T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKUZEM)

YÖNETİM VE SİYASET UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
PROGRAMI
KESİN (YENİ) KAYIT İŞLEMLERİ
Değerli Öğrenciler,
AKUZEM ailesine hoş geldiniz. Kesin kayıt hakkı kazandığınız için tebrik eder, başarılar dileriz.
 Kayıt, ödeme ve ders seçim işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıda belirtilen evraklarınızı 29 Ocak - 2 Şubat 2018
tarihleri arasında mesai bitimine kadar merkezimizde olacak şekilde kargoyla ya da şahsen teslim etmeniz
gerekmektedir (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır).
 Ardından 29 Ocak – 2 Şubat 2018 tarihleri arasında size bildirilen öğrenci numaranızla öğrenim ücretlerini
ödemeniz (B. Maddesini dikkatle okuyunuz) ve ders seçim işlemlerinizi Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)
(https://obs.akdeniz.edu.tr) üzerinden yapmanız gerekmektedir. İlk defa otomasyona girecek öğrenciler;
 Kullanıcı adı olarak Öğrenci Numarası,
 Şifre olarak ise T.C. Kimlik Numarasının ilk 5 hanesi girilecektir. Sisteme girildikten hemen sonra güvenlik
amacıyla şifre hemen değiştirilecektir. Bir sorunla karşılaşıldığında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (242-227 44
00 / 1300 – 1301) veya Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden yardım alınabilir.
 Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra 5 Şubat 2018 tarihinden itibaren canlı derslerimize katılarak programa
başlayabilirsiniz. Bu süreçlerde sizlere yol gösterecek kılavuzlarımız web sayfamızda yayımlanacaktır. Lütfen
dikkatle takip ediniz.
 Sorularınız için web sayfamızın iletişim formunu kullanabilirsiniz.

A. KESİN (YENİ) KAYIT HAKKINDA GENEL BİLGİLER
a) Belge Teslim Adresi
T.C. Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKUZEM)
Su Ürünleri Fakültesi Binası Zemin Kat Dumlupınar Bulvarı, 07058 Yerleşke – ANTALYA
Tel: +90 242 310 6016 (26 39)
E-posta: kamuakuzem@akdeniz.edu.tr

b) Teslim Edilecek Belgeler
1. MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAAHHÜTNAMESİ FORMU. Formu BURADAN indirebilirsiniz.
2. Lisans diplomasının ya da çıkış belgesinin aslıyla birlikte fotokopisi. (Öğrenci İşleri veya noterden “ASLI
GİBİDİR” onayı yapıldığı takdirde diplomanın aslının gönderilmesine gerek yoktur).

3. Lisansda aldığı dersleri ve notlarını gösteren belgenin (Transkript) aslıyla birlikte fotokopisi. Önlisans
mezunu olup lisans tamamlayanların her iki transkriptini de getirmeleri gerekmektedir. Not ortalaması 100 puan
üzerinden hesaplanmış olmalıdır. (Transkriptleri yüzlük sistemden farklı olan adaylar, mezun oldukları
üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten belge getirmeleri gerekmektedir.
Getirmeyenlerin yüzlük karşılıkları Yükseköğretim Kurulunun hesaplamış olduğu listeye göre belirlenecektir).

4. 2 Adet vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm).
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
6. KESİN KAYIT FORMU - Dilekçesi (İki nüsha doldurarak imzalayınız.)
7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
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B. TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİM ÜCRETLERİ VE UZAKTAN ÖĞRETİM
(MATERYAL) ÜCRETİ
ÖĞRENİM ÜCRETİ VE MATERYAL ÜCRETİ NEDİR?
Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören bir öğrencinin programı 3 yarıyılda tamamlaması için de 10 ders
alarak (30 kredi) bu derslerden ve dönem sonu projesinden başarılı olması gerekmektedir. Öğrencilerin kayıt
dondurma hakkı olmakla birlikte programa devam etmek istedikleri her yarıyılda kayıt yaptırmaları ve en fazla 3
yarıyılda programı tamamlamaları gerekmektedir. Bu sürenin bitiminde mezun olamayan öğrencilerin
Üniversiteden ilişiği kesilir (YÖK-Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği 12. md).
Uyarı: Programa, (ilgili anabilim dalı tarafından onaylanan) geçerli bir mazereti olmak koşuluyla kaydını
dondurmak isteyen bir öğrenci; programa kayıt olurken eğittim süresi için kabul ettiği mali sorumluluğu
yerine getirmek durumundadır. Eğitim ücretlerinin ödemesi; kayıt yenileme, kayıt dondurma- sildirme vs.
işlemlerinden bağımsız olarak yürütülür.
Tezsiz yüksek lisans programındaki tüm öğrenciler;
a) Alınan dersler için kredi başına öğrenim ücreti ve
b) Dönem projesine başlanılan üçüncü yarıyılda dönem projesi danışmanlık ücreti öderler.
c) Sınıfa gelme zorunluluğu bulunmayan uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında ise buna ilaveten
uzaktan öğretim ücreti (materyal ücreti) öderler.

