
MAKÜ Eğitim Öğretim Komisyon Kararları 

(Toplantı No 9) 

Yer : Zomm Üzerinden 

Tarih : 28.12.2021 

Saat : 11:00 

Yayınlayan : MAKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

 

KARAR: 

1-“Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi 

Yönergesi” taslağının Eğitim-Öğretim Komisyonuna teklif edildiği şekliyle kabulüne ve Üniversitemiz 

Senatosuna sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

2- Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü tarafından sunulan “Meslek Yüksekokulları İş Yeri 

Uygulaması Eğitim Yönergesi” taslağının Eğitim-Öğretim Komisyonu tarafından yapılan incelemesi 

neticesinde yeniden gözden geçirilmesinin yararlı olacağı kanaatine varılmış olup, konunun gündemden 

çıkarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

3-“Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İşletmede Mesleki 

Eğitim Yönergesi” taslağının Eğitim-Öğretim Komisyonuna teklif edildiği şekliyle kabulüne ve 

Üniversitemiz Senatosuna sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

4-“Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mezun Öğrencilere Verilecek Belgeler Hakkında Yönerge”  

yürürlükten kaldırılarak yerine yeni hazırlanan yönerge taslağında yer alan ; Madde 10’un 1. ve 3. 

Fıkralarının aşağıdaki şekliyle düzeltilmesine, 

Mezuniyet derecesi sıralaması 

 MADDE 10- (1) a) Üniversitemiz tarafından onaylanan haklı ve geçerli mazeretler kapsamında kayıt 

dondurma hariç, Üniversitemiz Ön Lisans/ Lisans Yönetmeliği’nde belirtilen öğrenim süreleri içinde 

kayıtlı olduğu programın gerektirdiği tüm ders yükünü alarak diploma almaya hak kazanan öğrencilerin 

Bahar Yarıyılı Sonu Sınav sonuçlarına göre elde ettikleri GANO’ları ile aynı eğitim öğretim yılı 

içerisinde Asım’ın Nesli Başarı Belgesi/Asım’ın Nesli Üstün Başarı Belgesi almaya hak kazanan ve 

diploma düzenlenen öğrencilerimizin (mezuniyet işlemleri yapılmış olsa dahi) GANO’ları birlikte 

değerlendirilerek Mezuniyet derecesi sıralama hesaplamalarına dahil edilir; GANO’su en yüksek ilk 

üç öğrenci; sırasıyla  program birincisi, ikincisi ve üçüncüsü dereceleri ile mezun olur.   

(3) Üniversitemiz diploma programlarından program birincisi olarak mezun olduğunu belgeleyen lisans 

öğrencileri Üniversitemiz yüksek lisans programlarına öğrenci alımı başvurularında ilan edilen şartları 

sağlaması halinde başarı sıralamasına katılmadan kontenjan dışı değerlendirilerek öğrenci olarak kabul 

edilir.  

Madde 11’in 1. Fıkrasının a ve b bentlerinin aşağıdaki şekilde düzeltilmesine 

Asım’ın nesli başarı ve asım’ın nesli üstün başarı belgeleri 

MADDE 11- (1) a)Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Yönetmeliğinde belirtilen 

öğrenim sürelerinden önce, kayıtlı olduğu programın gerektirdiği tüm ders yükünü alarak  diploma 

almaya hak kazanan öğrenciler; GANO’su 4,00 üzerinden 3,00-3,49 olması durumunda “Asım’ın Nesli 

Başarı Belgesi”,  3,50 ve üstü olması durumunda ise “Asım’ın Nesli Üstün Başarı Belgesi” almaya hak 

kazanır. “Asım’ın Nesli Başarı Belgesi” ile “Asım’ın Nesli Üstün Başarı Belgesi” Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığınca düzenlenir ve Rektör tarafından imzalanır.     

            b) Üniversitemiz diploma programlarından öğrenim sürelerinden önce mezun olarak Asım’ın 

Nesli Başarı Belgesi veya Asım’ın Nesli Üstün Başarı Belgesi almaya hak kazanan ve program birincisi 

olan lisans öğrencisi, Üniversitemiz yüksek lisans programlarına öğrenci alımı başvurularında ilan edilen 

şartları sağlaması halinde başarı sıralamasına katılmadan kontenjan dışı değerlendirilerek öğrenci olarak 

kabul edilir.   



     

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Üniversitemiz yüksek lisans programlarına öğrenci alımı başvurularında 2020-

2021 Eğitim-Öğretim yılından önce Üniversitemiz diploma programlarından program birincisi olarak 

mezun olduğunu belgeleyen lisans öğrencileri, Üniversitemiz yüksek lisans programlarına öğrenci alımı 

başvurularında ilan edilen şartları sağlaması halinde başarı sıralamasına katılmadan kontenjan dışı 

değerlendirilerek öğrenci olarak kabul edilir.  

 

şeklinde düzeltilerek diğer madde ve hükümlerin teklif edildiği şekliyle kabulüne ve Üniversitemiz 

Senatosuna sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.    

5-“Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik 

Yüksekokulu İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi” taslağının Eğitim-Öğretim Komisyonuna teklif edildiği 

şekliyle kabulüne ve Üniversitemiz Senatosuna sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 


