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TC
YABANCI

UYRUKLU

BUT

TOPLAM

ÖĞRENCİ SAYISI

Hazırlık Sınıfı 39 5 44

1. Sınıf 29 1 30

2. Sınıf 25 1 26

3. Sınıf 24 0 24

TOPLAM 117 7 124

BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ SAYISI 



Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Türkçe Programı

Ders Aşaması 22 Türk Uyruklu 39

Tez Aşaması 20 Yabancı Uyruklu 3

Toplam 42 Toplam 42

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Anabilim Doktora Türkçe Programı

Tez Aşaması 1 Yabancı Uyruklu 1

Toplam 1 Toplam 1

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans İngilizce Programı

Hazırlık 2 Hazırlık -

Ders Aşaması 4 Türk Uyruklu 3

Tez Aşaması 2 Yabancı Uyruklu 5

Toplam 8 Toplam 8

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Anabilim Doktora Türkçe Programı

Yeterlilik 2 Yabancı Uyruklu 2

Toplam 2 Toplam 2

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans-Doktora Programı



Bitkisel Üretim Ve Teknolojileri Bölümü Erasmus Öğrenci Listesi

Adı Soyadı Öğrenim 

Durumu

Gidilen Üniversite Ülkesi Kalış 

süresi

Dönemi

Sadullah Tonka Yüksek Lisans Pannonia Üni. Macaristan 6 ay 2014-2015 Güz

Amna Saed Yüksek Lisans Polonya 2015-2016 Bahar

Vildan Bolat Yüksek Lisans National Institute of 

Biology

Slovenya 6 ay 2015-2016 Bahar

Hamide Lale Duman Lisans UTP Bilim ve 

Teknoloji Üniversitesi

Polonya 6 ay 2015-2016 Bahar

Burak Akbulut Lisans Bari Üniversitesi İtalya 6 ay 2015-2016 Bahar

Aybüke Atak Lisans Bari Üniversitesi İtalya 6 ay 2015-2016 Bahar

Ömer Faruk Özdemir Lisans Bari Üniversitesi İtalya 6 ay 2015-2016 Bahar

Mustafa Diker Lisans Wageningen Üni. Hollanda 3 ay 2016 yaz stajı

Harun Meral Lisans Bari Üniversitesi İtalya 3 ay 2016 yaz stajı

Musa Sürücü Lisans Wroclaw Üni. Polonya 1 yıl 2016-2017 Güz-Bahar

Harun Meral Lisans Wroclaw Üni. Polonya 1 yıl 2016-2017 

Güz-Bahar

Mustafa Diker Lisans Bari Üniversitesi İtalya 6 ay 2016-2017 Güz

Leyla Nur Korkmaz Lisans Bari Üniversitesi İtalya 6 ay 2016-2017 Güz

Erasmus Öğrenci Değişim Programı



BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ AKADEMİK FAALİYETLER

PROJELER

Uluslararası Projeler 7

Ulusal Projeler 18

BAP 14

BİLDİRİLER 2015 2016

Uluslararası Bildiriler 23 27

Ulusal bildiriler 8 19

YAYINLAR 2015 2016

SCI 12 19

Uluslararası hakemli dergiler 3 2

Ulusal hakemli dergilerde 2 2



İKİLİ ANTLAŞMALAR

https://zh.wikipedia.org/wiki/File:Logo-921105aa.jpg
https://zh.wikipedia.org/wiki/File:Logo-921105aa.jpg




2013 ve 2014 girişliler

Hazırlık sınıfını başarıyla geçen öğrenciler, bir sondaki ders yılında öğrenim

bursu almaya devam ederler. Hazırlık sınıfında başarısızlık veya yabancı dil

sınavlarından yeterli puan alma şartını sağlayamama nedeniyle devam eden

eğitim-öğretim yılında da hazırlık sınıfı okuyacak öğrencilerin öğrenim bursu

kesilir. Ara sınıflarda, yaz okulu dahil olmak üzere her ders yılı sonunda ikiden

fazla dersten başarısız olan öğrencilere bir sonraki ders yılında öğrenim bursu

ödenmez. Ancak, bursu kesilen öğrenci, ilgili ders yılında başarılı (iki veya

daha az dersten başarısız) olması durumunda bir sonraki yıl tekrar burs

almaya devam eder.

Hazırlık sınıfını başarıyla geçen öğrenciler, bir sondaki ders yılında öğrenim

bursu almaya devam ederler. Hazırlık sınıfında başarısızlık veya yabancı dil

sınavlarından yeterli puan alma şartını sağlayamama nedeniyle devam eden

eğitim-öğretim yılında da hazırlık sınıfı okuyacak öğrencilerin öğrenim bursu

kesilir. Ara sınıflarda, yaz okulu dahil olmak üzere her ders yılı sonunda ikiden

fazla dersten başarısız olan öğrencilere bir sonraki ders yılında öğrenim bursu

ödenmez.