A. BELİRLENEN ÜCRET DÜZEYLERİ
 Üniversitemizin aldığı karar gereği, tezsiz yüksek lisans programlarında uygulanacak 1 kredi ücreti (20172018 eğitim öğretim yılı için) 175 TL (3 kredilik bir ders ücreti 525 TL’dir),
 Uzaktan öğretim materyal ücreti 300 TL,
 Dönem projesi danışmanlık ücreti ise (yalnızca üçüncü yarıyılda alınır) 350 TL’dir.

B. ÜCRET ÖDEME ŞEKLİ
 2017-2018 eğitim öğretim döneminde programda okumaya hak kazanan öğrenciler, seçtikleri ders sayısına
bakılmaksızın; kayıt yaptıracakları ilk yarıyılda 2.250 TL, ikinci yarıyılda 2.250 TL, üçüncü yarıyılda ise
2.000 TL ödeyecektir.
 Program ücreti toplam tutarı (6500 TL), peşin olarak (programa giriş yaptırdığı yarıyılın başında)
ödenebilmektedir.

 Ödeme işlemleri, Üniversitemizin Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ile yapmış olduğu anlaşma kapsamında,
TEB Banka şubelerinden veya ATM’ler üzerinden öğrenci numarası bilgisi ibraz edilerek yapılacaktır.
EFT/Havale ve dönemlik ücretlerde taksitlendirme şeklinde ödeme yapılmamaktadır.
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C. DERS SEÇİM İŞLEMLERİ
Yönetim ve Siyaset Tezsiz Yüksek Lisans
2017/18 Öğretim Yılı
Zorunlu (Güz + Bahar) ve Seçmeli (Bahar) DERSLER LİSTESİ
1

KOD
YSİ5302

2

YSİ5308

KREDİ
Tüm dersler
(3+0)

(Z/S) ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLER
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK 1

ÖĞR.ÜYESİ
Yrd. Doç. Dr. Ceren KALFA ATAAY

ÇAĞDAŞ SİYASAL SİSTEMLER 1

Prof. Dr. Faruk ATAAY

(S)
1

YSİ5310

2

YSİ5322

3

YSİ5316

4

YSİ5320

5

YSİ5324

Tüm dersler
(3+0)

SEÇMELİ DERSLER

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ

Prof. Dr. Erol ESEN

KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK

Yrd. Doç. Dr. Selin AYGEN ZETTER

MEDYA OKURYAZARLIĞI

Yrd. Doç. Dr. İsmail Ayşad GÜDEKLİ

YÖNETİM VE HUKUK
TOPLUMSAL CİNSİYET VE YÖNETİMDE KADIN

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kürşat ERSÖZ
Yrd. Doç. Dr. Meral TİMURTURKAN

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik dersi tüm öğrenciler için zorunludur. Çağdaş Siyasal Sistemler dersi ise Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve/veya
Kamu Yönetimi alanı dışından olan tüm öğrenciler için zorunludur, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve/veya Kamu Yönetimi lisans mezunu öğrenciler için
ise seçmelidir.
1

Ders Kayıt Formunu aşağıdaki açıklamalara göre doldurup, iki nüsha imzalayınız ve belgelere ekleyiniz.

a) DERS SEÇİMİ ve DERS İÇERİKLERİ
Bu dönemde almak istediğiniz ders çeşidi ve sayısına (5 ders) karar vermeden önce;
 Bu dönemde alınabilecek derslere ait DERS İÇERİKLERİNİ inceleyiniz,
 Önceki dönem öğrencileri tarafından alınmış olan aynı derslere ait SINAV SONUÇLARI
PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORLARI’nı inceleyiniz,
(http://akuzem.akdeniz.edu.tr/tr.i265.olcme-ve-degerlendirme)
 Ayrıca AKUZEM tarafından ilan edilen, bir sonraki dönem DERSLER LİSTESİ’ni inceleyiniz ve ona
göre hangi dönem için hangi dersi seçmek istediğinizi planlayıp, 1.dönem 5, 2.dönem 5 ders olmak
üzere 3.dönem sadece dönem projenizi seçebileceksiniz. (Başarısız olduğunuz ders(ler)i son döneminizde
dönem projenizle birlikte alabilirsiniz.)

b) ZORUNLU DERSLER
 Zorunlu Dersleri Alması Gereken Öğrenciler
Ders Listesindeki dersler, zorunlu/seçmeli ve seçmeli olmak üzere iki kategoride olup Bilimsel Araştırma
Teknikleri ve Etik dersi tüm öğrenciler için zorunludur. Yönetimde Yeni Yöntemler ve Uygulamalar,
Türkiye’de Yönetim ve Siyasal Hayat (bu iki dersin 2018-2019 güz döneminde açılması planlanmaktadır) ve
Çağdaş Siyasal Sistemler dersleri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve/veya Kamu Yönetimi alanı dışından
olan tüm öğrenciler için zorunludur, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve/veya Kamu Yönetimi lisans
mezunu öğrenciler için ise seçmelidir.
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 Zorunlu Derslerde Dönem Tercihi
2017-2018 bahar döneminde açılan Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik ve Çağdaş Siyasal Sistemler
derslerinin 2018-2019 güz döneminde tekrar açılması garanti olmayıp, bu iki dersin yerine muhtemelen
Yönetimde Yeni Yöntemler ve Uygulamalar ve Türkiye’de Yönetim ve Siyasal Hayat zorunlu/seçmeli
derslerinin açılması planlandığından, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik ve Çağdaş Siyasal Sistemler
derslerinin bu güz döneminde ilgili kişilerce seçilmesi mutlaka önerilir.

