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Şifre: ilk defa giriyorsanız TC kimlik numaranızın ilk 5
rakamı
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UZEK DERSLERİ İÇİN

• Öğrenme Yönetim Sistemine ilk defa giriş yapacaksanız,
• Kullanıcı kodu: öğrenci numaranız

• Parola: TC kimlik numaranızın İLK 5 rakamı
• Eğer giriş bilgilerinizde sorun yaşıyorsanız, Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğünden
yardım alabilirsiniz.

DERS VE UYGULAMALARA DEVAM ZORUNLULUĞU
• Örgün eğitim uygulanan akademik birimlerde öğrenciler derslere, uygulamalara ve
laboratuvarlara devam etmek zorundadır. Öğrenciler, teorik derslerin %30’una,
uygulama ve laboratuarların %20’sine katılmadıkları takdirde devamsız sayılır.
• Öğrencilerin raporlu olduğu süreler devamsızlık süresinden sayılır.
• Devamsız olan öğrenciler yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına alınmaz ve (NA) notu
verilir. Ancak bir dersin devam ve varsa uygulamalarında başarılı olma şartlarını bir kez
yerine getiren öğrencilerin bu dersi tekrar almaları durumunda derse devam şartı
aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin tekrar aldıkları ders/derslerin yapılacak sınavlara
katılmaları gerekir. Tekrar edilen dersin başarı notu hesaplanırken o yarıyıldaki sınav
notları dikkate alınır.
• Uzaktan öğretim verilen derslerde devam şartı aranmaz.
• Öğrencilerin devam durumları, dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir ve
değerlendirilir.

• Sınavlar ve değerlendirme
• Öğrenciler ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalarından başka, yarıyıl sonu sınavına
da tabi tutulur. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Ara sınav ve
yarıyıl içi çalışmaların ders notuna katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının ders
notuna katkısı % 60’dır.
• Uzaktan eğitim derslerinin ara sınavları internet üzerinden yapılır ve ders
notuna katkısı %20, yarıyıl sonu sınavları ders notuna katkısı %80’dir.

MUTLAK DURUMDA NOT SİSTEMİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

➢
➢
➢
➢

Ders Notu
AA
BA
BB
CB
CC
DC
DD
FD
FF
NA

Katsayısı
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
(Devamsız)

Yüzlük Sistemdeki Karşılığı
90-100
85-89
80-84
70-79
60-69
55-59
50-54
40-49
0-39
0

Final sınavında 50’nin altında not alınırsa dersten başarısız olur.
Sınıfın ortalaması 62,5 altında olursa çan eğrisi olur.
Öğrencinin vize ve final ortalaması 40’ın altında olursa dersten başarısız sayılır.
Devamsızlıktan kalan öğrenciler final ve bütünleme sınavlarına giremez.

• Ders tekrarı
• Bir dersten (FF), (FD), (NA) notu alan veya bir dersi normal yarıyılında
almayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda almak zorundadır.
• Öğrenciler istedikleri takdirde not yükseltmek amacıyla, daha önceden almış
oldukları dersleri tekrar alabilirler. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa
olsun, alınan son not geçerlidir.
• Not yükseltmek isteyen öğrencilerin danışman hocalarına ders kaydını
yaparken bilgi vermeleri gerekmektedir.

•
•
•
•
•

•

• Ek sınav hakkı (2 senenin sonunda bu hak verilir.)
Mezuniyetlerine en çok iki dersi kalan öğrencilere, başarısız oldukları dersler için, derslerin hangi
yarıyıla ait olduğuna bakılmaksızın ek sınav hakkı verilir.
Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrencilere, seçecekleri en çok iki
dersten ek sınav hakkı verilir.
Öğrencilerin ek sınava girme hakkını elde edebilmeleri için; ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavına
girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları zorunludur. Sınavlar, yarıyıl sonu sınavlarının
bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
Ek sınavda alınan not, ara sınav notlarına ve diğer çalışmalara bakılmadan, o dersin yarıyıl
sonu notu yerine geçer. Öğrencinin ek sınavdan başarılı olabilmesi için en az (DD) notu alması
gerekir.
Bu şartlara uyan öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen süre içinde Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına bir dilekçe ile müracaat etmeleri gerekir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı öğrencinin
durumunu inceledikten sonra ilgili birimlere hangi derslerden ek sınav hakkı tanındığını bildirir.
Öğrencilere (NA) notu aldıkları derslerden ek sınav hakkı verilmez.
Ek sınav hakkını kullandıkları halde mezuniyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler, kayıt
yaptırarak öğrenimlerine devam eder.

STAJ
• Staja başlama zamanı
• İkinci yarıyılın bitiminde 30 işgünü staj yapılması gerekmektedir.
• Staj yerini bulma sorumluluğu öğrenciye aittir. Gerektiğinde birim staj komisyonu staj
yerini belirleyebilir.
• Öğrenci tarafından önerilen staj yerinin alanıyla ilgili olması ve ilgili bölümün staj
komisyonu(danışman) tarafından uygun bulunması gerekir. Aksi halde yapılan staj
geçersizdir.
• Yurt dışında da staj yapılabilir.
• Öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışında staj yapılabilmesi için staj
komisyonunun onayı gerekir.
• Mezun olabilmesi için sadece staj uygulaması kalan öğrenciye, ilgili yönetim kurulu
kararıyla, akademik takvim dışındaki zamanlarda da staj yaptırılabilir.

