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Saygıdeğer Akademik ve İdari Personelimiz, 

Turizm Fakültesi Haber Bülteni’nin 05.06.2020 tarihli 168. sayısını saygılarımla 

değerlendirmenize sunar, iyi hafta sonları dilerim. 

Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ  

 Dekan  
 

 AKADEMİK HABERLER  

1. Turizm İşletmeciliği bölümü akreditasyon süreçleri kapsamında program çıktısı, ders çıktısı, 

ders içeriği, sınav soruları ilişki matrislerinin hazırlanmasında dikkate alınması gereken 

hususlar ile akreditasyon sürecinde yapılması gerekenler ile ilgili 04.06.2020 Perşembe günü 

saat 14.00’da Zoom üzerinden, Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet 

BAYTOK moderatörlüğünde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya fakültemizde derse 

giren hocalarımız katılım sağlamışlardır. Toplantıda, ilgili matrislerin hazırlanmasında kritik 

önem taşıyan hususlar vurgulanmış ve süreçte yaşanan aksaklıklar ve iyileştirmeler 

hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Toplantıyı düzenleyen ve katılım sağlayan tüm 

hocalarımıza teşekkür ederiz.  

2. 08.06.2020 Pazartesi günü 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi final sınavları 

başlamaktadır. Sınavlar 21.06.2020 Pazar gününe kadar devam edecektir. Sınavların 

yürütülmesi ile ilgili hususlara fakülte bültenimizin 167. sayısından tekrar ulaşabilirsiniz. 

İlgili fakülte bültenimize erişmek için lütfen tıklayınız.  

3. 08.06.2020 Pazartesi günü saat 14.30’da müfredat değişikliği, kariyer planlaması dersi, 

gönüllülük çalışmaları dersi, çift anadal ve yandal yönergesinin hazırlanması süreci ile ilgili 

dekan yardımcıları ve bölüm başkanlarının katılacağı bir toplantı gerçekleştirilecektir. 

4. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar döneminde gerçekleştirilen vize ve final 

sınavlarından en yüksek not alan 3 öğrencinin, en düşük not alan 3 öğrencinin ve 

ortalamalarda not alan 3 öğrencinin sınav kâğıtları ve cevap anahtarı ilgili dersi veren 

öğretim elemanı tarafından hem dijital ortamda hem de sınav zarflarının içerisine konularak 

hazırlanacaktır. Hazırlanan sınav zarfları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde Arş. 

Grv. Asilhan Semih MUTLU, Turizm İşletmeciliği bölümünde Arş. Grv. Mehmet BOYRAZ 

ve Turizm Rehberliği bölümünde ise Arş. Grv. Melisa ATEŞ hocalarımıza teslim 

edilecektir. Dijital ortamda hazırlanan sınav dosyaları ise Ayniyat ve Tahakkuk birimimizde 

(tarama işlemleri de burada gerçekleştirilebilir) belirleyeceğimiz bilgisayarda klasörleneceği 
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için, ilgili dersi veren hocamızın zarfını teslim ettikten sonra dijital sınav dosyasını da ilgili 

birimimize dijital olarak teslim etmesi gerekmektedir. Arşivleme sistemi ve derslerin nasıl 

kodlanacağı ile ilgili bilgiler en kısa sürede sizlerle paylaşılacaktır.  

Sınav zarfları oluşturulurken sınav kâğıtlarının üzerine en yüksek 1, 2, 3; en düşük 1, 

2, 3 şeklinde yazılarak tek bir zarf içerisine konulacaktır. İlgili arşivlemenin tüm bölümlerde 

en geç 26 Haziran 2020 Cuma gününe kadar yapılması gerekmektedir. Bu süreçte öğrenci 

işlerimiz tarafından güz döneminin vize, final ve bütünleme sınav zarfları öğretim elemanı 

isimlerine göre tasnif edilecektir. Hocalarımızın önceden OBS sisteminden, güz döneminde 

en yüksek, en düşük ve ortalamadaki öğrenci isimlerini belirleyip öğrenci işlerine gelmeleri, 

süreci hızlandırmak ve kolaylaştırmak adına önemlidir. Sınav zarfından bu isimlerin sınav 

kâğıtları hem taranacak hem fotokopi çekilecektir. Hocalarımızın fotokopileri alıp en yüksek 

1, 2, 3; orta 1, 2, 3 ve en düşük 1, 2, 3 şeklinde sınav kâğıdının üzerine görünür şekilde 

yazarak cevap anahtarı ile birlikte tek zarfa koymaları gerekmektedir. 

5. TURAK Akreditasyon Kalite Süreçleri ve Bologna Bilgi Sistemi'nin Güncellenmesi 

kapsamında Turizm İşletmeciliği Bölümü Müfredatında yer alan her bir derse ilişki Ders 

Bilgi Paketi Klasörü oluşturulması ve arşivlenmesi gerekmektedir. Bu klasörde aşağıda 

belirtilen bilgi ve belgeler yer almaktadır;  

 Derse ilişkin tanımlayıcı bilgiler dosyası (amaç, içerik, ders akışı, öğrenme çıktıları 

vb.), 

 Derste kullanılan materyaller ve yöntemler bilgisi, 

 Program Çıktısı, Ders Öğrenme Çıktısı ve Ders İçeriği İlişki Tablosu, 

 Dersin sorumlu öğretim elemanının akademik özgeçmişi, 

 Vize ve final sınav soruları ile cevap anahtarı, 

 Sınav soruları TYYÇ ilişki tablosu formu, 

 En düşük not alan (3), ortalama not alan (3) ve en yüksek not alan (3) toplamda 9 

öğrencinin sınav kâğıtları, 

 Bu doğrultuda, Turizm İşletmeciliği Bölümü'nde dersi olan hocalarımızın, ilk 

aşamada sorumlusu oldukları her bir derse ilişkin ayrı ayrı hazırlanan TYYÇ ilişki 

formlarının hazırlanması/tamamlanması ve 09 Haziran 2020 Salı gününe kadar Arş. Grv. 

Mehmet BOYRAZ’a ulaştırılması gerekmektedir. Turak Öz Değerlendirme Raporunda yer 

alan ölçütlerin birçoğunu doğrudan ilgilendiren söz konusu formun (TYYÇ ilişki formu) 
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zamanında tamamlanması, sürecin işlerliği açısından hayati derecede önemlidir. Bu nedenle 

özellikle bu aşamada hocalarımızın acil desteğinize ihtiyacımız bulunmaktadır. Şimdiden 

tüm hocalarımıza verecekleri destek için çok teşekkür ederiz.   

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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