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Saygıdeğer Akademik ve İdari Personelimiz, 

Turizm Fakültesi Haber Bülteni’nin 29.05.2020 tarihli 167. sayısını saygılarımla 

değerlendirmenize sunar, iyi hafta sonları dilerim. 

Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ  

 Dekan  
 

 AKADEMİK HABERLER  

1. Yarıyıl sonu sınavı ödev teslimi ile ilgili, ara sınav ödev teslim sürecinde yaşanan bir takım 

aksaklıklara istinaden aşağıdaki hususlara özen gösterilmesi, sürecin daha sağlıklı şekilde 

yürütülebilmesi bakımından önem taşımaktadır: 

a. Yarıyıl Sonu Ödev teslim tarihlerinin, son teslim tarihi olarak belirlenen 21 Haziran 2020 

tarihinden 1-2 gün önce olacak şekilde öğrencilere duyurulması, en azından son güne 

kadar ödevini teslim etmeyenlere ya da sorun yaşayanlara bir kaç gün daha süre 

tanıyabilmek adına önemlidir. Bu durum hem öğrencilerin hem de dersi veren öğretim 

elemanının süreci daha rahat yönetmesine imkân tanıyacaktır. Ödev son teslim tarihi 

girilirken, son gün olarak belirlenen günde son teslim saatinin de dikkate alınması 

önemlidir. Son teslim saatinin boş bırakılması durumunda sistemin ilgili günün başlangıç 

saatini 00.00 olarak dikkate alacağı unutulmamalıdır.  

b. Ödev teslimi ve sisteme ödev yükleme konularında hatırlatmaların baştan net bir 

şekilde duyurulması ara sınavlarda yaşanan sorunların tekrar yaşanması olasılığının 

önüne geçecektir. Finallerde mazeret sınavı olmadığı için sisteme doğru şekilde 

ödevlerini yükleyemeyen, hata yapan, geç kalan, uyarı mesajlarına cevap vermeyen 

öğrencilerin, bütünleme ya da ders tekrarı dışında, bunu telafi imkânları 

bulunmamaktadır.   

c. Mazeret sınavı başvurularının değerlendirilmesi sonucunda öğrencilerin, yaşadıkları 

internet erişimi, sistem hatası vb. teknik problemler nedeniyle ya da sisteme ödev 

yükleyip yüklemedikleri konusunda emin olamadıkları için doğal olarak sınava girmedi 

olarak kabul edilmeleri söz konusu olmuştur. Buna ek olarak, bazı öğrencilerin ödev excel 

listelerinde isimleri olmasına rağmen, sistemde yüklenmiş ödev dosyaları olmadığı tespit 

edilmiştir. Bu ve buna benzer sorunların önüne geçmek adına; dersi veren öğretim 

elemanının her ders için sistemde ödev yüklemeyenleri sıklıkla takip etmeleri, ödev 

dosyalarının açılıp açılmadığını kontrol etmeleri (açılmaması durumunda öğrenciyi 

anlık olarak bilgilendirerek tekrar dosya yüklemelerinin sağlanması), mümkün olduğunca 

farklı platformlardan [Uzaktan Eğitim sistemi üzerinden ödev notlandırma sekmesinde 

yer alan mesaj butonu (bkz. Resim 1; işlem sütununun hemen altında yer almaktadır) ve 

şube duyuruları sekmesi (bkz. Resim 2), OBİS üzerinden toplu mesaj ya da bireysel mesaj, 

whatsapp, cep telefonuna mesaj vb.] öğrencilere ödev yükleme ile ilgili detaylı bilgileri 

duyurmaları, ödevlerin zamanında yüklenmemesi durumunda mazeret sınavı olmadığı 

için mağduriyet yaşanabileceğini hatırlatmaları gerekmektedir. Özellikle ödev teslim 

tarihi yaklaşırken, henüz sisteme ödev yüklemeyen ve ödev sekmesini 

görüntülemeyen öğrencilerin tespit edilerek, mümkünse özelden bu öğrencilerin 

uyarılması önem taşımaktadır.  
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Resim 1. Uzaktan Eğitim Sisteminde Ödev Notlandırma Kısmındaki Mesaj Butonu  Resim 2. Ders Sayfasındaki 
Şube Duyurusu ve Toplu 
Mesaj Sekmesi 

d. Yarıyıl Sonu Ödev Dosyaları sisteme yüklenirken aşağıdaki görselde yer alan Yükleme 

Sayısı (bkz. Resim 3) kısmı öğrencinin sisteme kaç kez dosya yükleyebileceğini 

göstermektedir. Burada yüklenme sayısını 1 ya da 2 kez seçmemiz durumunda, öğrenciler 

2’den fazla hatalı yükleme yaptıklarında sisteme ödev dosyası eklemeleri mümkün 

olmayacaktır. Bu nedenle yüklenme sayısının 5 ve daha üzerinde belirlenmesi, olası 

aksaklıkların önüne geçecektir.  

 

Resim 3. Ödev Oluşturma Kısmındaki ‘Yükleme Sayısı’ Çubuğu 
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e. Sınav ilan sürelerini dikkate alarak mümkünse son güne bırakmadan ödevlerin bir 

kısmının yüklendikçe okunması, hocalarımızın daha sonra sıkışıklık yaşamalarının ve 

ödevlerin birikmesinin önüne geçecektir. Bu nedenle mümkün olduğunca son güne 

bırakılmadan yüklenen ödevlerin gün gün okunması önerilmektedir.   

f. Uzaktan Öğretim Öğrenme Yönetim Sisteminde yer alan ‘Notlandırma’ sekmesinin 

kullanılmaması, notların sadece OBİS üzerinden girilmesi önerilmektedir.  

g. Yüksekokul dersleri için öğrencilerin normal şartlarda da derslere katılmamaları 

nedeniyle, uzaktan eğitim sisteminde olup bitenler hakkında haberdar olmadıkları ve 

sistemi takip etmedikleri ara sınav sürecinde tespit edilen konular arasındadır. Bu nedenle 

özellikle bu öğrenciler için şimdiden bilgilendirme yapılması işimizi kolaylaştıracaktır.  

