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ZİLE DİNÇERLER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
2021-2022 GÜZ YARIYILI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANLAMASI
GENEL HUSUSLAR
 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılında eğitim ve sınavlar “yüz yüze” yapılacaktır.
 Aşı yaptırmış öğrenciler HES kodu sorgulanarak, yaptırmamış olanlar ise haftada 2 kez PCR testi sonucuna bakılarak
yüz yüze derslere alınacaktır.
 Öğrenciler hastalık, temaslı olma ya da PCR testinin pozitif çıkması durumunda karantina ya da hastalık süresince
yüz yüze derslere devamdan muaf tutulacaktır.
 Yukarıdaki mazeretler nedeniyle yüz yüze derslere devam edilememesi durumunda ise Uzaktan Eğitim Uygulama
ve Araştırma Merkezi’ne (UZEM) sadece ders notları yüklenecektir.
 Her bir program için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından belirlenen sınırlar oranında derslerin bir
kısmı uzaktan yürütülebilecektir.
 2020 yılı ve öncesinde kapatılan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik ile Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği bölümlerinin
dersleri ve sınavları, genel olarak alttan dersi bulunan az sayıda öğrenciye sahip olmaları nedeniyle “uzaktan eğitim
yöntemi” uygulanarak yapılacaktır.
TEORİK DERSLER:
 Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Rekreasyon Yönetimi bölümlerinde 2021-2022 Güz Yarıyılı derslerinden teorik
olanlar yüz yüze eğitim yöntemiyle yapılacaktır. YÖK 5/I dersleri kapsamına giren (Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk
İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, İngilizce I) dersler uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacaktır. Bununla beraber Yüksekokul
Müdürlüğü tarafından belirlenen ve ilan edilen bazı seçmeli dersler de uzaktan eğitim yöntemiyle yapılabilecektir.
 Yüz yüze yapılacak ders süreleri pandemi tedbirleri kapsamında; “30 dakika ders - 30 dakika ara” şeklinde
uygulanacaktır.
 Yüz yüze eğitimde devam zorunluluğu pandemi tedbirleri kapsamında teorik derslerde %60 oranında uygulanacaktır.
UYGULAMALI DERSLER:
 Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde 2021-2022 Güz Yarıyılı uygulamalı dersleri 2 gruba ayrılarak “yüz
yüze” yapılacaktır. Derslerin gruplandırmaları ilgili bölüm başkanı tarafından planlanacak ve öğrenci işleri bilgi
sistemi üzerine işlenecektir.
 Uygulamalı ders süreleri pandemi tedbirleri kapsamında; “30 dakika yüz yüze ders - 30 dakika ara” şeklinde
uygulanacaktır.
 Uygulamalı derslerin devam zorunluluğu pandemi tedbirleri kapsamında %70 oranında uygulanacaktır.
SINAVLAR:
 Yüz yüze planlanan derslerin Arasınav (vize), Yarıyıl Sonu Sınavı (final), Bütünleme Sınavı ve Tek Ders Sınavı gibi
ölçmeye yönelik değerlendirmeleri, yüz yüze yöntemle yapılacaktır.
 Uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülecek derslerin sınavları ise online sınav veya öğrencilerle paylaşılacak olan ödev,
proje, açık uçlu soru vb. uygulamalar vasıtasıyla TOGÜ UZEM veya gop.edu.tr uzantılı mail adresleri üzerinden
yapılabilecektir.
ÖNEMLİ NOT:
İlerleyen günlerde Covid-19 Pandemisi’nin seyrine göre Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün vereceği kararlar
dikkate alınarak eğitim-öğretim süreçlerinde güncellemeler yapılabilir. Bu konu hakkındaki gelişmeler ve değişiklikler
Yüksekokulumuz öğrencilerine duyurulacaktır. Dolayısıyla öğrencilerimizin TOGÜ web sayfası ve @toguresmi sosyal
medya hesapları ile Yüksekokulumuz web sayfasını ve @toguzileturizm Instagram hesabını takip etmelerinde fayda vardır.
İlgili linkler aşağıda yer almaktadır.
FAYDALI LİNKLER
KURUMSAL WEB/SOSYAL MEDYA
TOGÜ:
TOGÜ INSTAGRAM:
TOGÜ TWITTER:
TOGÜ YOUTUBE:
ZİLE DİNÇERLER TUR. İŞL. ve OTL. Y.O.
ZİLE DİNÇERLER TUR. İŞL. ve OTL. Y.O. INSTAGRAM:
TOGÜ UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi):
TOGÜ UZEM PORTAL:

ERİŞİM LİNKİ
https://www.gop.edu.tr
https://www.instagram.com/toguresmi/
https://twitter.com/toguresmi
https://www.youtube.com/toguresmi
https://zturizm.gop.edu.tr
https://www.instagram.com/toguzileturizm/
https://uzem.gop.edu.tr/
https://ue.gop.edu.tr/

