel olarak, dönem sonu sınavları ile bu eğitim yılına ait diğer 

sınavların da çevirim içi veya alternatif ölçme-değerlendirme yöntemleri uygulanarak 

yapılması önem arz etmektedir" ifade ettiği konunun hassasiyetine binaen Yükseköğretim 

Yürütme Kurulu tarafından Dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer 

sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine, bu sınavların üniversite yetkili kurullarınca tercih 

edilecek dijital imkânlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanarak yapılmasına 

karar verilmiştir.  

Bu kapsamda Üniversitemiz 13.05.2020 tarih ve 2020/18 sayılı Senato Kararı 

gereğince 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemine mahsus olmak üzere; 

a. Yılsonu, bütünleme ve tek ders sınavlarının şeffaf ve denetlenebilir olmak kaydıyla “ödev” 

veya “proje” şeklinde yapılmasına; “ödev” veya “proje”lerin Uzaktan Öğretim Öğrenme 

Yönetim Sistemi üzerinden, e-mail yoluyla veya diğer denetlenebilir platformlar 

aracılığıyla toplanmasına;  

b. Öğrenciler tarafından sınav sonuçlarına yapılacak itirazların 

Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının web sayfasında yayınladıkları 

Maddi Hata Dilekçelerinin doldurularak sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten sonra 5 

(beş) gün içerisinde her birim için kurumsal mail adresleri üzerinden yapılmasına; 

c. Ara sınavlara ilişkin mazeret beyanı için kanıtlayıcı belgelerin sınav tarihinden sonra 10 

(on) gün içerisinde Mazeret Sınavı Dilekçesi ile birlikte öğrencinin bağlı olduğu 

Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının kurumsal mail adresleri üzerinden 

iletilmesine; 

d. Mezuniyet törenlerinin şartların müsait olması durumunda 31 Ağustos-20 Eylül 2020 

tarihleri arasında yapılmasına (Yükseköğretim Kurulu tarafından alınacak kararlara veya 

salgının seyrine göre güncellenebilecektir);  

e. Stajların 06 Temmuz 2020 tarihinden itibaren başlatılmasına, 2019-2020 son sınıf 

öğrencilerinin staj yapma imkânı bulamamaları halinde uzaktan öğretim yöntemiyle ders, 

ödev, proje, uygulama dosyası vb. etkinlikler veya yaz öğretimi şeklinde 

tamamlatılabilmesine, ara sınıfların staj uygulamasının ertelenmesi konusunun birimlerin 

yetkisine bırakılmasına karar verilmiştir. 
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3. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yılsonu sınavları 08.06.2020-21.06.2020 

tarihleri arasında Uzaktan Öğretim Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden “ödev” veya “proje” 

şeklinde gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda; 

a. Henüz yılsonu sınavı ödevlerini Uzaktan Öğretim Öğrenme Yönetim Sistemine 

yüklemeyen hocalarımızın mümkün olan en kısa sürede ödevleri yüklemeleri 

gerekmektedir.  

b. Hocalarımız yılsonu sınav ödevlerini sistemde 14. veya 15. haftaya yükleyebilirler. 

Ödevler sisteme yüklendikten sonra öğrencilere teslim koşulları ile ilgili gerekli 

açıklamaları içeren bir bilgi mesajını “ġube Duyurusu Yap” seçeneğini kullanarak 

duyurmamız faydalı olacaktır.   

c. Yılsonu Sınav Ödevi teslim tarihleri (08.06.2020-21.06.2020) dikkate alınarak öğrencilere 

gereken zamanın tanınması; sınav ilanı sonrası mazeret, itiraz süreleri de dikkate alınarak 

sınavların zamanında okunması ve ilan edilmesi; sınav haftası süresince Uzaktan Öğretim 

Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden ödevlerin zamanında sisteme yüklenmesinin takibini 

sağlamak için öğrencilere sık sık duyuru yapılması önem taşımaktadır. 

d. Uzaktan Öğretim Öğrenme Yönetim Sistemine ödev yüklerken saat kısmı girilmediğinde 

sistem günün başlangıç saatini 00.00 olarak kabul edeceğinden öğrencilerin ara sınavlarda 

teslim tarihinin son gününde sisteme ödev yükleyemedikleri tespit edilmiştir. Bu sorunun 

önüne geçmek için son teslim tarihi olarak örneğin 21.06.2020 saat 23.59 olarak sisteme 

girilmesi daha uygundur (bkz. Görsel 1).  

 

Görsel 1. Uzaktan Öğretim Öğrenme Yönetim Sistemi Ödev Teslim Tarihi ve Saati Bölümü 

 

e. Yılsonu Sınav notlarının ara sınavlarda olduğu gibi sadece OBS üzerinden girilmesi gerekmektedir. 

Uzaktan Öğretim Öğrenme Yönetim Sisteminde “Notlandırma” kısmı kullanılmamalıdır.  

f. Özellikle Yüksekokul dersleri için öğrencilerin Uzaktan Öğretim Öğrenme Yönetim Sistemini çok 

fazla ziyaret etmedikleri ve bu nedenle ödevlerini yapılan tüm uyarılara rağmen geciktirdikleri 

tespit edilmiştir. Bu öğrencilere Uzaktan Öğretim Öğrenme Yönetim Sisteminin yanı sıra diğer 

iletişim kanallarını da kullanarak gerekli bilgilendirmelerin yapılması gerekmektedir.  
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4. 21.05.2020 Perşembe günü Turizm İşletmeciliği Bölümü TURAK süreçleriyle ilgili 

görüşmek üzere bir toplantı gerçekleştirmiştir.  

5. Turizm Rehberliği Bölümü öğretim elemanları TURAK kapsamında çalışmalarına devam 

etmektedir.   

 

6. Uzaktan Öğretim Öğrenme Yönetim Sisteminde 25-26.05.2020 tarihlerinde yapılamayan 

dersler 30-31.05.2020 tarihlerinde yapılacaktır. 

SOSYAL HABERLER 

1. Tüm akademik ve idari personelimizin geçmiş Kadir Gecesi mübarek olsun. 

2. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. 

3. Tüm akademik ve idari personelimizin şimdiden Ramazan Bayramını kutlarız.  

4. 23-26 Mayıs 2020 tarihleri arasında ilimizde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 

Kurallara uyup, evde kalalım.  

 

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

