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KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 

ORTAK SEÇMELİ DERSLER 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

YÖNERGESİ 

 

 

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

 

MADDE - 1   

 

Amaç, Kilis 7 Aralık Üniversitesi bünyesinde yer alan ön lisans, lisans ve lisansüstü diploma 

programlarında okutulması planlanan ve Üniversite Ortak Seçmeli Ders Havuzunda açılacak 

derslere ve bu dersleri verecek öğretim elemanlarına ilişkin uyulması gereken usul ve esasları 

düzenlemektedir. 

 

Dayanak 

 

MADDE - 2  

 

Bu esaslar, 04.11.1984 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 14. Maddesi ve 18.02.1982 

tarihli ve 17609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Üniversitelerde Akademik Teşkilat 

Yönetmeliğinin 5. Maddesine ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim 

ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

 

MADDE - 3  

 

Bu yönergede; 

Üniversite: Kilis 7 Aralık Üniversitesi 

Rektör: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü 

Koordinatörlük: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ortak Seçmeli Dersler Birimi Koordinatörlüğü 

Senato: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosu 

Eğitim Komisyonu: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Eğitim Komisyonu 

Yönetmelik: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ni 

ifade eder. 



2  

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Derslerlerle İlgili Esaslar 

 
Derslerin Onayı 

 

MADDE - 4   

 

(1) Koordinatörlük önerilen derslerin değerlendirerek uygunluğunu karara bağlar.  

 

(2) Üniversite ortak seçmeli dersler havuzunda açılmasına karar verilen dersler, Koordinatörlük 

tarafından Eğitim Komisyonu’na sunulur. Komisyon tarafından onaylanan dersler, Senato’da 

görüşülmek üzere Rektörlüğe arz edilir. 

 

(3) Yeni ders önerileri, ilgili öğretim elemanları tarafından Koordinatörlüğün belirleyeceği 

tarihler arasında yapılır.  

 

(4) Senato tarafından kabul edilen derslerin listesi, derslerin bilgi paketleri ve derslere ilişkin varsa 

diğer bilgiler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından internet ortamında ilan edilir. 

 

(5) Üniversite ortak seçmeli ders havuzuna kabul edilen bir dersin içeriğinde değişiklik yapılacak 

ise uygulanacak süreç, yeni bir ders önerisinde olduğu gibi yürütülür. 

 

(6) Üniversite ortak seçmeli ders havuzunda açılan bir dersin, takip eden eğitim öğretim 

döneminde, ilgili öğretim elemanı tarafından yürütülüp yürütülmeyeceği Koordinatörlük 

tarafından ilan edilen tarihler içerisinde Koordinatörlüğe bildirilmelidir. 

 
Ortak Seçmeli Derslere Kayıt 

 

MADDE - 5  

 

(1) Öğrenciler öğrenci bilgi sisteminde yer alan ortak seçmeli ders listesinden, ders katalogları, 

haftalık ders saati ve AKTS’leri de dikkate alarak seçim yapmak suretiyle kayıt yaptırırlar. 

Öğrenciler tarafından seçilen dersler, öğrenci danışmanları tarafından onaylandıktan sonra 

kesinleşir. Öğrencinin isteği üzerine veya dersi talep eden öğrenci sayısının yeterli olmaması 

halinde ders ekleme bırakma süresi içinde ders değişikliği yapılabilir. 

 
(2) Öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca ön lisans programlar için en az 1, lisans programları 

için en az 2 adet olmak üzere ortak seçmeli ders havuzundan ders almaları gerekmektedir. Ön 

Lisans öğrencileri 2, lisans öğrencileri ise 3 dersten fazla ders seçemez. Öğrenciler aldığı ortak 

seçmeli dersten başarısız olduğu takdirde ilgili dersten vazgeçme ve yerine ortak seçmeli ders 

havuzundan farklı bir ders alma hakkına sahiptir. 
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Uygulama 

 

MADDE - 6   

 

(1) Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü, üç üyeden oluşur. Üyeler Rektörlük Makamı 

tarafından belirlenir. Koordinatörlük, ilgili Rektör Yardımcısına bağlı olarak çalışır. 

 
(2) Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü’nün bünyesinde açılan Ortak Seçmeli Derslerle ilgili 

her türlü işlem, Koordinatörlük tarafından yapılır. 

