SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
ORTAK ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLER EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 — (1) Bu yönergenin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesinin Fakülte, Yüksekokul ve
Meslek Yüksekokullarında alınması zorunlu, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Dil ve Türk Dili
dersleri, önlisans/lisans programına bağlı olarak alınması zorunlu veya seçmeli olan Temel Bilgi
Teknolojileri Kullanımı dersi ile önlisans/lisans ortak seçmeli derslerinin eğitim-öğretimine ve
sınavlarına ilişkin esasları düzenlemektir. (14/04/2016 tarihli ve 453/11 sayılı senato kararı ile
değişik)
Kapsam
Madde 2 — (1) Bu yönerge, Süleyman Demirel Üniversitesi birimlerinde alınması zorunlu,
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Dil ve Türk Dili dersleri, önlisans/lisans programına bağlı
olarak alınması zorunlu veya seçmeli olan Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersi ile önlisan/lisan
ortak seçmeli derslerinde uygulanacak usûl ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar. (14/04/2016 tarihli ve
453/11 sayılı senato kararı ile değişik)

Dayanak
Madde 3 — (1) Bu yönerge, 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 hükümlerine göre
düzenlenmiştir.
Tanımlar
Madde 4 — (1) Bu yönergede geçen;
a)
Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,
b)
İlgili birim: İlgili Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulunu,
c)
İlgili yönetim kurulu: İlgili Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
d)
İlgili kurul: İlgili Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul Kurulunu,
e)
Lisans ortak seçmeli ders: Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim elemanları tarafından önerilen
ve ilgili kurullar ve Senato tarafından kabul edilen 2 (iki) saat 3 (üç) kredilik seçmeli dersi,
f)
Lisans ortak seçmeli dersler havuzu: İlgili kurullar ve Senatonun onayı ile lisans ortak seçmeli
ders olarak kabul edilmiş olan derslerin tümünü,
g)
Önlisans ortak seçmeli ders: Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim elemanları tarafından
önerilen ve ilgili kurullar ve Senato tarafından kabul edilen 2 (iki) saat 3 (üç) kredilik seçmeli
dersi,
h)
Önlisans ortak seçmeli dersler havuzu: İlgili kurullar ve Senatonun onayı ile önlisans ortak
seçmeli ders olarak kabul edilmiş olan derslerin tümünü,
i)
Meslek Yüksekokulları Koordinatörü: Süleyman Demirel Üniversitesi Meslek Yüksekokulları
Koordinatörünü,
j)
Mülga
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ortak Zorunlu/Seçmeli Ders Uygulama Esasları

(1)

Derslerin Öğretim Yarıyılları
Madde 5 - Bu yönerge kapsamındaki derslerden;
Yabancı Dil dersleri;
a) İngilizce 101 dersi 1. yarıyılda, İngilizce 102 dersi 2. yarıyılda zorunlu yabancı dil hazırlık
eğitimi almayan öğrencilere okutulur.
b) İngilizce 111 dersi 1. yarıyılda, İngilizce 112 dersi 2. yarıyılda zorunlu yabancı dil hazırlık
eğitimi alan öğrencilere okutulur.

(2)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi, 1. ve 2. yarıyılda okutulur.

(3)

Türk Dili dersi, 1. ve 2. yarıyılda okutulur.

(4)

Mülga

(5)

Lisans programlarında Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersinin zorunlu veya seçmeli olarak
okutulmasına dersin okutulacağı bölüm/program başkanlıklarının görüşleri doğrultusunda ilgili
yönetim kurullarınca karar verilir ve üniversite senatosunca onaylanır.

(6)

Zorunlu olarak okutulmasına karar verilen lisans programlarında Temel Bilgi Teknolojileri
Kullanımı dersi 1. yarıyılda okutulur.

(7)

Seçmeli olarak okutulmasına karar verilen lisans programlarında Temel Bilgi Teknolojileri
Kullanımı dersi diğer ortak seçmeli derslerle birlikte lisans ortak seçmeli dersler havuzunda yer
alır.

(8)

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.

(9)

Önlisans programlarında Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersi seçmeli olarak okutulur ve bu
ders önlisans ortak seçmeli dersleri havuzunda yer alır.

(10) Önlisans programlarında ortak seçmeli dersler 2. veya 3. yarıyılda yarıyılda okutulur. Ortak
seçmeli derslerinin hangi yarıyılda okutulacağı, isimleri aynı olan önlisans programlarında aynı
yarıyılda okutulmak kaydıyla, meslek yüksekokulları koordinatörünün başkanlığında üniversite
meslek yüksekokulları müdürlerinin katıldığı toplantıda görüşülüp karara bağlanır ve senatonun
onayına sunulur.
(11) Mülga
Ortak Seçmeli Dersler Havuzunun Oluşturulması ve Ders Seçimi
Madde 6 – (1) Önlisans ve lisans programları için üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve
meslek yüksekokullarının öğretim elemanları tarafından önerilen derslerden ortak seçmeli dersler
havuzu oluşturulabilir.
(2)

Ortak seçmeli dersler havuzu, birinci ve ikinci öğretim için ayrı ayrı oluşturulur.

(3)

Ortak seçmeli dersler havuzu için her bölüm/program en az iki ders önerir.

(4)

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

(5)

Ortak seçmeli dersler, öğrencilere bilim ve teknoloji, sağlık, sanat ve spor gibi alanlarda 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. (24/01/2017 tarihli ve 465/2 sayılı Senato Kararı ile değişik)

(6)

Kapatılan 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. (24/01/2017 tarihli ve 465/2 sayılı Senato Kararı ile
değişik)

(7)

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.

