MAKÜ Eğitim Öğretim Komisyon Kararları (Toplantı No 4)
Yer : Zoom Üzerinden
Tarih : 13.01.2021
Saat : 14.00
Yayınlayan : MAKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
1-Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabul Yönergesi’nin 6.
Maddesi’nin 1.fıkrasının (ç) bendi ile 2.fıkrası hükümlerinin kaldırılması hususu görüşülmüş olup,

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu komisyon üyesi Dr.Öğr.Üyesi Mert
GÜRLEK’in 14.01.2021 tarihli itiraz dilekçesi ile birlikte oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Kaldırılan hükümler doğrultusunda Madde 4’ün 1. fıkrasının (a), (d) ve (e) fıkralarının da
kaldırılmasına karar verildi.
2-Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarında okul birincilerinin belirlenme
kriterleri ve “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğrenci Başarı Belgeleri Yönergesi ile
ilgili birimlerden görüş ve öneri alınarak sonraki toplantıda görüşülmesine karar verildi.
3- Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında
açılan ortak derslerinin hangilerinin Bahar Yarıyılında da devam edeceği aşağıdaki şekliyle
belirlendi.
a) Türk Dili I-II
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II
c) Yabancı Dil (İngilizce)
d) Bilişim Teknolojileri
e) Matematik
f) Girişimcilik
g) İstatistik
h) Hukukun Temel Kavramları
i) İktisada Giriş
j) Eğitim Sosyolojisi
k) Türk Eğitim Tarihi
l) Türk Eğitim Sistemi Okul Yönetimi
m) Eğitim Felsefesi
n) Okul Dışı Öğrenme Ortamları
o) Gelecekte Bilim
4-Ders adları, Dijital Eğitim Dönüşüm Projesi kapsamında 2020-2021 Eğitim-Öğretim
yılı Güz Yarıyılında başlanan Öğrenci Bilgi Sistemindeki ders isimlerinin imla kurallarına uyun
olarak düzeltilmesi işlemlerinde hala devam eden hataların düzeltilmesi yazı ile bildirilmiş olup
toplantıda sözlü olarak tekrar hatırlatılmıştır.
a) Ortak seçmeli derslerin belirlenebilmesi (Birimler arası)AKTS bilgi paketlerinin
güncellenmesi
b) Birimlerde iç değerlendirme yapılması
c) Bazı derslerin varlığının sorgulanması ve yeni düzenin hazırlanması
ç) Öz kurullarınca değerlendirilmesi
d) Birimler arası eş güdüm sağlayacak şekilde AKTS,ders kodu ve içeriğin sabitlenmesi ve
birimler arası Ortak Seçmeli derslerin belirlenmesi
e) Ders kodları birbirine benzersiz olmalı
f) Farklı bölümden ders seçme olanağının sistemde açabilirleşmesi

g) Bahar yarıyılı ders isimlerinin Dijital Eğitim Dönüşüm Projesi kapsamında güz yarı yılı
bitince düzeltilmesi
5- Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Kurumlar Arası Yatay Geçiş
Yönergesinin 6. Maddesinin 12, 13. ve 16 ncı .fıkraları ve 7. Maddesi’nin 2. fıkrasında
değişiklik yapılması ile ilgili Yüksekokulumuz Bölüm Başkanlarının teklifleri görüşülerek,
aşağıdaki şekliyle değişikliğinin uygunluğuna ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından görüş
sorulmasına karar verildi.
Başvuru koşulları ve intibak
MADDE 6(12) Üniversitemize Kurumlararası Yatay Geçiş başvurusu yapan tüm adayların değerlendirme
sonuçları değerlendirmede 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) Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde asıl ve yedek adaylar belirlenir. Takvimde
belirlenen süre içerisinde Kaydını yaptırmayan asıl adaylar yerine başarı sıralamasına göre ilan
edilen yedeklerin kayıtları kaydı takvimde belirlenen süre içinde alınır.
Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, bu öğrencilerin yeni akademik
yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamasını sağlayacak biçimde yapılır.
Değerlendirme
MADDE 7(2) Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde geçerli başvuru yapan tüm adaylar
başarı sıralamasına göre yedek aday olarak ilan edilir.

