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Saygıdeğer Akademik ve İdari Personelimiz, 

Turizm Fakültesi Haber Bülteni’nin 27.03.2020 tarihli 158. sayısını saygılarımla 

değerlendirmenize sunar, iyi hafta sonları dilerim. 

Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ  

 Dekan  
 

 AKADEMİK HABERLER  

1. 23.03.2020 Pazartesi günü Fakültemiz hocalarından Dr. Öğr. Üyesi Ali Avan, Doç. Dr. Özcan 

Zorlu ve Arş. Gör. Asilhan Semih Mutlu Uzaktan Eğitim Sistemi hakkında bilgilendirme 

toplantısına katılmışlardır.    

2. 26.03.2020 Perşembe günü YÖK tarafından yapılan açıklama ile 2019-2020 Bahar döneminin 

eğitim öğretim sürecinin sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkânları ile 

sürdürülmesine karar verilmiştir. Üniversitemiz uzaktan eğitim, açık-öğretim ve dijital 

öğretim imkânları altında sunulamayan programları/dersleri ve uygulamalı dersleri yaz 

aylarında belirleyeceği takvim içinde tamamlayacaktır. İlerleyen tarihlerde Üniversitemiz 

tarafından belirlenecek yoğunlaştırılmış telafi programı oluşturulması ve uygulamalı derslerin 

tamamlanması beklenmektedir. Bu konuda belirlenecek program ve tarihlerin takibinin 

yalnızca Üniversitemiz resmi kanallarından ve web sitesi aracılığıyla takip edilmesi önem arz 

etmektedir. İşbaşı Uygulamalı Eğitim ve Stajın durumu ile ilgili açıklamalar ilerleyen 

tarihlerde fakültemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır. 

3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle eğitim-

öğretim süreçlerinin kesintiye uğramadan yürütülebilmesi için aldığı kararlar doğrultusunda, 

bu döneme mahsus olmak üzere Üniversitemizde de eğitim-öğretim süreçlerinin, Uzaktan 

Öğretim Öğrenme Yönetim Sistemi aracılığı ile yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre, 

 1) 30 Mart 2020 tarihi itibariyle TÖMER, hazırlık, ön lisans, lisans, Pedagojik 

Formasyon, lisansüstü düzeydeki derslerin öğretimine kalındığı yerden Uzaktan Öğretim 

Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden devam edilecektir. 

 2) Bulundukları yerden öğrencilerimizin erişim sorunları yaşayabilecekleri ve Uzaktan 

Öğretim altyapımızın kapasitesi de gözetilerek dersler asenkron olarak yürütülecektir. Talep 

nedeniyle TÖMER öğrencileri için dersler senkron (eş zamanlı) olarak yürütülecektir. 

 3) Dersi veren öğretim elemanlarımızın ders notları, ders sunumlarına ilişkin ses 

kayıtları, video kayıtları vb. öğretim materyalleri öğretim elemanlarımız tarafından uzaktan 

Öğretim Öğrenme Yönetim Sistemine yüklenecektir. İlk olarak 6. haftadan başlamak üzere 
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ders sunumları sisteme yüklenecek olup daha sonraki süreçte ilk 5 haftanın ders notları da 

sisteme eklenecektir. 

 4) Öğrencilerimizin yürürlükte olan ders programlarındaki ders saatlerinde öğretim 

elemanlarımız tarafından Öğrenme Yönetim Sisteminde forum oluşturularak öğrencilerimizin 

derse ilişkin soruları öğretim elemanlarımızca cevaplanacaktır. 

 5) Öğrencilerin Öğrenme Yönetim Sistemini nasıl kullanacaklarına ilişkin eğitim 

videosu uzaktan eğitim web sayfamıza yüklenmiş olup, öğrencilerimiz sistemin kullanımı 

hakkında bilgiye video aracılığı ile ulaşabilirler. 

 6) Laboratuvar, iş yeri eğitimi ve uygulaması, işbaşı uygulamalı eğitim, staj, intörn 

eğitimi, mesleki uygulamalı dersler (bu özellikteki ders ve uygulamalar ilgili birimler 

tarafından belirlenecektir)  gibi uygulamalı olarak yapılma zorunluluğu olan dersler için 

yapılamaması durumunda birimler tarafından belirlenecek ileri tarihli yoğunlaştırılmış telafi 

programı hazırlanacaktır. Bu tarihler fakültemiz web sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. 

 7) Her bir ders için haftalık olarak sisteme giren öğrencilerimiz devam şartını sağlamış 

kabul edilecektir. 

 8) Sınavlarla (vize, final, bütünleme) veya Yaz Okulu ile ilgili akademik takvim henüz 

kesinleşmemiş olup sürece göre Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenecektir. 

Öğrencilerimizi mağdur etmeyecek makul bir sınav uygulamasının yöntemi hakkında 

çalışmalar devam etmektedir. 

 9) Ülkemizdeki Koronavirüs (Covid-19) salgınının seyrine göre ve üst 

kuruluşlarımızın alacağı kararlara göre Üniversitemizde de yeni kararlar hızlı bir şekilde 

alınarak duyurulacaktır. 

Uzaktan Öğretim Sistemi sayfasına giriş için lütfen tıklayınız. 