 Zorunlu Ders(ler)den Başarısız Olma Durumu
Zorunlu dersleri (muafiyet durumu hariç) Başarılı olarak tamamlamak gerekmektedir. Başarısızlık
durumunda aynı dersin başarılı olunana kadar tekrar edilmesi gereklidir. Seçmeli derslerde olduğu gibi yerine
kredi tamamlayacak yeni bir ders değişimi söz konusu değildir.

c) SEÇMELİ DERSLER
Öğrenciler, ilgili yarıyıl için ilan edilmiş Ders Listesinde yer alan tüm Seçmeli Derslerden istenileni tercih
edebilecektir. Bunun için Lisan Programlarına göre ayrım söz konusu değildir. Sadece Tarımsal Yayım dersi
Ziraat Fakültesi mezunu olup bu dersi almamış olanlar için zorunlu seçmelidir. Lisans döneminde aldığı halde
bu dersin seçiminin yapılması durumunda bu dersin kredisi toplam krediye dâhil edilmeyecektir.
Seçmeli dersleri Başarılı olarak tamamlamak gerekmektedir. Başarısızlık durumunda; öncelikle başarısız
olunan ders(ler)in ilgili dönemde yeniden tercih edilmesi zorunludur. Ancak mazeret belirtilerek bu ders(ler)
yerine eksik kalan krediyi tamamlayacak sayıda başka ders(ler) seçimi de yapılabilecektir.
Ders Ekle Çıkar haftası (genellikle öğretim döneminin ilk haftası) içerisinde Ders Değişikliği Formu kullanılarak
ders değişim talebi yapılabilecektir. Bu durum zorunlu dersleri kapsamayıp sadece seçmeli dersler için
geçerlidir.
Başarısız olunan seçmeli dersler toplam krediye dâhil edilmez.

Not: Öğrenciler, seçmeli ders tercihlerini kendi uzmanlık alanlarını ve iş yaşamında faydalı olacaklarını
düşündükleri dersleri seçmeleri önerilmektedir. Ders seçiminde danışmanların herhangi bir tavsiye
ya da yönlendirmesi beklenmemelidir. Öğrenciler, danışmanlarından bağımsız istediği dersi
seçebilirler. Danışmanlıkta sadece dönem projelerinin yürütülmesi konusunda yararlanılacaktır.(
Danışmanlık ve ders seçimi birbirinden bağımsızdır).
d) BİR DÖNEMDE SEÇİLEBİLECEK TOPLAM DERS SAYISI
Bu dönem için belirlenmiş olan Ders Listesindeki zorunlu ve seçmeli derslerden; 1’i zorunlu ders olmak üzere
bir dönemde toplamda 5 ders seçilecektir. Ancak sadece 3. yarıyıla geçmiş öğrenciler toplam krediyi
tamamlayabilmek için eksik kalan ders sayısı kadar ders alabileceklerdir.
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e) SEÇİLEN DERSİN AÇILMAMASI DURUMU
Tercih edilmiş olan bir dersin açılabilmesi için en az 5 öğrencinin o dersi tercih etmiş olması gerekmektedir.
Bir dersi tercih eden öğrenci sayısı 5 kişiden az ise o ders açılmayacak ve bu durumda bu öğrencilerden açılması
kesinleşmiş olan diğer dersler arasından yeniden seçim yapmaları istenecektir. Bu seçim akademik takvimde
ilan edilmiş olan Ders Ekle – Çıkar Haftasında yapılacaktır.
Öğrenci ders seçim işlemleri 29 Ocak – 2 Şubat 2018 tarihleri arasında e-akdeniz öğrenci otomasyonu üzerinden
gerçekleştirilecektir. Bununla ilgili rehber ve ders şube kodlarını web sayfamızdan takip ediniz.

D. DÖNEM PROJESİ – ÖDEVİ KAYDI
Ders Kayıt Formundaki “III-DÖNEM PROJESİ KAYDI” alanını sadece 3. Yarıyıla geçmiş öğrenciler
dolduracaklardır. Programa ilk defa ( y e n i ) kayıt yaptıran öğrenciler bu alanı boş bırakacaklardır.

E. DANIŞMAN BELİRLENMESİ
İlk defa (yeni) kayıt yaptıracak öğrenciler için “Danışman Öğretim Elemanı” kayıt tarihinden sonra belirlenecektir.
Bu nedenle ilk defa kayıt yaptıracak öğrenciler Ders Kayıt Formunun “V- ONAY” bölümündeki “DANIŞMAN”
alanını boş bırakacaklardır.
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