
MAKÜ Eğitim Öğretim Komisyon Kararları (Toplantı No 3) 

Yer : Senato Odası   

Tarih : 10.02.2021  

 Saat : 15.00  

Yayınlayan : MAKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı  

 

1-Üniversitemiz "Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diploma, Diploma Eki, Mezuniyet 

Belgesi, Yal Dal Sertifikası, Onur ve Yüksek Onur Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Yönerge" 

nin yürürlükten kaldırılarak yerine hazırlanan "Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mezun 

Öğrencilere Verilecek Belgelerin Düzenlenmesine Dair Yönerge" taslağının Üniversitemiz 

Senatosuna sunulmasına karar verildi.  

2- Dijital Eğitim Programı Kapsamında Ortak Derslerin Belirlenmesi amacıyla hangi 

birimlerde hangi derslerin ortak isim altında birleştirilmesi için komisyonların aşağıdaki şekilde 

oluşturulmasına, 

ORTAK DERS 

BİRLEŞTİRİLECEK BİRİMLER  

 

İSİM BİRLEŞTİRİLECEK BİRİMLER 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Bucak Sağlık Yüksekokulu 

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Bucak Sağlık Yüksekokulu 

Gölhisar Sağlık Melek Yüksekokulu 

Burdur Sağlık Melek Yüksekokulu 

 

Eğitim Fakültesi 

İlahiyat Fakültesi 

Spor Bilimleri Fakültesi 

Eğitim Fakültesi 

İlahiyat Fakültesi 

Spor Bilimleri Fakültesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Bucak İşletme Fakültesi 

Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı 

Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu 

 

 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 

Yüksekokulu –Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları Bölümü 

Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek 

Yüksekokulu-Aşçılık 

Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu-

Aşçılık 

 

  



 

 

3- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının görüşleri doğrultusunda Üniversitemiz Ön 

Lisans ve Lisans Düzeyinde Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yönergesinin 6. maddesinin 16 ncı 

.fıkrasının yürürlükten kaldırılması (Mülga), 12, 13 üncü  fıkralarının,  ve 7. Maddesinin 2. 

Fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, YÖK’ten gelen görüş doğrultusunda hukuksal 

boyutunun incelenmek üzere Hukuk Müşavirliğinin görüşüne sunulmasına ve gelen görüş 

doğrultusunda Üniversitemiz Senatosuna sunulmasına karar verildi.  

YÖNERGE              KOMİSYON KARARI 

Başvuru koşulları ve intibak  

MADDE 6- 

12) Kurumlar arası yatay geçiş 

değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu 

olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede 

esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde 

ilgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, 

meslek yüksekokulu internet sayfasında ilan 

edilir. 

 

 (13)Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, 

bu yönergedeki ilkeler çerçevesinde, ilgili 

fakülte yüksekokul, konservatuvar, meslek 

yüksekokulu intibak komisyonları yapar ve 

yönetim kurullarınca karara bağlanır. 

Başvurular, adayların genel not ortalaması ve 

eğer varsa geçmek istediği programın ortak 

derslerindeki başarısı dikkate alınarak, ilgili 

kurulların önerisi üzerine Mehmet Akif 

Ersoy Üniversitesi Senatosu tarafından 

belirlenen kriterlere göre değerlendirilir ve 

ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. 

 

(16)Yeterli şartları taşıyan aday olması 

halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday 

belirlenir. Takvimde belirlenen süre içinde 

başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin 

başvurusu alınır. Yatay geçiş hakkı kazanan 

öğrencilerin intibak programları, bu 

öğrencilerin yeni akademik yarıyıla diğer 

öğrencilerle aynı tarihte başlamasını 

sağlayacak biçimde yapılır. 

 

Başvuru koşulları ve intibak  

MADDE 6- 

(12) Üniversitemize kurumlar arası yatay 

geçiş başvurusu yapan tüm adayların 

sonuçlarının değerlendirmesinde esas alınan 

puanlara göre sıralanmış biçimde ilgili 

birimin internet sayfasında ilan edilir. 

 

 

(13)Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, bu 

Yönergedeki ilkeler çerçevesinde, ilgili 

fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek 

yüksekokulu intibak komisyonları yapar ve 

yönetim kurullarınca karara bağlanır. 

Başvurular, adayların genel not ortalaması 

dikkate alınarak değerlendirilir. Genel not 

ortalamasının eşit olması durumunda 

yerleştirme puanı yüksek olan adaylar ilgili 

kurullar tarafından değerlendirilir ve ilgili 

kurulların önerisi üzerine Burdur Mehmet 

Akif Ersoy Üniversitesi Senatosu tarafından 

belirlenen kriterlere göre ayrılan kontenjana 

geçiş sağlanır. 

 

(16 Mülga) 

Değerlendirme  

MADDE 7– (1) Her bir diploma programına 

yatay geçiş için başvuran adayların 

değerlendirme sonuçlarını, ilgili fakülte, 

yüksekokul, konservatuvar, meslek 

yüksekokulunun intibak komisyonları yapar, 

Değerlendirme MADDE 7- 

(1) Her bir diploma programına yatay geçiş 

için başvuran adayların değerlendirme 

sonuçlarını, ilgili fakülte, yüksekokul, 

konservatuvar, meslek yüksekokulunun 

intibak komisyonları yapar, yönetim 



yönetim kurullarınca karara bağlanır ve 

Üniversite internet sayfasında duyurulur. 

Yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri 

hakkındaki karar yazılı olarak tebliğ edilir.  

 (2) Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda 

adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar 

yedek aday ilan edilir.  Belirlenen süre içinde 

asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde 

sırayla yedekler çağrılır. 

 (3) Öğrencinin daha önceki 

dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş 

yaptığı eşdeğer diploma programın dersleri 

dikkate alınarak, Üniversite Senatosu’nun 

belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi 

yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini, varsa 

öğrencinin alması gereken ilave derslerden 

oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması 

gereken dersleri ilgili fakülte, yüksekokul, 

konservatuvar, meslek yüksekokulunun 

intibak komisyonları yapar ve yönetim 

kurullarınca karara bağlanır. 

 

kurullarınca karara bağlanır ve öğrencilerin 

isimleri değerlendirmede esas alınan puanlara 

göre sıralanmış biçimde ilgili birim ve 

Üniversite internet sayfasında ilan edilir.  

 

(2) Yeterli şartları taşıyan adaylar başarı puan 

sırasına göre asıl ve yedek olarak belirlenir. 

Takvimde belirlenen süre içerisinde kayıt 

yaptırmayan asıl aday yerine takvim süresince 

kontenjan tamamlanıncaya kadar sıradaki 

yedek aday ilanen çağrılır. Yatay geçiş hakkı 

kazanan öğrencilerin intibak programları, bu 

öğrencilerin yeni akademik yarıyıla diğer 

öğrencilerle aynı tarihte başlamasını 

sağlayacak biçimde yapılır. 

 

 

 

 

 

    

  



 

 


