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Saygıdeğer Akademik ve İdari Personelimiz, 

Turizm Fakültesi Haber Bülteni’nin 10.04.2020 tarihli 160. sayısını saygılarımla 

değerlendirmenize sunar, iyi hafta sonları dilerim. 

Prof. Dr. Ġsa SAĞBAġ  

 Dekan  
 

 AKADEMİK HABERLER  

1. Eğitim ve Uygulama binamızın orta katında oluşturulan Yeni Fakülte Toplantı Salonumuzun 

hazırlıkları tamamlanarak hizmete hazır hale getirilmiştir. Toplantı salonunun fakültemize 

kazandırılmasında emeği geçen sayın Rektör ve Rektör Yardımcılarına, Dekanımıza ve 

Fakültemiz idari ve hizmetli personelimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
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2. 2547 sayılı Kanun'un 44'üncü maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumlarında, öğretim 

faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği; her 

bir dönemde alınması gereken asgari ve azami kredi miktarları ve benzeri hususlar 

yükseköğretim kurumları senatoları tarafından belirlenmektedir. Bu çerçevede 

yükseköğretim kurumlarında bazı lisans programlarında 7+1; bazı ön lisans programlarında 

ise 3+1; yani programların 7 veya 3 dönemi dersliklerde; 1 dönemi ilgili sektörün 

işletmelerinde olmak üzere uygulamalı eğitim modeli uygulanmaktadır.  

 Yükseköğretim kurumlarında bahar dönemi başladıktan bir süre sonra salgın 

nedeniyle örgün eğitime ara verilmiş, diğer taraftan pek çok işletme de faaliyetlerine ara 

vermiş veya esnek ve kısmi zamanlı çalışmaya başlamış, dolayısıyla işletmelerde 

uygulamalı eğitime devam etme imkânı kalmamıştır. 08 Nisan 2020 tarihli Yükseköğretim 

Yürütme Kurulu toplantısında; yükseköğretim kurumlarında 7+1 ve 3+1 eğitim modelinin 

uygulandığı programlarda işletmede uygulamalı eğitimin kazanımları ile öğrencilerin 5-6 

hafta süreyle işletmelerde uygulamalı eğitim aldıkları dikkate alınarak, 2019-2020 Bahar 

dönemi için öğrencilerin eksik kalan uygulama eğitimi ve süresinin, uzaktan öğretim 

yöntemiyle ders, ödev, proje, uygulama dosyası ve benzeri etkinlikler veya yaz öğretimi 

şeklinde yükseköğretim kurumları tarafından tamamlatılabilmesine karar verilmiştir. 

3. Eğitmenlerimiz ve öğrencilerimiz için Uzaktan Öğretim Öğrenme Sistemine ödev yükleme 

videosu sisteme eklenmiştir. Uzaktan eğitim sistemine ulaşmak için tıklayınız.  

4. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ne göre Fakültemiz Turizm Rehberliği Bölümü için 

öğretim üyesi kadro ilanı yayınlanmıştır. Fakültemize hayırlı olsun. İlan metnine ulaşmak 

için tıklayınız.  

5. Fakültemiz Turizm İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümleri akreditasyon başvuru 

süreçleri kapsamında, TURAK Özdeğerlendirme Raporu Hazırlanırken kullanılmak üzere 

ilgili bölümlerde derslere giren öğretim elemanlarının özgeçmişleri talep edilmektedir. 

Daha önce hocalarımızın e-posta adreslerine gönderilen özgeçmiş formatına uygun olarak 

güncel özgeçmişlerin hazırlanması ve gönderilmesi hususunda hocalarımızın 

gösterdikleri/gösterecekleri hassasiyet için teşekkür ederiz. Özgeçmişin mümkünse 2 sayfayı 

geçmeyecek ve özellikle son beş yıldaki yayınları kapsayacak şekilde hazırlanması önem 

https://www.youtube.com/watch?v=56xdUdtpVjY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OvN_oAyNBYk&feature=youtu.be
https://aku.edu.tr/uzaktan-egitim-sistemi/
https://personel.aku.edu.tr/2020/04/08/ogretim-uyesi-ilani-son-basvuru-tarihi-22-nisan-2020/
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taşımaktadır. 

6. Atatürk İlke ve İnkılapları dersi, bilindiği üzere Türk Dili dersi ile birlikte uzaktan eğitim 

dersleri sisteminden yürütülmektedir. Bu dersler Uzaktan Öğretim Öğrenme Sistemi’ne 

tanımlanmamıştır ve öğrencilerin bundan önce de olduğu gibi ayrı bir sistem üzerinden ilgili 

dersleri takip etmeye devam etmeleri söz konusudur. Ancak vize sınavları uzaktan 

yapılacağı için sınav haftası olarak ilan edilen 11-17 Mayıs haftasından hemen önce bu 

dersler de Uzaktan Öğretim Öğrenme Sistemi’ne tanımlanacak ve sınavları diğer derslerde 

olduğu gibi uzaktan yapılacaktır. Atatürk İlke ve İnkılapları II dersi özelinde vize sınavı için 

gerekli olan hazırlığa ilişkin öğrencilere iletilmesi gereken bilgiler sınav duyurusu olarak 

ilgili dersi veren öğretim elemanı tarafından tarafımıza iletilmiştir. Söz konusu duruma 

ilişkin duyuru fakültemiz web sayfasında yayınlanmıştır. Konu ile ilgili öğrencilerimizi 

bilgilendirmek için ilgili duyuru kullanılabilir. İlgili duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız. 

 SOSYAL HABERLER  

1. Fakültemiz öğretim elemanları tarafından Koronavirüs nedeniyle geçim sıkıntısında olan 

öğrencimiz için yardım toplanmıştır. Katkı sağlayan tüm hocalarımıza teşekkür ederiz.  

 

Fakülte bültenimizde akademik ve sosyal haber olarak yayınlanmasını istediğiniz 

hususları tarafımıza bildirmenizi önemle rica ederiz.  

Haber İhbar Hattı (HİH): turizmyo@aku.edu.tr 

http://ueders.aku.edu.tr/
http://ueders.aku.edu.tr/
https://turizm.aku.edu.tr/2020/04/10/ataturk-ilkeleri-ve-inkilap-tarihi-ii-dersi-vize-sinavi-kararlari/
mailto:turizmyo@aku.edu.tr