(8)

Öğrenciler, öğrenim gördükleri bölüm/programın açtığı ortak seçmeli derslerden seçemezler.

(9)

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersinin zorunlu olarak okutulmasına karar verilen lisans
programlarında öğrenciler lisans ortak seçmeli dersler havuzundaki Temel Bilgi Teknolojileri
Kullanımı dersini seçemezler.

(10) Öğrenimleri süresince önlisans öğrencileri 1 (bir), lisans öğrencileri 2 (iki) ortak seçmeli ders
almak zorundadırlar. (29/06/2016 tarihli ve 455/10 sayılı Senato Kararı ile değişik)
(11) Ortak seçmeli derslerin alınması ve bırakılmasında Süleyman Demirel Üniversitesi Ön Lisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin seçmeli derslerle ilgili hükümleri uygulanır.
Derslerin Haftalık Saatleri ve Kredileri
Madde 7 a)

Yabancı Dil, Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri haftada iki (2) saat okutulur.

b)

Mülga

c)

Zorunlu olarak okutulmasına karar verilen lisans programlarında Temel Bilgi Teknolojileri
Kullanımı dersi 3 (üç) saat 3 (üç) kredi okutulur.

d)

Lisans ve önlisans ortak seçmeli dersleri 2 (iki) saat 3 (üç) kredi okutulur.

Eğitim-Öğretim Şekli
Madde 8 — (1) Yabancı dil dersleri hariç diğer dersler için ana yerleşkede yer alan fakülte ve
yüksekokullar, programlarına kayıtlı öğrenci sayılarını göz önünde bulundurmak ve birkaç programı bir
araya getirmek suretiyle en az 70 öğrenci olacak şekilde şubeler oluşturulabilir. Türk Dili ve Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri için ilgili birimin dersliklerinin yetersiz kalması durumunda Ertokuş
Bey Derslikleri Amfileri kullanılır.
Ana yerleşke dışında bulunan yüksekokullar yukarıda sözü edilen dersler için programlarına
kayıtlı öğrenci sayılarını göz önünde bulundurmak ve birkaç programı bir araya getirmek suretiyle fiziki
olanaklar ölçüsünde şubeler oluşturabilir ve oluşturulan şubeler ilgili bölümlere bildirilir.
(2)

Mülga

(3)

Mülga

(4)
Enformatik Bölümü tarafından yürütülen dersler hariç zorunlu ve seçmeli diğer dersler örgün
eğitim yoluyla verilir. Örgün eğitim uzaktan eğitim yoluyla desteklenebilir. Enformatik Bölümü
tarafından yürütülen dersler örgün veya uzaktan eğitim yoluyla verilir. (29/06/2016 tarihli ve 455/10
sayılı Senato Kararı ile değişik)
(5)

Mülga

Yeterlik Sınavı
Madde 9 — (1) Her eğitim-öğretim yılı başında Yabancı Dil Hazırlık eğitimi öngörülmeyen
programlara yeni kaydolan öğrenciler için Yabancı Dil ve zorunlu Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
dersleri için bir yeterlik sınavı yapılır. Bu sınavlardan mutlak değerlendirme yöntemine göre yüz (100)
üzerinden en az altmış (60) başarı notu alan öğrenciler bu derslerden başarılı sayılır. 100 puan üzerinden

elde edilen başarı notu Bağıl Değerlendirme Yönergesi’nde Ek-2 de yer alan Tablo II’deki aralık
değerleri dikkate alınarak harf notuna çevrilir ve genel not ortalaması hesabında dikkate alınır.
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) Mülga
(2) Mülga

(3) Mazereti nedeniyle Üniversite Ortak Seçmeli Derslerin ara sınavına katılamayan
öğrencilerden son sınav tarihinden sonraki ilk 3 işgünü içerisinde dersin verildiği birime
başvuranlara ilgili yönetim kurulunca mazeretlerinin kabul edilmesi halinde mazeret sınavı
hakkı tanınır. (14/04/2016 tarihli ve 453/11 sayılı senato kararı ile eklendi)
Devam Devamsızlık
Madde 12 — (1) Uzaktan eğitim yoluyla verilen ders/dersler hariç bu yönerge kapsamındaki
derslerde devam zorunluluğu aranır.

GEÇİCİ MADDE 12015-2016 Eğitim-öğretim yılında son sınıfta olan öğrencilerin katıldığı etkinlik sayısına
bakılmaksızın başarılı kabul edilmeleri, diğer öğrencilerin ise yerine konacak ya da kredisi
artırılacak dersi almaları gerekmektedir. (14/04/2016 tarihli ve 453/11 sayılı senato kararı ile
eklendi)
Yönergede hükmü bulunmayan haller
Madde 13 — (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan konularda Süleyman Demirel Üniversitesi
Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
Madde 14 - (1) Bu Yönerge ile; 13.05.2010 tarih ve 318/8 sayılı “Süleyman Demirel Üniversitesi
Ortak Zorunlu Dersler Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 15 — (1) Bu Yönerge hükümleri Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 — (1) Bu Yönerge hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönergede yapılan değişiklikler ile ilgili Senato tarih ve karar sayısı;
1) 27/09/2012 – 390/05;
2) 01/11/2012 – 393/02;
3) 05/12/2012 – 395/05;
4) 14/04/2016 – 453/11;
5) 29/06/2016 – 455/10;
6) 24/01/2017 - 465/2;

Yönergenin tümü kabul edildi.
Yönergede değişiklik yapıldı.
Yönergede değişiklik yapıldı.
Yönergede değişiklik yapıldı.
Yönergede değişiklik yapıldı.
Yönergede değişiklik yapıldı.

