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SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SEÇMELİ DERSLER YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç
MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi Lisans ve Önlisans programlarında 

uygulanan seçmeli derslere ilişkin uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2-(1) Bu yönerge, Sakarya Üniversitesindeki Önlisans ve Lisans programı öğrencilerini 

kapsar.
Dayanak
MADDE 3-(1) Bu Yönerge, 04.11.1984 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 14. ve 44. 

maddeleri ve 18.02.1982 tarihli ve 17609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Üniversitelerde Akademik Teşkilat 
Yönetmeliğinin 5. Maddesi ve Sakarya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 (1) Bu Yönergede geçen:
a) Senato: Sakarya Üniversitesi Senatosu
b) Üniversite: Sakarya Üniversitesi
c) İlgili Kurul: Fakültelerde Fakülte Kurulunu, Yüksekokullarda Yüksekokul Kurulunu ifade eder.
ç) Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri (ÜOSD): Öğrencilerin ilgi ve yetkinliklerine uygun nitelik ve 

çeşitlilikte, toplumsal hizmet, tarih, kültür ve sanat duyarlılığı ile spor ve sağlık faaliyetleri, çevre bilinci, bilim 
ve teknolojinin yanı sıra kişisel gelişimi destekleyen ve yeterlilikleri geliştiren Üniversite Ortak Seçmeli Dersi 
grubu altında belirtilen derslerdir. 

d) Üniversite Ortak Seçmeli Dersler Havuzu: İlgili kurullar ve Senatonun onayı ile Üniversite Ortak 
Seçmeli Dersi olarak kabul edilmiş olan derslerin tümünü,

e) Ders Koordinatörü: Ders açma önerisinde bulunan, dersin içerik yönetimi ve değerlendirme 
işleminden sorumlu Öğretim Elemanı,

ifade eder
İKİNCİ BÖLÜM 
Seçmeli Dersler

Genel hükümler
MADDE 5- (1) Sakarya üniversitesinde seçmeli derslerin uygulaması 3 (üç) türdedir;
a) Bölüm seçmeli dersler
b) Fakülte Ortak Seçmeli Dersler
c) Üniversite Ortak Seçmeli Dersler
(2) Öğrencilerin herhangi bir seçmeli ders grubundan alması gereken seçmeli ders adetleri, kayıtlı 

oldukları programın giriş yılındaki ders planında belirtilen adet kadardır.
(3) Bölüm ders planında seçmeli ders (slot) adetlerinde değişiklik olması durumunda, Muafiyet ve 

İntibak Yönergesi 10. madde hükümlerinde bulunan ders intibak esasları uygulanır.
(4) Yarıyıl ders planına bağlı seçmeli dersler alt veya üst sınıfın yarıyıllarına ait seçmeli slotlar yerine 

alınamaz. Ancak mezun durumundaki öğrenciler ilgili sınıf planındaki seçmeli dersler açılmadığı takdirde ilgili 
kurul onayı ile farkı sınıf seçmeli havuzundan ders alabilir.

(5) Öğrenci bulunduğu yarıyılın alt yarıyıllarındaki eksik seçmeli derslerinin yerine ilgili sınıfın o 
dönem açılmış aynı seçmeli havuzundan ders seçebilir.

(6) Farklı seçmeli türleri birbirleri yerine saydırılamaz.
(7) Eğitim Birimlerince güz ve bahar dönemlerinde, öğrencinin plan şartı gereği her bir yarıyıl için 

alması gereken seçmeli adedinin en az 1’e 1,5 oranı kadar seçmeli ders açılmalıdır.
Bölüm seçmeli dersler 
MADDE 6- (1)  Bölüm seçmeli derslerinin hangi yarıyılda okutulacağı, seçmeli ders gruplarının hangi 

derslerden oluşacağı bölüm/program başkanlıklarının görüşleri doğrultusunda ilgili yönetim kurullarınca karar 
verilir ve üniversite senatosunca onaylanır. Derslerin kaldırılması da yine aynı yöntemle yapılır.

(2) Bölüm seçmeli dersleri, alan seçmeli, teknik seçmeli, genel kültür seçmeli vb. isimlerle kategorize 
edilebilir.

(3) Aynı grupta bulunan seçmeli derslerin AKTS değerleri eşit olmak zorundadır.
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Fakülte ortak seçmeli dersler
MADDE 7- (1)  Fakülte Ortak Seçmeli dersler Fakülteye tanımlanır. 
(2) Fakülte Ortak Seçmeli ders havuzunda birden fazla seçmeli ders grubu oluşturulabilir.
(3) Aynı grupta bulunan seçmeli derslerin AKTS değerleri eşit olmak zorundadır.
(4) Fakülte Ortak Seçmeli ders havuzundaki bir ders, aynı zamanda bölüm planında zorunlu bir ders 

olarak yer alıyorsa ilgili bölümün kurul kararı ile o seçmeli dersin alınmaması kararlaştırılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Koordinatörlük
Üniversite Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü
MADDE 8- (1) Üniversite Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü, Sakarya Üniversitesi Rektörü 

tarafından üniversite öğretim elemanları arasından atanan dört üyeden oluşur. Öğrenci Dekanı 
Koordinatörlüğün doğal üyesi ve başkanıdır. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresini tamamlayan üye 
tekrar atanabilir. Koordinatörlük, Öğrenci Dekanı başkanlığında toplanır. Toplantılarda kararlar oy çokluğu ile 
alınır. Eşitlik durumunda başkanın oyu belirleyicidir.

