SARIKAMIġ TURĠZM FAKÜLTESĠ KALĠTE KOMĠSTONU TOPLANTI
KARARI
SARIKAMIġ TURĠZM FAKÜLTESĠ BĠRĠM KALĠTE KOMĠSYONUNUN 2019-2020
EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ĠLK ALTI AYLIK RAPORU

Eğitim-Öğretim
*2020-2021 eğitim öğretim yılında fakültemiz bölümlerine yeni kayıt yaptıran öğrencilere
uzaktan eğitime ve bölüme adaptasyon bağlamında online oryantasyon eğitimi verilmiştir.
* Covid-19 nedeniyle yükseköğretim kurulunun kararı gereğince üniversitelerde 2020-2021
eğitim-öğretim yılının güz yarıyılında eğitim-öğretimin uzaktan yapılması kararlaştırılmış, bu
doğrultuda uzaktan eğitim yöntemiyle derslere başlanmıştır.
* Bölümlerin 2020-2021 eğitim-öğretim güz dönemi sınavları yüksek öğretim yürütme
kurulunun kararı ve rektörlük öğrenci işleri daire başkanlığının yazısı doğrultusunda online
gerçekleştirilmiştir.
Eğitim-Öğretim Kadrosu
* 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına Ġlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca
akademik personelin işe alınma, atanma ve yükselme işlemleri gerçekleştirilmektedir.
* Fakültemizde kadrolu personel dışında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 40. maddesi
uyarınca Kurum içinden öğretim elemanı görevlendirilmesi ile eğitim öğretimim sürdürülmesi
gerçekleştirilmektedir.
* Akademik personelin mesleki gelişimleri kongre, konferans, seminer vb. bilimsel
toplantılara, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmaları sağlanmakta,
* Fakülte kurul, Yönetim Kurulu ve komisyonlarında görevli öğretim elemanlarının eğitim
öğretim yılının başarılı bir şekilde devam ettirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdükleri
görülmüştür.
* Fakültemizin kadrolu öğretim elemanlarının lisansüstü eğitim durumları aşağıdaki tabloda
belirtilmiş olup, eğitim-öğretimin kalitesini arttırmaya yönelik olarak yapılacak çalışmalar
dahilinde geliştirilmesi gerektiği görülmektedir.
Doktora

Yüksek Lisans

Toplam

5 (mezun)

-

6 Öğretim Elemanı

1 (devam ediyor)
*Fakültemiz öğretim elemanlarının unvanlarına göre sayısal dağılımı

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

3 Öğretim Üyesi, 1 Araştırma Görevlisi

Turizm Rehberliği

2 Öğretim Üyesi

*Fakültemizde bölümler arası dolu kadro aktarımı yapılarak (Turizm işletmeciliği bölümü
öğretim üyelerinden (3) öğretim elemanlarından (1)) Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü
için öğrenci alım teklifi yapılmıştır.
* Fakültemizde yabancı uyruklu öğretim elemanı bulunmamaktadır.
* Fakültemizde disiplin cezası alan öğretim elemanı bulunmamaktadır.

Ġdari Personel
Fakültemizde idari personel olarak Fakülte Sekreteri ve 1 Memur olmak üzere toplam 2
personel olarak hizmet vermektedir.
* Ġdari ve yardımcı hizmetler kadrosunun arttırılması planlanmaktadır.
* Fakültemizde disiplin cezası alan idari personel bulunmamaktadır.
* Fakültemizde Ġstifa veya başka nedenlerle üniversiteden ayrılan ve naklen geçen personel
bulunmamaktadır.

*Fakültemizde görev yapan idari kadronun yetersiz olduğunun, iş veriminin artması için
tahakkuk ve öğrenci işlerini yürütecek personel talebinde bulunulması gerektiği sonucuna
varılmıştır.
Öğrenci
*2020-2021 eğitim-öğretim yılında Fakültemize yerleşen öğrenci taban ve tavan puanları:
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Puan Türü: SÖZ, Kontenjan :50+2, Taban puanı (2020):
293,55240, Tavan puanı (2020): 330,88437
*2020-2021 eğitim öğretim yılında Fakültemizde 29 erkek 23 kız olmak üzere toplam 52
öğrenci yerleşmiş olup, ders kaydı yapan 52 öğrenci aktif öğrenci olarak yerleşmiş oldukları
bölümde 1.sınıfta öğrenime başlamışlardır.
Eğitim Amaçlı Etkinlikler
*Covid-19 pandemisi nedeniyle etkinlik yapılamadı.
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