 

2. Vize Mazeret sınavları 30.05.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda mazeret 

sınavına girecek öğrenciler ve ilgili derslerin öğretim elemanları bilgilendirilmiştir. Sınav saati 

09.00 olarak belirlenmekle birlikte, öğrenciler ilgili öğretim elemanının ödev oluştururken 

belirleyeceği son teslim saatine kadar mazeret sınav ödevlerini sisteme yükleyebilirler. 

3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından; üniversitelerde 2019-2020 Eğitim ve Öğretim 

Yılı Bahar Döneminde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların 

yüz yüze gerçekleştirilmeyeceğine, bunların üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek 

"dijital imkânlar" veya "ödev, proje gibi alternatif yöntemler" uygulanarak yapılmasına ilişkin 

karar doğrultusunda uzaktan öğretimde uygulanacak değerlendirme süreçlerinde; dijital 

ortamlar kullanılarak uygulanacak sınavlar (gözetimli ya da gözetimsiz olarak uygulanacak 

açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar), ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler 

(dijital olarak teslim edilecek tasarım, uygulama, portfolyo uygulamaları), Öğrenme Yönetim 

Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamalar 

kullanılabilecektir. 

Dijital ortamda yapılacak ölçme ve değerlendirme süreçlerinde küresel salgın 

dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla, üniversitelerin ve öğrencilerin imkânları ölçüsünde; 

1- Küresel salgın döneminde dönem sonu başarı puanlarının hesaplanmasında çevrimiçi sınav 

puanlarının yanı sıra mümkün olduğunca diğer etkinlik (ödev, proje, tartışma ile ÖYS 

aktivitelerine katılım vb.) değerlendirmelerinin de teşvik edilmesi,  

2- Dijital ortamlarda, üniversitelerin kullandıkları ÖYS'nin veya dijital ortamların izin verdiği 

sınav güvenlik tedbirlerinin (soruların rastgele gelmesi, tam ekran ve tarayıcı kilidinin 

işlevselleştirilmesi vb.) alınması,  
3- Çevrimiçi sınav uygulamaları konusunda öğretim elemanları ve öğrenciler için bilgilendirme ve 

eğitim faaliyetlerinin yapılması; sınav başlamadan önce sınavın işleyişi, sınavın süresi, 

puanlama ilkeleri, öğrenci sorumlulukları, sınav itirazları ve etik kurallar konusunda öğrencilere 

açık ve net bilgilendirmelerin yapılması,  
4- İmkânlar dâhilinde sınava girecek öğrencilerin e-Devlet kapısı üzerinden sisteme girişlerine 

öncelik verilmesi,  

5- Dijital ortamlara erişimi olmayan öğrencilere yönelik çözümlerin (alternatif çevrimiçi erişim 

yollarının kullanılmasına izin verilmesi, öğrencinin bulunduğu yerdeki üniversite birimleri 

öncelikli olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının bilgisayar ve internet 

erişim olanaklarının değerlendirilmesi vb.) üretilmesi, 

6- Kabul edilebilir sebeplerle sınava giremeyen öğrenciler için telafi amaçlı çevrimiçi sınav 

imkânının verilmesi,  
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7- Sınavlarda teknik problemler yaşayan öğrencilerin sınavı tamamlamaları için gerekli 

prosedürlerin belirlenmesi,  

8- Ödev, proje ve araştırma raporlarının değerlendirilmesinde intihal tespit programlarının 

kullanılması,  

9- Çevrimiçi değerlendirmelerde sınavın türüne uygun olarak öğrencilere yeterli sürenin 

verilmesi,  

10- Dezavantajlı/engelli öğrencilerin sınavlarının dijital ortamda sağlıklı bir şekilde 

yürütülebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması,  

11- Mezuniyet durumunda olan öğrencilerin staj uygulamalarının değerlendirilmesinde küresel 

salgın dönemi şartları göz önünde bulundurularak ilgili yükseköğretim kurumları tarafından 

gerekli düzenlemelerin yapılması,  

12- Kurumsal sistemler üzerinde yürütülmeyen sınavların, şeffaf ve denetlenebilir olmasının 

sağlanması açısından ilgili öğretim elemanı tarafından kayıt altına alınması ve arşivlenmesi,  

13- Öğrencilere verilen ödev ve proje çalışmalarında dersin kredisi ve AKTS iş yükünün göz 

önünde bulundurulması,  

14- Sınav sürecinin aksamadan yürütülmesi için öğrencilerin teknik ve idari destek alabileceği 

yapılanmaların oluşturulması,  

hususları göz önünde bulundurulmalıdır.  

4. Covid-19 nedeniyle 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Dönemine mahsus olmak üzere, 

yaz stajlarının yurtdışında yapılmasına izin verilmeyecektir. Bu nedenle yurtdışında staj 

yapmak için başvuru yapan öğrencilerimizin staj başvuruları kabul edilmeyecektir.  

5. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yaz dönemi staj başvuruları 05.06.2020 Cuma gününe kadar 

uzatılmıştır.  

6. Uzaktan eğitim sisteminde Ramazan Bayramı nedeniyle 25-26 Mayıs tarihlerinde 

yapılamayan dersler 30-31 Mayıs tarihlerinde yapılacaktır. 

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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