• Staj başvurusu
• Staj yapılacak kurum belirlendikten sonra, öğrenci, staj yapması gerektiğini
gösteren staj başvuru formunu meslek yüksekokulu internet sitesinden
indirerek ilgili alanları doldurduktan sonra 2 nüsha olarak staj yerine
başvuruda bulunur.
• Staj başvuru formu faks veya elektronik postayla da gönderilebilir. Bu
durumda belgenin aslı, staj başlangıç tarihine kadar ilgili staj komisyonuna
teslim edilmelidir.
• Staj yeri tarafından onaylanan staj başvuru formu, SGK provizyonu (EDevletten) ve nüfus cüzdanı fotokopisi, staj başlamadan en geç üç hafta
önce öğrenci tarafından ilgili staj komisyonuna teslim edilir.
• Bu şartlar yerine getirilmediğinde yapılan staj kabul edilmez.

• Staj çalışması
• Öğrenci staja başladıktan sonra, bölüm staj komisyonunun onayı olmadan stajla
ilgili değişiklik yapamaz. Aksi takdirde yapılan staj kabul edilmez.
• Staja devam zorunludur. Geçerli mazeret nedeniyle devam edilemeyen günler
telafi edilmediği takdirde, yapılan staj geçersiz sayılır.
• Öğrenci staj süresince, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümlerine ve staj yaptığı iş yerinin çalışma kurallarına uymak zorundadır.
• Öğrenci staj süresince, staj yerindeki yetkili amir tarafından verilecek görevleri
yapmak ve çalışmalara katılmak zorundadır.
• Öğrencinin stajı staj komisyonu tarafından denetlenir.

• Öğrencinin mezun olabilmek için bütün dersleri başarıyla geçmiş olması,
AGNO: 2.00’nin üzerinde ve stajı tamamlanmış olması gerekmektedir.

• Mezun durumda olup sadece stajı kalan öğrencilerin DGS’ye girme hakları
bulunmaktadır. Ancak stajını ilgili dönemde tamamlamaları gerekmektedir.

UYGULAMA ALANLARIMIZ
Uygulama Oteli ve Restoranı, Aşçılık Uygulama Mutfağı
• Öğrencilerimizin derste edindikleri teorik bilgileri uygulama mutfağı,
uygulama oteli ve restoranında pratiğe dönüştürme imkanı
bulunmaktadır.

DİKEY GEÇİŞ İMKANLARI
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı

Aşçılık Programı

•

İşletme

•

İşletme

•

Aile ve Tüketici Bilimleri

•

İşletme Enformatiği

•

İşletme Enformatiği

•

Beslenme ve Diyetetik

•

İşletme-Ekonomi

•

İşletme-Ekonomi

•

Gastronomi

•

Konaklama İşletmeciliği

•

Lojistik Yönetimi

•

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

•

Konaklama ve Turizm İşletmeciliği

•

Seyahat İşletmeciliği

•

Mutfak Sanatları ve Yönetimi

•

Otel Yöneticiliği

•

•

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği

•

Turizm İşletmeciliği

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm
Rehberliği

•

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

•

Turizm İşletmeciliği

•

Turizm ve Otel İşletmeciliği

•

Turizm ve Otel Yöneticiliği

•

Turizm ve Otelcilik

Aşçılık Programı

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MEZUNİYET SONRASI İŞ
OLANAKLARI

Konaklama İşletmeleri,
Yiyecek-İçecek İşletmeleri (Restoranlar, Kafe, Catering),
Havayolu ve havalimanı İşletmelerinin yiyecek-içecek birimleri,
Kongre-Konferans Merkezleri,
Hastanelerde yatak ve yiyecek-içecek servis hizmetleri,
Kafeteryalar,
Toplu beslenme yapan kurum ve kuruluşlar,
Pastaneler,
Yemek fabrikaları,
Yiyecek - içecek hizmeti veren tüm kuruluşlardır.
Ayrıca yemek araştırmacısı, yemek yazarı, gıda işleyicisi, yemek stilisti, menü geliştirici,
yiyecek-içecek eğiticisi vb. isimler altında da topluma hizmet sunabilmektedirler.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

MEZUNİYET SONRASI İŞ
OLANAKLARI

• Mezunlarımızın çalışma alanları daha çok özel sektördedir.

• Konaklama işletmelerinin, yiyecek içecek işletmelerinin, seyahat acentelerinin
çeşitli departmanlarında,
• Havayolu işletmelerinde çeşitli pozisyonlarda ve yönetici olarak çalışabilirler.
• Kamu sektöründe Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında çalışma
olanakları da bulunmaktadır.

MEZUNİYET SONRASI İŞ
OLANAKLARI
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı

• Seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin tur tasarım ve operasyon, tur satış
ve
gereken
belgeyi
almak
koşulu
ile
biletleme
bölümlerinde
çalışabileceklerdir.
• Ayrıca konaklama işletmelerinin seyahat endüstrisi işletmeleri ile ilişkileri
düzenleyen ilgili bölümlerinde satış-pazarlama elemanı olarak çalışabilecek
bilgi ve donanıma sahip olabileceklerdir.

• Seyahat ve otelcilik hizmetleri, acentecilik, reklâm-tanıtım, fuarcılık vb. gibi
alanlarda organizasyon, ön büro, satış ve pazarlama hizmetleri
• Özellikle tanıtımla ilgili işlerde yarı zamanlı çalışabilme de söz konusudur.

