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T.C. 

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ  

Lisans Programları Üniversite Seçmeli Dersler Uygulama Esasları 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1– (1) Bu uygulama esaslarının amacı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bünyesinde 

yer alan lisans programlarında okutulması planlanan ve Üniversite Seçmeli Ders Havuzuna açılacak derslere 

ilişkin uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Dayanak 

MADDE 2– (1) Bu uygulama esasları; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Erzincan Binali 

Yıldırım Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 

b) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, 

c) Birim Kurulu: Üniversiteye bağlı birim kurulunu, 

d) Koordinatörlük: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Stratejileri Koordinatörlüğünü, 

e) Rektörlük: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünü, 

f) Üniversite: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini, 

ifade eder. 

g) Senato: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosunu ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Üniversite Ortak Seçmeli Derslerin Uygulanmasına İlişkin Esaslar 

 

Derslerin müfredatlardaki yeri 

MADDE 4 – (1)  Üniversite seçmeli dersleri, haftada 2 ders saati olmak üzere yürütülür ve kredisi 3 

AKTS’dir. Bu dersler, öğrencilere bilim ve teknoloji, sağlık, sanat ve spor gibi alanlarda genel bilgi ve/veya 

beceri kazandırmayı amaçlar. 

 (2) Üniversite seçmeli dersleri öğretim planlarında güz döneminde “Üniversite Seçmeli Dersi 1” ve 

bahar döneminde “Üniversite Seçmeli Dersi 2” şeklinde gösterilir.  

 

Derslerin açılması 

MADDE 5 – ((1) Üniversiteye bağlı birimlerdeki her bir bölüm; bir sonraki eğitim öğretim yılında 

yürütülmek üzere 2 adet ders önerir. Önerilen bu derslerin içeriği, dersi yürütmesi planlanan öğretim elemanı 

tarafından standart ders bilgi paketi formatında hazırlanır. Ders bilgi paketinde 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 paketleri Türkçe ve 

İngilizce olarak ayrı ayrı hazırlanır.  

(2) Bölümler tarafından önerilecek üniversite seçmeli dersleri, ilgili birimin birim kurulu tarafından 

değerlendirilerek, uygun görülmesi halinde birim tarafından her yıl bahar yarıyılı derslerinin son gününe 

kadar Koordinatörlüğe gönderilir. 

(3) Koordinatörlük; önerilen derslerin ön değerlendirilmesini yapar, dersin içerik ve format yönünden 

uygun olup olmadığını inceler, derslerin açılması, kontenjanların belirlenmesi,  şubelere bölünmesi, ikinci 



2/2 
 

öğretim gruplarının açılması, derslerin yapılacağı gün ve mekânların belirlenmesi hususlarında birim ve 

bölümlerle koordineli olarak çalışır.  

(4) Koordinatörlük tarafından ön değerlendirmeden geçmiş ve planlaması tamamlanmış dersler onay 

için Üniversite Senatosunda görüşülmek üzere Rektörlüğe gönderilir. 

(5) Üniversite Senatosu her yıl Haziran veya Temmuz ayı içerisinde yapacağı toplantıda, 

Koordinatörlükten gelen seçmeli ders önerilerini karara bağlar. Açılan derslerin kontenjanları, derslikleri, 

ders ve sınav programları bölümlerden gelen öneriler doğrultusunda koordinatörlük tarafından belirlenir. 

İhtiyaçlara göre bu hususlarda gerekli değişiklikler koordinatörlük tarafından yapılır.   

(6) Üniversite seçmeli ders havuzuna önerilen ve Senato tarafından kabul edilen derslerin listesi, 

derslerin bilgi paketleri ve derslere ilişkin varsa diğer bilgiler Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğrenci 

İşleri Dairesi Başkanlığı veya ilgili birimler tarafından internet ortamında ilan edilir. 

(7) Üniversite seçmeli ders havuzuna, havuzda bulunan bir ders ile aynı adlı veya adı farklı bile olsa 

içeriği tamamen veya çoğunluğu aynı olan dersler önerilemez. 

(8) Zorunlu haller dışında önerilen dersler hem güz hem de bahar yarıyıllarında açılır. 

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

uygulanacak süreç yeni bir ders önerisi şeklinde yürütülür. 

 

Ders kayıtları 

MADDE 6 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen ders kayıtlanma süresi içerisinde; 

üniversite seçmeli dersinin açıldığı yarıyılda üniversite seçmeli ders havuzundan bir adet ders seçimi yapar.  

 ((2) Senato tarafından aksi kararlaştırılmadıkça her yarıyılda ders kayıtları süresinin bitiminden az 

25 öğrencinin kayıt yaptırmış olması durumunda ilgili ders açılır. Yeterli öğrenci sayısı sağlanamayan 

dersler; ders ekle/sil haftasının başında kapatılır ve kapatılan bu dersler ilgili bölüm başkanlıkları tarafından 

öğrencilere duyurulur. Ders ekle/sil haftasında kontenjan dahilinde açılmış derslere ders kaydı yapılır 

(3) Bölüm ya da programlardan önerilerek üniversite seçmeli ders havuzuna kabul edilen dersler, 

dersin açıldığı bölüm ya da programa kayıtlı öğrenciler tarafından seçilemez.  

(4) Üniversite seçmeli derslerinde öğrencinin daha önceki öğrenim hayatında almış olduğu dersler 

için muafiyet talep edilemez. 

(5) Öğrenci güz ve bahar yarıyıllarında farklı üniversite seçmeli derslerine kayıt yaptırmak 

zorundadır.  

(6) Öğrenci kendi bölüm müfredatında öğrenme çıktıları eşdeğer olan bir dersi üniversite seçmeli 

dersi olarak seçemez. 

(7) Üniversite seçmeli ders havuzundan alınacak derslerin başarı değerlendirmesi Erzincan Binali 

Yıldırım Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Esasları’na göre yapılır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 7 – (1) Bu uygulama esaslarında hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat 

hükümleri ile Senato kararları uygulanır. 

 

Yürürlük 

MADDE 8 – (1) Bu uygulama esasları Senato tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 9 – (1) Bu uygulama esasları hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 

 

Senato Karar Tarihi : 20/02/2018 

Senato Karar Sayısı  : 02/24 


