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 28.06.2022 Tarihli 
Senato Karar Eki 

 

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 
SEÇMELİ DERS YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1  ̶ Bu yönergenin amacı, Biruni Üniversitesi Önlisans ve Lisans diploma 

programlarında okutulması planlanan seçmeli derslere ilişkin uyulması gereken usul ve esasları 

düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2  ̶  Bu yönerge, Biruni Üniversitesinde öğrenim gören Önlisans ve Lisans programı 

seçmeli derslerini kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3  ̶  Bu Yönerge, 04.11.1984 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 14’üncü 

maddesi ve Biruni Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne 

dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar  

MADDE 4  ̶  Bu Yönergede geçen: 

a) AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi): Öğrencinin herhangi bir dersi başarıyla 

tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümü (teorik ders, uygulama, bireysel 

çalışma, seminer, sınavlar, ödevler vb.) için harcayacağı emeğin saat olarak hesaplanmasını, 

b) Akademik Birim: Seçmeli dersi öneren fakülte/meslek yüksekokulunu, 

c) Alan Seçmeli Ders: Öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programında yer alan seçmeli 

dersi,  

ç) Eğitim Komisyonu: Biruni Üniversitesi Eğitim Komisyonunu,  

d) İlgili Kurul: Fakültelerde Fakülte Kurulunu, Meslek Yüksekokulunda Meslek Yüksekokulu 

Kurulunu, 

e) Koordinatör: Seçmeli derslerin bilgi sisteminde düzenlenmesini ve eşgüdümünü sağlamak 

amacıyla Senato tarafından Eğitim Komisyonu üyeleri arasından görevlendirilen Öğretim 

Üyesini, 

f) Rektör: Biruni Üniversitesi Rektörünü, 

g) Seçmeli Ders: Öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki zorunlu dersler dışında kalan, ilgi ve 

yetkinliklerine uygun nitelikte açılmış olan dersi, 

ğ) Senato: Biruni Üniversitesi Senatosunu, 

h) Üniversite: Biruni Üniversitesini, 

ı) Üniversite Seçmeli Ders: Öğrencilerin ilgi ve yetkinliklerine uygun nitelik ve çeşitlilikte, 

topluma hizmet, sağlık, spor, çevre bilinci, bilim ve teknoloji, tarih, kültür, sanat eğitimi yanı 

sıra kişisel gelişimi destekleyici ve yeterlilikleri geliştirici gibi kazanımlara yönelik dersi, 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler, Seçmeli Derslerin Açılması ve Değerlendirmesi 

Genel hükümler  

MADDE 5  ̶  (1) Öğrenci bulunduğu yarıyılın alt yarıyıllarındaki eksik seçmeli derslerinin 

yerine danışman onayı ile ilgili sınıfın o dönem açılmış seçmeli derslerinden ders seçebilir. 

Mezun durumundaki öğrenciler ilgili sınıf planındaki seçmeli dersler açılmadığı takdirde 

danışman onayı ile farklı sınıf seçmeli havuzundan ders alabilirler. 

(2) Seçmeli derslerinin hangi yarıyılda açılacağına, ilgili akademik birimin ilgili kurullarınca 

karar verilir ve senato tarafından onaylanır. Derslerin kaldırılması da yine aynı yöntemle yapılır. 

(3) Seçmeli dersler haftada en az iki saat olmalıdır. 

(4) Seçmeli ders havuzundaki dersler güz, bahar ve yaz döneminde açılabilir. 

(5) Seçmeli dersler; üniversite seçmeli ve alan seçmeli ana başlığı altında, alan eğitimi seçmeli, 

meslek bilgisi seçmeli, genel kültür seçmeli isimlerle kategorize edilebilir. 

(6) Seçmeli dersten başarısız olunması halinde öğrenci aynı dersi yeniden alabilir veya yerine 

akademik danışmanın onayı ile aynı gruptan başka bir seçmeli ders alabilir.   

(7) Seçmeli dersten kalan öğrenci, aynı dersi tekrar aldığında önceki dönemde devam şartını 

yerine getirmiş ise devam şartı aranmaz. 