2015 ve sonrası girişliler

Doğuş Holding, Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve

Teknolojileri Fakültesi’ne ÖSYS sonuçlarına göre yerleştirilen tüm öğrencilere, her

ders yılı sonunda başarılı olduklarını belgeledikleri takdirde 5 yıllık normal öğrenim

süreleri boyunca, her yılın Eylül-Mayıs dönemini kapsayan dokuz aylık süre için

aylık 500 TL tutarında burs imkanı sağlayacaktır.



YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Disiplin Cezaları ve Disiplin Cezalarını Gerektiren Disiplin Suçları
Uyarma cezasını gerektiren disiplin suçları

MADDE 4 - (1) Uyarma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;
a) Yükseköğretim kurumu yetkililerince sorulan hususları haklı bir sebep olmadan 
zamanında cevaplandırmamak,
b) Yükseköğretim kurumu yetkililerince tespit edilen yerler dışında ilan asmak,
c) Yükseköğretim kurumunun izniyle asılmış duyuruları, program ve benzerlerini 
koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek.

Kınama cezasını gerektiren disiplin suçları

MADDE 5 - (1) Kınama cezasını gerektiren eylemler şunlardır;
a) Yükseköğretim kurumu yetkililerince istenilen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek,
b) Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, bilimsel toplantı ve konferans 
gibi çalışmaların düzenini bozmak,
c) Yükseköğretim kurumu içinde izinsiz afiş ve pankart asmak,
ç) Yükseköğretim kurumunca asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, 
yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek,
d) Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek.



Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını 
gerektiren disiplin suçları

MADDE 6 - (1) Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma 
cezasını gerektiren eylemler şunlardır;

a) Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici eylemlerde bulunmak,
b) Disiplin soruşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellemek,
c) Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına vererek 
kullandırmak veya başkasına ait bir belgeyi kullanmak,
ç) Yükseköğretim kurumunda kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı 
eylemlerde bulunmak,
d) Yükseköğretim kurumu personelinin, kurum içinde ya da dışında, şeref ve haysiyetini 
zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak,
e) Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek,
f) Yükseköğretim kurumuna ait kapalı ve açık mahallerde yetkililerden izin almadan 
toplantılar düzenlemek.



Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları

MADDE 7 - (1) Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren 
eylemler şunlardır;

a) Yükseköğretim kurumu personeli ve öğrencilerini tehdit etmek,
b) Yükseköğretim kurumlarında işgal ve benzeri fiillerle yükseköğretim kurumunun hizmetlerini 
engelleyici eylemlerde bulunmak,
c) Kurum personeli ve öğrencilerine fiili saldırıda bulunmak,
ç) Yükseköğretim kurumlarında hırsızlık yapmak,
d) Yükseköğretim kurumu bünyesinde mevcut bina, demirbaş eşya ve benzeri malzemeyi tahrip 
etmek veya bilişim sistemine zarar vermek,
e) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek,
f) Seminer, tez ve yayınlarında intihal yapmak.



Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları
MADDE 8 - (1) Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren 
eylemler şunlardır;

a) Yükseköğretim kurumu görevlilerine karşı cebir ve şiddet kullanarak görevin yapılmasına 
engel olmak,
b) Öğrencilere karşı cebir ve şiddet kullanarak yükseköğretim hizmetlerinden 
yararlanmalarını engellemek,
c) Bir kimseyi veya grubu, cebir veya tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya 
böyle bir eyleme katılmaya zorlamak,
ç) Yükseköğretim kurumları içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, taşımak, 
bulundurmak,
d) Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan 
çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine 
sınava girmek,
e) Yükseköğretim kurumlarında cinsel tacizde bulunmak,
f) Yükseköğretim kurumlarında 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla mermilerini ve bıçaklarla saldırı 
ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı 
maddeleri taşımak ve bulundurmak,
g) Yükseköğretim kurumunun bilişim sistemine girerek kendisine veya başkasının yararına 
haksız bir çıkar sağlamak.



Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren disiplin suçları

MADDE 9 - (1) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;

a) Mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, böyle 
bir örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak, üye olmamakla birlikte örgüt 
adına faaliyette bulunmak veya yardım etmek,
b) Yükseköğretim kurumlarında uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri satmak, satın almak, 
başkalarına vermek ve ticaretini yapmak,
c) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli 
silahlarla, mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış 
bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri kullanmak,
ç) Kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle cinsel dokunulmazlıklarını 
ihlal etmek.



TEŞEKKÜRLER 


