
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ  

ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER UYGULAMA YÖNERGESİ  

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Türk-Alman Üniversitesi bünyesinde yer alan lisans 

diploma programlarında okutulması planlanan ve Üniversite Seçmeli Ders Havuzuna açılacak 

derslere ilişkin uygulama esaslarını düzenlemektir.  

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Türk-Alman Üniversitesi bünyesinde yer alan lisans diploma 

programlarında okutulması planlanan ve Üniversite Seçmeli Ders Havuzuna açılacak derslere 

ilişkin uygulama esaslarını kapsar.  

Dayanak  

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar  

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen,  

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 

b) İlgili Kurul: Üniversite seçmeli dersleri öneren bölümlerin bağlı oldukları fakültelerin fakülte 

kurullarını, 

c) Komisyon: Eğitim Komisyonunu, 

ç) ÖBS: Öğrenci Bilgi Sistemini, 

d) ÖİDB: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,  

e) Senato: Türk-Alman Üniversitesi Senatosunu,  

f) Üniversite: Türk-Alman Üniversitesini  

ifade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM 

Üniversite Seçmeli Derslerinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar 

 

Derslerin açılması ve yürütülmesi 

MADDE 5 - (1) Üniversiteye bağlı fakültelerdeki her bir bölüm; bir sonraki eğitim öğretim 

yılında yürütülmek üzere en az iki ders önerir. Bölümler yeni bir ders önerebilecekleri gibi 

kendi programlarındaki mevcut derslere üniversite seçmeli dersi kontenjanı tanıtarak da ders 

önerisinde bulunabilir. Önerilen bu derslerin içeriği, dersi yürütmesi planlanan öğretim elemanı 

tarafından standart ders bilgi formu formatında hazırlanır. Ders bilgi formunda dersin adı, 

yarıyılı, kontenjanı, amacı, öğrenme çıktıları, içeriği, derste kullanılacak kaynaklar, haftalara 

göre işlenecek konular, değerlendirme sistemi, iş yükü ve AKTS hesaplaması bilgileri bulunur. 

Ders bilgi formları Türkçe, Almanca ve İngilizce olarak ayrı ayrı hazırlanır.  

(2) Bölümler tarafından önerilecek üniversite seçmeli dersleri, ilgili kurul tarafından 

değerlendirilerek, uygun görülmesi halinde ilgili fakülte tarafından bahar yarıyılı derslerinin 

son gününe kadar Komisyona iletilmek üzere ÖİDB’ye gönderilir.  

(3) Komisyon tarafından ön değerlendirmeden geçmiş ve planlaması tamamlanmış dersler onay 

için Senatoda görüşülmek üzere Rektörlüğe gönderilir. 

(4) Önerilen ve Senato tarafından kabul edilen derslerin listesi, derslerin bilgi formları ve 

derslere ilişkin varsa diğer bilgiler ÖİDB ve ilgili fakültenin internet sayfasında ilan edilir.  

(5) Üniversite seçmeli ders havuzuna, söz konusu havuzda bulunan bir ders ile aynı adlı veya 

adı farklı bile olsa içeriği tamamen veya çoğunluğu aynı olan dersler önerilemez.  



(6) Üniversite seçmeli ders havuzuna kabul edilen bir dersin içeriğinde değişiklik yapılacak ise 

uygulanacak süreç yeni bir ders önerisi şeklinde yürütülür. 

(7) Takip eden eğitim-öğretim yılında, üniversite seçmeli ders havuzunda açılan dersleri 

yürüten öğretim elemanlarında değişiklik yapılacaksa, bu durum ilgili fakülte tarafından bahar 

yarıyılı için Aralık ayı, güz yarıyılı için Haziran ayı içerisinde ÖİDB’ye bildirilmelidir.  

(8) Dersler, dersi öneren fakültenin sağlayacağı derslik, salon veya diğer alanlarda verilir. 

Öğretim elemanlarını görevlendirme, ek ders ödemeleri gibi tüm idari işlemler ilgili fakülteye 

aittir.  