Seçmeli derslerin açılması 

MADDE 6  ̶  (1) Akademik Birimler, öğrencilerin ihtiyaç ve ilgilerine dönük, bir sonraki 

akademik yılda açılmak üzere alanları ile ilgili seçmeli dersler için öğretim üyelerinin 

önerilerini ilgili bölüm kurulunda görüşerek değerlendirir ve kabul edilen önerileri görüşülmesi 

için Eğitim Komisyonuna gönderir. 

(2) Eğitim Komisyonunda görüşülerek seçmeli ders havuzuna eklenmesi uygun görülen dersler 

Senatoda görüşülmek üzere Rektörlük makamına sunulur. 

(3) Seçmeli ders havuzunda bulunan bir ders ile benzer isimli ve içerikli yeni bir seçmeli ders 

açılması talep edilemez. 

(4) Bir akademik birimde yer alan zorunlu bir ders başka bir akademik birim için seçmeli ders 

olarak önerilebilir. 

(5) Senato onayı ile açılması kesinleşen bir seçmeli dersi öğrencilerin seçebilmesi için dersi 

açan öğretim elemanı tarafından; dersin adı, yarıyılı, dersin varsa ön koşulu, dersin verilme 

şekli, amacı, öğrenme çıktıları, içeriği, derste kullanılacak kaynaklar, haftalara göre işlenecek 

konular, değerlendirme sistemi, iş yükü ve AKTS bilgilerini içeren bilgiler Eğitim Bilgi 

Sistemine Türkçe ve İngilizce olarak yüklenir. 

(6) Seçmeli ders havuzuna kabul edilen bir dersin içeriğinde değişiklik yapılacak ise 

uygulanacak süreç, yeni bir ders önerisinde olduğu gibi yürütülür. 

(7) Derslere kabul edilecek öğrenci sayıları için alt ve üst sınırlar ilgili kurullar tarafından 

belirlenir. Dersi almak isteyen öğrenci sayısının fazla olması durumunda, ilgili kurulların 

kararıyla şubeler oluşturulabilir. 

(8) Sisteme ders kaydı yapılan her seçmeli ders için yapılacak işlemler zorunlu derslerle aynıdır. 

(9) Ders görevlendirmeleri seçmeli ders teklifinde bulunan ilgili akademik birimlerce yapılır.  
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Seçmeli derslere kayıt 

MADDE 7  ̶  (1) Öğrenciler, seçmeli dersi öğrenci bilgi sisteminde yer alan seçmeli ders 

listesinden haftalık AKTS kredilerini dikkate alarak seçim yaparlar. 

(2) Öğrencinin bir seçmeli derse kayıt yaptırabilmesi için o dersin varsa ön şartlarını karşılaması 

zorunludur.  

(3) Öğrenciler kayıtlı oldukları programın ders planlarında belirtilen AKTS kredisi kadar 

Seçmeli Dersi almak zorundadırlar. 

(4) Öğrenciler tarafından seçilen dersler, öğrenci danışmanları tarafından onaylandıktan sonra 

kesinleşir. Danışman onay döneminde değişiklik yapılabilir. 

Seçmeli derslerin değerlendirilmesi 

MADDE 8  ̶ (1) Seçmeli Derslerde; ara, yarıyıl/yılsonu, mazeret ve bütünleme sınavlarına 

ilişkin uygulamalar diğer zorunlu derslerde olduğu gibidir. Sınavlar ilgili akademik birimin 

diğer sınavlarının yapıldığı tarih aralığında yapılır.  

(2) Seçmeli Derslerin değerlendirilmesi Biruni Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim 

ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak yapılır. 

Seçmeli derslerde muafiyet  

MADDE 9  ̶  (1) Üniversiteye kayıt yaptıran ve daha önce kayıtlı oldukları Yükseköğretim 

Kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden muafiyet talep eden öğrencilerin istekleri 

Biruni Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi doğrultusunda yapılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Yönergede hüküm bulunmayan hususlar 

MADDE 10  ̶  Bu Yönergede hüküm bulunmayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri ve 

Senato kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 11  ̶  Bu Yönerge, Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 12  ̶  Bu Yönerge hükümlerini Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 