 

(3) Koordinatörlük, her eğitim – öğretim yarıyılı için üniversite akademik takviminde 

belirlenen ders kayıt tarihinden önce, açılması kesinleşen ortak seçmeli dersleri Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığı’nın internet sayfasında ilan edilmek üzere Rektörlüğe arz eder. 

 

(4) Koordinatörlük, ortak seçmeli derslerin açılması, şubelendirilmesi, kontenjanların, derslerin 

gün, saat ve mekânlarının belirlenmesi noktasında akademik birimler ve Öğrenci İşleri Dairesi 

Başkanlığı ile koordineli olarak çalışır. 

 

Açılacak Ortak Seçmeli Derslerin Özellikleri 

 

MADDE - 7   

 

(1) Ortak Seçmeli Ders Havuzu kapsamındaki tüm derslerde Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ön 

Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

(2) Ortak seçmeli dersler, haftalık ders saatleri, öğrenci kayıt kontenjanı, her bir ders için kredi ve 

AKTS bilgileri Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın web sayfasında yer alır. 

(3) Ortak seçmeli dersler; güz ve bahar yarıyılları ile yaz okulunda açılabilir. 

(4) Önerilen bir ortak seçmeli dersin içeriği, ilgili öğretim elemanı tarafından Bologna ders bilgi 

paketi formatında Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanır. Önerilen ortak seçmeli ders 

sorumlusunun değişmesi halinde, ilan edilmiş olan ders bilgi paketinde yer alan bilgiler 

geçerlidir. İçerik değişmesi durumunda süreç yeni bir ders başvurusunda olduğu gibi işler.  

(5) Ortak seçmeli ders havuzunda bulunan bir ders üniversitenin birimlerinde açılmış zorunlu 

veya seçmeli dersler ile aynı adı taşıyan, adı farklı bile olsa içeriği tamamen veya kısmen (en az 

%50) aynı olan dersler daha önce bu dersleri almış öğrenci tarafından seçilemez. 

(6) Koordinatörlük bünyesinde açılmış olan Ortak Seçmeli Derslerde sınavlar (vize, final, 

bütünleme sınavları) akademik takvime uygun olarak ilgili sınav haftasında yapılır. Sınavların 

birimlerde yapılan derslerin sınavlarıyla çakışmaması için sınavın yer, tarih ve saatleri önceden 

Koordinatörlük tarafından belirlenerek birimlere iletilir. Birimler kendi sınav takvimlerinde bu 

durumu dikkate alırlar. 
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Ders Sorumluları 

 

MADDE - 8  

 

(1) Üniversitenin kendi öğretim elemanları tarafından önerilecek ortak seçmeli dersler, öğretim 

elemanının bağlı olduğu bölüm ya da programın ilgili akademik kurulu kararı ile 

Koordinatörlüğe gönderilir. 

 

(2) Açılacak olan ders 2547 sayılı kanunun 31. Maddesi ile görevlendirilen ek görevli öğretim 

elemanı tarafından önerilmekte ise, ek görevli öğretim elemanı, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun 31. maddesinde belirtilen hükümlere göre görevini yerine getirmekle yükümlüdür. 

Ek görevli öğretim elemanına, ilgili Kanun hükümlerine göre fiilen gerçekleştirdiği dersler 

üzerinden ders saati ücreti karşılığı ödeme yapılır. 

 

(3) Ek görevli öğretim elemanına, ders verdiği yıl için geçerli olan Kilis 7 Aralık Üniversitesi 

Ek Görevli Kimlik Kartı verilir. Ders saat ücreti ile ek görevli görevlendirilen öğretim elemanları 

yazılı, görsel ve işitsel medyada Kilis 7 Aralık Üniversitesi adını ve kimliğini kullanarak beyanda 

bulunamaz. Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile ilgili unvanını ek görevli öğretim elemanı olarak 

kullanabilir. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler Diğer Hususlar 

 

MADDE - 9 

 

(1) Bu Usul ve Esaslarda belirtilmeyen konularda Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

 
Yürürlük 

 

MADDE - 10  

 

(1) Bu Usul ve Esaslar, Senato tarafından kabul edildikten sonra 2020-2021 Eğitim-Öğretim 

yılından itibaren yürürlüğe girer. 

 
Yürütme 

 

MADDE - 11  

 

(1) Bu Usul ve Esaslar hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü yürütür. 

 

Senato Karar Tarihi: 20/01/2020  No: 03   Sayısı: 2020/01 
 