Derslerin öğretim planındaki yeri  

MADDE 6 - (1) Üniversite seçmeli derslerinin, öğretim planlarının ilk iki yarıyılı dışında hangi 

yarıyıl/yarıyıllarda kaç AKTS olarak okutulacağı ilgili kurul önerisini müteakip Senatonun 

onayı ile belirlenir. Bu dersler, öğrencilere bilim ve teknoloji, kültür, sağlık, sanat ve spor gibi 

alanlarda genel bilgi ve/veya beceri kazandırmayı amaçlar.  

(2) Üniversite seçmeli dersleri öğretim planlarında sadece bir yarıyıl açılacaksa havuz kodu ve 

adı “ÜSD000 Üniversite Seçmeli Ders Havuzu” olarak, her iki yarıyıl da açılacaksa güz yarıyılı 

için havuz kodu ve adı “ÜSD001 Üniversite Seçmeli Ders Havuzu 1”, bahar yarıyılı için havuz 

kodu ve adı “ÜSD002 Üniversite Seçmeli Ders Havuzu 2” şeklinde gösterilir.  

(3) Bölümler tarafından üniversite seçmeli dersi olarak önerilen ders/dersler bir programın 

zorunlu/seçmeli derslerindense dersin kendi kodu kullanılır ve ilgili fakülte tarafından ÖBS’de 

tanımlanır. Önerilen ders/dersler yeni bir ders ise dersin kodunun başına ÜSD eklenir ve ÖİDB 

tarafından ÖBS’de tanımlanır.  

Ders kayıtları  

MADDE 7 - (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen derse kaydolma süresi içerisinde; 

üniversite seçmeli dersinin açıldığı yarıyılda üniversite seçmeli ders havuzundan tabi olduğu 

öğretim planında tanımlı AKTS kredisini sağlayacak şekilde ders seçimi yapar.  

(2) Ders kayıtları süresinin bitiminde en az 10 öğrencinin kayıt yaptırmış olması durumunda 

ilgili ders açılır. Yeterli öğrenci sayısı sağlanamayan dersler; ders ekle/bırak haftasının başında 

kapatılır ve kapatılan bu dersler ilgili bölüm başkanlıkları tarafından öğrencilere duyurulur. 

Öğrenciler ders ekle/bırak haftasında üniversite seçmeli ders havuzunda açılmış diğer derslere 

kontenjan dâhilinde kayıt yaptırırlar. 

(3) Açılması kesinleşmiş olan ortak seçmeli derslere kayıtlı öğrenci sayısının ekle/bırak 

haftasında en az öğrenci sayısının altına düşmesine izin verilmez. 

(4) Öğrenci sayısı bakımından üst limit belirleme yetkisi dersi yürütecek öğretim elemanın 

önerisi ile ilgili kurula aittir. Belirlenen limit, ÖİDB’ye bildirilir.  

(5) Öğrenci kendi programının öğretim planında yer alan derslerle eş değer öğrenme çıktıları 

olan bir dersi üniversite seçmeli dersi olarak seçemez.  

Derslerin değerlendirilmesi 

MADDE 8 - (1) Üniversite seçmeli ders havuzundan alınacak derslerin başarı 

değerlendirmesinde ÜSDXXXXXX kodu ile açılan derslerde Türk-Alman Üniversitesi Lisans 

Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi’nin dördüncü bölümünde düzenlenen Bağıl 

Değerlendirme Sistemi kullanılacak olup, bu konuda karar almaya Üniversite Yönetim Kurulu 

yetkilidir. Diğer kodlu seçmeli dersler için ilgili fakültenin değerlendirme esasları geçerlidir.  

Ders tekrarı 

MADDE 9 - (1) Öğrenci başarısız olduğu üniversite seçmeli dersini tekrar almak zorunda 

değildir. Başarısız olunan üniversite seçmeli dersi yerine başka bir üniversite seçmeli dersi 

alınabilir. 



(2) Öğrencinin başarısız olduğu üniversite seçmeli dersinin açılmaması/kapanması durumunda 

açık olan üniversite seçmeli derslerinden biri seçilmelidir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Çeşitli ve Son Hükümler  

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 10 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri 

uygulanır. 

Yürürlük  

MADDE 11 - (1) Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 12 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Türk-Alman Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 

Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının 

Tarihi  Sayısı 

13.05.2020  48  

 

 