(2) Koordinatörlük, önerilen derslerin ön değerlendirilmesini yapar ve uygun görülen dersleri, onay için 
Üniversite Senatosunda görüşülmek üzere Rektörlük makamına sunar.

(3) Koordinatörlük, her eğitim - öğretim yarıyılı için açılacak üniversite ortak seçmeli dersleri belirler, 
üniversite akademik takviminde belirlenen ders kayıt tarihinden önce ilan edilmesini sağlar.

(4) Koordinatörlük, üniversite ortak seçmeli derslerin açılması, şubelendirilmesi, kontenjanların 
belirlenmesi, derslerin yapılacağı gün ve mekânların belirlenmesi noktasında ilgili bölüm ve programlarla 
koordineli olarak çalışır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üniversite Ortak Seçmeli Derslerin Önerilmesi, Ders Kaydı, Değerlendirilmesi

Üniversite ortak seçmeli derslerin önerilmesi
MADDE-9 (1) ÜOSD; topluma hizmet uygulamaları, kültür ve sanat aktiviteleri, spor ve sağlık 

aktiviteleri, bilim ve teknolojik gelişmeler, çevre duyarlılığını geliştirme, tarih bilincini geliştirme, dil ve 
iletişim becerileri gibi kazanımlara yönelik olmalıdır. Özel bir alanın derinlemesine öğretimi yerine, disiplinler 
arası çalışmalara uygun olan ve öğrencilerin ortak ilgi alanlarından seçilmelidir.

(2) Üniversite Ortak Seçmeli Ders Havuzuna önerilecek olan yeni dersler bölüm ya da programın ilgili 
yönetim kurullarında uygun görülmesinden sonra, her yıl Rektörlük tarafından belirlenen Ders Plan Güncelleme 
takviminde Üniversite Ortak Seçmeli Ders Koordinatörlüğüne gönderilir.

(3) Önerilen dersler Koordinatörlük tarafından değerlendirilerek, dersin içerik yönünden uygun olup 
olmadığına karar verilir. ÜOSD havuzuna eklenmesine karar verilen dersler, Koordinatörlük tarafından 
Senatoda görüşülmek üzere Rektörlük makamına sunulur.

(4) Üniversite Ortak seçmeli ders havuzuna önerilen ve Senato tarafından kabul edilen derslerin listesi, 
derslerin bilgi paketleri ve derslere ilişkin varsa diğer bilgiler, Eğitim Bilgi Sistemine dersin koordinatörü 
tarafından işlenir.

(5) Üniversite Ortak seçmeli ders havuzuna kabul edilen bir dersin içeriğinde değişiklik yapılacak ise 
uygulanacak süreç, yeni bir ders önerisi şeklinde yürütülür.

(6) Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri haftada 2+0 veya 2+1 saat ve 5 AKTS olarak uygulanır.
(7) Üniversite Ortak seçmeli ders havuzunda açılan bir dersin, takip eden eğitim-öğretim döneminde, 

yürütülüp yürütülmeyeceği Üniversite Ortak Seçmeli Ders Koordinatörlüğüne dersin koordinatörü tarafından 
bildirilmelidir.

(8) ÜOSD havuzundaki dersler hem güz hem bahar döneminde açılabilir.
(9) Derslere kabul edilecek öğrenci sayıları için limitler Üniversite Ortak Seçmeli Dersler 

Koordinatörlüğü tarafından belirlenir.
Üniversite seçmeli derslerine kayıt 
MADDE 10 -(1) Öğrenciler kendi fakültesinin servis ettiği Üniversite Ortak Seçmeli derslere kayıt 

yaptıramaz.
(2) Öğrenciler, öğrenci bilgi sisteminde yer alan ÜOSD listesinden, haftalık ders saati ve kredilerini de 

dikkate alarak seçim yaparlar.
(3) Öğrenciler kayıtlı oldukları lisans programlarının ders planlarında belirtilen adet ve AKTS kadar 

Üniversite Ortak Seçmeli Dersi almak zorundadırlar.
(4) Öğrenci almış olduğu üniversite ortak seçmeli dersinden başarısız olduğunda, sonraki dönemlerde 
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farklı bir ders alabilir, kaldığı dersi alma zorunluluğu yoktur. 
(5) Koordinatörlük, Üniversite Ortak Seçmeli Derslerin seçilmesine yönelik farklı kurallar 

belirleyebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 Çeşitli ve Son Hükümler
Yönergede hüküm bulunmayan hususlar
MADDE 11 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hususlarda, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato 

kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 12 - (1) Bu Yönerge, yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 13 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.