4. Uzaktan Öğretim Öğrenme Yönetim Sistemine öğretim elemanlarının ve öğrencilerin bir anda 

yüklenmesi sonucunda sistemde ciddi yavaşlama olması ve sistemin iyileştirme çalışmaları 

kapsamında Server’ın taşınması nedeniyle, Öğrenme Yönetim Sisteminde 27.03.2020 saat 

23.00’a kadar çalışma yapılacağı ve bu süre zarfında sisteme giriş yapılamayacağı 

duyurulmuştur. 27.03.2020 tarihinde saat 23.00 itibariyle sistem, iyileştirilmiş haliyle öğretim 

elemanlarına ve öğrencilere açılacaktır. Daha önce 14 haftalık ders dokümanlarının sisteme 

yüklenmesi talebi doğrultusunda süreç planlaması yapılmış ve hocalarımıza duyuru bu 

doğrultuda yapılmıştır. Ancak sistemde yaşanan tıkanıklıklar ve aksamalar nedeniyle sistemin 

sağlıklı işletilebilmesi açısından bu hafta itibariyle sadece 6. Haftanın ders dokümanlarının 

yüklenmesi, ilerleyen haftalarda hem ilgili haftanın hem de ilk beş haftanın ders 

dokümanlarının yüklenmesi beklenmektedir. Dokümanlar özellikle sabah erken saatlerde ya 

da gece geç saatlerde daha rahat yüklenebilmektedir.  
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5. Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını dolayısıyla yükseköğretim kurumlarının 

eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde 

yürütülebilmesi için, 18.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 2019-

2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere aşağıdaki hususlar karara 

bağlanmıştır: 

 1) Yükseköğretim kurumlarınca her düzeydeki yükseköğretim programlarında yer 

alan derslerin teorik kısımları gerekli altyapı ve yetkinlik var ise uzaktan öğretimle 

yürütülebilecek; uygulamalı kısımları için belirlenen uygun zamanda her bir programa göre 

yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak eğitim verilebilecektir.  

 2) Yükseköğretim kurumlarınca, "2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile 

sınırlı kalmak kaydıyla", örgün eğitim yerine ikame edilmek üzere yapılacak olan uzaktan 

öğretim faaliyetlerine ilişkin uyulacak hususlar aşağıda belirlenmiştir:  

a. Yükseköğretim kurumları, program çeşitlilikleri ve altyapı imkanlarına göre, yetkili 

kurullarının kararı ile örgün eğitimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde yürüttükleri 

eğitim ve öğretim faaliyetlerini, niteliği göz önünde tutarak alacakları tedbir ve 

düzenlemelerle uzaktan öğretim yoluyla sürdürebilecektir.  

b. Yükseköğretim kurumları, örgün eğitim programlarındaki bütün derslerde senkron (eş 

zamanlı) ya da asenkron (eş zamanlı olmayan) şekilde uzaktan öğretim yöntemlerini 

kullanabilecektir.  

c. Sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususlar, ilgili programın 

öğrenme kazanımları ve sonraki süreçlerde yaşanabilecek ihtilaflar ve denetlemeler de göz 

önünde bulundurularak yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca belirlenen "hukuki 

açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler" doğrultusunda yürütülecektir. 

 3) Yukarıdaki kararlar, halen yürürlükte olan "Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan 

Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında Yükseköğretim Kurulundan gerekli izin 

alınarak açılmış ve yürütülmekte olan "Uzaktan Eğitim Programlarının yüz yüze eğitim 

kısımları" için de geçerlidir. Söz konusu usul ve esasların bu kararlara aykırı hükümleri, 

COVID-19 salgını süresince uygulanmayacaktır.  

 4) Yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yöntemiyle verilemeyen 2019-2020 

eğitim öğretim yılı bahar dönemine ait derslerin telafisi için, her bir programa göre 

yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak COVID-19 salgını sonrasında yaz öğretimi 

uygulanabilecektir. 

 5) Yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları, uzaktan öğretimle ilgili olarak 

alacakları her türlü tedbir ve uygulamada, engelli öğrencilerin engel durumunu mümkün 

olduğunca dikkate alacaklardır.  

 Yukarıdaki kararlara ilaveten, bu süreçte dijital ortamda uzaktan öğretim yapma ve 
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içerik hazırlama konusunda karşılaşılabilecek zorluklar dikkate alınarak, Yükseköğretim 

Kurulu'nun koordinasyonunda, bu konuda eğitim almak isteyen öğretim elemanlarına 

Anadolu Üniversitesi tarafından çevrimiçi olarak "Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme 

ve Öğretme" dersi verilebilecektir.  

 Lisansüstü programlardaki yeterlilik sınavları, tez izleme komitelerinin toplantı ve tez 

savunmaları, rektörlüklerce gerekli alt yapının oluşturulması ve "sınav sürecinin kayıt altına 

alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma" koşulunu sağlaması kaydıyla dijital ortamda da 

yapılabilecektir. 

6. İşbaşı uygulamalı eğitimin durumu ile ilgili, bu dönem işbaşı uygulamalı eğitim alan 

öğrencilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için dönem derslerine kayıt yaptırmalarının 

sağlanması düşünülmektedir. Bu konudaki çalışmalar sonuçlanır sonuçlanmaz, işbaşı 

uygulamalı eğitim koordinatörlerimizin kontrolünde, ilgili öğrencilerin ders kayıtlarının 

yapılması ve uzaktan eğitim sisteminden dersleri takip etmelerinin sağlanması önem arz 

etmektedir.  

7. Virüs yayılımını önlemek amacıyla mümkün olduğunca çalışmalarımıza evden devam 

etmemiz beklenmektedir. Bu kapsamda, Fakültemizde dekan, dekan yardımcıları, araştırma 

görevlileri, fakülte sekreteri ve idari personel görevlerini dönüşümlü olarak yürütmeye devam 

edecektir. Bu süre zarfında akademik ve idari personellerimizin gerekli görülen durumlarda 

çağırılabileceğini göz önünde bulundurarak Afyonkarahisar dışına çıkmamaları 

gerekmektedir.  

8. Kişisel hijyenin sağlanması kapsamında Fakültemizin girişi başta olmak üzere belirli 

alanlarına el dezenfektanı kutuları yerleştirilmiştir.  
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 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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