Senato: 14.02.2019/147 Madde: 4’ün ekidir.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ
ORTAK SEÇMELİ DERS YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yalova Üniversitesi tarafından
Üniversite Seçmeli Dersler havuzunun uygulama ilkelerini düzenlemektir.

oluşturulan

Kapsam
MADDE 2- Bu Yönerge, Yalova Üniversitesine bağlı Lisans bölüm/programlarında verilecek
olan Üniversite Seçmeli Derslerinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 14üncü maddesi, 17609 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 5inci
maddesi ile Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- Bu Yönergede geçen kavramlardan
a.
Eğitim Komisyonu: Yalova Üniversitesi Eğitim Komisyonu’nu,
b.
İlgili Kurul: Üniversiteye bağlı Fakültelerde Fakülte Kurulu, Yüksekokullarda
Yüksekokul Kurulu’nu,
c.
Koordinatör: Üniversite Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörünü,
d.
Öğretim Elemanı: Yalova Üniversitesinde tam zamanlı olarak derse
giren öğretim elemanını,
e.
Rektör: Yalova Üniversitesi Rektörü’nü,
f.
Senato: Yalova Üniversitesi Senatosu’nu,
g.
Üniversite: Yalova Üniversitesi’ni,
h.
Üye: Üniversite Ortak Seçmeli Ders Koordinatörlüğü üyesini,
i.
Üniversite Seçmeli Ders (ÜSD): Yalova Üniversitesi öğretim elemanları
tarafından önerilen ve ilgili kurullar ve Senato tarafından kabul edilen seçmeli dersleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler
Üniversite Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü
MADDE 5- (1) Üniversite Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü; Rektör tarafından
üniversite öğretim üyeleri arasından görevlendirilen biri koordinatör olmak üzere üç üyeden
oluşur. Sekretarya görevi, Öğrenci İşleri Daire Başkanı tarafından yürütülür.

(2) Rektör tarafından görevlendirilen üyelerin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren bir üye
aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle boşalan üyeliğe, Rektör
tarafından bir ay içerisinde yeni üye görevlendirilir.
(3) Üniversite Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü; önerilen derslerin ön
değerlendirmesini yapar ve uygun görülen dersleri, görüşülmek üzere Eğitim Komisyonu’na
gönderir.
(4) Üniversite Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü, üniversite seçmeli derslerin açılması,
kontenjanların belirlenmesi, derslerin yapılacağı gün ve mekânların belirlenmesi hususunda
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve ilgili akademik birimler ile koordineli olarak çalışır.
Üniversite Seçmeli Derslerinin Belirlenmesi İlkeleri
MADDE 6- ÜSD; toplum, kültür, sanat, spor, sağlık, çevre ve tarih duyarlılığını geliştirme,
bilimi yaygınlaştırma, iletişim ve yabancı dil becerileri kazandırma gibi disiplinler
arası konularda olmalıdır.
Üniversite Seçmeli Derslerinin Açılması
MADDE 7- ÜSD’ler, bu yönergenin 6. maddesinde belirlenen ilkeler göz önünde
bulundurulmak koşuluyla öğretim elemanının önerisi, Koordinatörlüğün teklifi ve Senatonun
onayı ile açılır. Bu şekilde açılan derslerden güz ve bahar yarıyılları için üniversite
bünyesinde ÜSD havuzu oluşturulur.
(2) ÜSD’ler bölümlerin ders planlarında III. yarıyıldan itibaren yer alır ve dersin hangi yarı
yılda okutulacağını gösterecek şekilde USD00III’den başlayarak kod verilir.
(3) ÜSD önerileri yılda bir defa yapılır, Nisan ayının son mesai gününe kadar ilgili kurulların
kararlarıyla ve dersin içeriği ile birlikte Koordinatörlüğe bildirilir. Senatoda kabul edilen
dersler, Haziran ayı sonunda ilan edilir.
(4) Bir öğretim elemanı bir yarıyılda 1 (bir) den fazla ÜSD açamaz.
(5) ÜSD, verileceği gün ve saat, ders teklifinde gösterilir ve Senato tarafından kabul edilip
ilan edilen gün ve saatin dışında yapılamaz.
(6) Üniversite Seçmeli Ders havuzunda bulunan bir ders ile ilgili yapılacak
değişikliklerde yeni ders teklifinde takip edilen yol takip edilir ve havuzdaki hangi derste
değişiklik önerildiği belirtilir. Bu teklif kabul edildiğinde önceki ders havuzdan çıkarılır.
Üniversite Seçmeli Derslere Kayıt
MADDE 8- (1) Her öğrenci, bir yarıyılında sadece bir ÜSD’ye kayıt yaptırabilir. Aldığı ÜSD
den başarısız olan öğrenci aynı dersi tekrar almak veya yerine başka bir ÜSD almak zorunda
değildir.
(2) Bir ÜSD ye kayıt yaptırma, ekleyip silme, derse devam ve ders geçme hususlarında diğer
derslerde uygulanan mevzuat hükümleri geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 10- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim
ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 11- Bu Yönerge, Senatonun kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12- Bu Yönerge hükümleri, Yalova Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

