
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

ORTAK SEÇMELİ DERSLER EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV ESASLAR 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1 — (1) Bu esasların amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi, bölümlerinde ortak seçmeli derslerinin eğitim-öğretimine ve sınavlarına ilişkin 

esasları düzenlemektir.  

Kapsam 

Madde 2 — (1) Bu esaslar, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

bölümlerinde ortak seçmeli derslerinde uygulanacak usûl ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.  

Dayanak 

Madde 3 — (1) Bu esaslar, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5’inci Maddesinin (ı) 

bendine, 17 Haziran 1997 tarih ve 97.19.1429 Sayılı Yükseköğretim Kurumunun Yürütme 

Kurulu Kararı, ile 28 Eylül 2011 tarihli Yükseköğretim Kurulunun Yürütme Kurulu Kararı ve 

Süleyman Demirel Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 

ile Süleyman Demirel Üniversitesi Ortak Zorunlu/Seçmeli Dersler Eğitim Öğretim Ve Sınav 

Yönergesi hükümlerine göre düzenlenmiştir.  

Tanımlar 
Madde 4 — (1) Bu yönergede geçen; 

a) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini, 
b) İlgili Fakülte: Mühendislik Fakültesi  
c) İlgili Bölüm: Mühendislik Fakültesi Bölümü 
d) İlgili yönetim kurulu: Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulunu,  
e) İlgili kurul: İlgili Fakülte, Mühendislik Fakültesi Kurulunu, 
f) Lisans ortak seçmeli ders: Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim elemanları tarafından 

önerilen ve ilgili kurullar ve Senato tarafından kabul edilen seçmeli dersi, 
g) Lisans ortak seçmeli dersler havuzu: İlgili kurullar ve Senatonun onayı ile lisans ortak 

seçmeli ders olarak kabul edilmiş olan derslerin tümünü, 
ifade eder. 

  



İKİNCİ BÖLÜM 

Ortak Seçmeli Ders Uygulama Esasları 

Derslerin Öğretim Yarıyılları 

Madde 5 - Bu esaslar kapsamındaki derslerden; 

(2) Lisans ortak seçmeli derslerinin 1. yarıyıl hariç hangi yarıyılda okutulacağına dersin 
okutulacağı bölüm/program başkanlıklarının görüşleri doğrultusunda ilgili yönetim 
kurullarınca karar verilir ve üniversite senatosunca onaylanır. Aksi Belirtilmezse Dersler 
her yarıyılda açılabilir. 

 
 

Ortak Seçmeli Dersler Havuzunun Oluşturulması ve Ders Seçimi 

 Madde 6 –  

(3) Mühendislik Fakültesi öğretim elemanları tarafından önerilen derslerden ortak seçmeli 
dersler havuzu oluşturulabilir.  

(4) Önerilen dersler, fakültenin en az bir başka bölümü ile ilgili olmalıdır. Dersi öneren 
bölüm diğer hangi bölüm/bölümleri ne şekilde ilgilendirdiğini açıklamalıdır.  

(5) Dersin alınabilmesi için öncesinde bir mesleki bilgi gerekli olmamalıdır. 

(6) Birden fazla bölümü ilgilendirecek çizim esaslı veya bilgisayar benzetim programlarına 
öncelik verilmelidir. 

(7) Fakülte ortak seçmeli dersler havuzu, birinci ve ikinci öğretim için ayrı ayrı oluşturulur. 
(8) Fakülte ortak seçmeli dersler havuzu için her bölüm/program en az iki ders önerir. 

(9) Her yarıyılda açılacak fakülte ortak seçmeli dersler yarıyıl başlamadan iki hafta önce 
Fakülte Öğrenci İşleri Dairesi ve ilgili birimlerce ilan edilir. 

(10) Fakülte ortak seçmeli dersler, öğrencilere mühendislik alanında disiplinlerarası genel 
bilgi ve/veya beceri kazandırmayı amaçlar ve her yarıyılda ders kayıtları süresinin 
bitiminde en az Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği sayıda öğrencinin kayıt 
yaptırmış olması durumunda açılır. Yeterli öğrencinin kayıt yaptırmadığı ortak seçmeli 
dersler ekle/sil haftasının başında kapatılır ve kapatılan ortak seçmeli dersler ilgili 
bölüm başkanlıkları tarafından öğrencilere duyurulur.  

(11) Kapatılan fakülte ortak seçmeli derslere kayıt yaptırmış olan öğrenciler, ekle/sil 
haftasında, açılmış olan diğer ortak seçmeli derslerden birine kayıt yaptırabilirler. 
Açılması kesinleşmiş olan ortak seçmeli derslere kayıtlı öğrenci sayısının ekle/sil 
haftasında Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği sayının altına düşmesine izin 
verilmez.  

(12) Fakülte ortak seçmeli derslere kaydolacak öğrenci sayısına üst sınır getirebilir. Üst sınır 
dersi verecek öğretim elemanının ve bölüm başkanlığının önerisi ile ilgili yönetim 
kurulu tarafından belirlenir. Dersi alacak öğrenci sayısının yüksek olması durumunda, 
ilgili bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla şubeler 
oluşturulabilir.  

(13) Öğrenciler, öğrenim gördükleri bölüm/programın açtığı ortak seçmeli derslerden de 
seçebilirler.  



(14) Fakülte ortak seçmeli derslerin alınması ve bırakılmasında Süleyman Demirel 
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin seçmeli 
derslerle ilgili hükümleri uygulanır. 

 
 

Muafiyet  

Madde 10 — (1) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken, 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavlara girerek ve/veya yatay 

geçiş yoluyla Üniversitenin eşdeğer bir birimine kesin kaydını yaptıran öğrencilerin, öğrenime 

başlayacakları bölüm/program intibak komisyon görüşleri dikkate alınarak ilgili 

Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile bu dersten muaf sayılır ve ders intibakları 

yapılır. 

 

Sınavlar   

Madde 11 —  

(1) Mazereti	 nedeniyle	 Üniversite	 Fakülte	 Ortak	 Seçmeli	 Derslerin	 ara	 sınavına	 katılamayan	
öğrencilerden	son	sınav	tarihinden	sonraki	ilk	3	işgünü	içerisinde	dersin	verildiği	bölüme	başvuranlara	
fakülte	yönetim	kurulunca	mazeretlerinin	kabul	edilmesi	halinde	mazeret	sınavı	hakkı	tanınır.		 	
  

Yönergede hükmü bulunmayan haller 

Madde  13 — (1) Bu Esaslar hüküm bulunmayan konularda Süleyman Demirel 

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav  Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 

Madde 15 — (1)  Bu Esaslar hükümleri Fakülte Kurulunda kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 16 — (1) Bu Esaslar hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi Dekanı yürütür.   

 

 

 

 


