İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ HAVUZ DERSLERİ HAZIRLAMA VE UYGULAMA ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE-1(1) Bu Esasların amacı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesine bağlı fakülte ve
yüksekokullarda yürütülen programlarda verilecek olan Üniversite Seçmeli Dersler Havuzundaki
derslerin özelliklerini, derslere kayıt koşullarını ve derslerin başarı notlarının değerlendirmesine
ilişkin esasları belirlemektedir. Bu Esaslar; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesindeki tüm fakülte ve
yüksekokulları kapsar, ancak bölüm seçmeli dersleri için uygulanmaz.
Dayanak
MADDE- 2(1) Bu Esaslar, 04.11.1984 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 14.
Maddesi, 18.02.1982 tarihli ve 17609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Üniversitelerde Akademik
Teşkilat Yönetmeliğinin 5. Maddesi ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE-3(1) Bu Esaslarda geçen:
a) Ham Başarı Notu (HBN): Öğrencinin ders kapsamında ölçüldüğü ara sınav, yarıyıl sonu sınavı,
kısa süreli sınavlar, ödev, proje, uygulama vb. etkinliklerde aldığı notları, bu etkinliklerin
ağırlıklarıyla çarparak hesaplanan, [0-100] aralığındaki ders başarı notunu;
(b)İlgili Kurul: Fakültelerde Fakülte Kurulunu, Yüksekokullarda Yüksekokul Kurulunu,
c)Koordinatör: Üniversite Seçmeli Dersleri ile ilgili inceleme, değerlendirme ve koordinasyon
işlemlerini yürütecek olan öğretim elemanını,
ç) Senato: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Senatosunu,
d)Üniversite Seçmeli Dersleri (ÜSD): İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğretim elemanları
tarafından önerilen ve ilgili kurullar ve Senato tarafından kabul edilen en az 2(iki) kredilik seçmeli
dersi,
e) Üniversite Seçmeli Dersler Havuzu: İlgili kurullar ve Senatonun onayı ile Üniversite seçmeli
dersi olarak kabul edilmiş olan derslerin tümünü,
f) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Koordinatörler, Üniversite Seçmeli Derslerinin
Belirlenmesi, Açılması, Kaydı, Değerlendirilmesi
Koordinatörler
MADDE -4 (1) Koordinatörler Sağlık, Sosyal ve Fen alanlarında en az birer tane olmak üzere
Rektör tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarıdır. Koordinatörlerin çalışmaları ile ilgili
sekretarya görevini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yürütür.
(2) Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörleri, ilgili alandaki önerilen derslerin ön
değerlendirilmesini yapar ve uygun görülen dersleri, Eğitim Komisyonuna sunulmak üzere Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığına gönderir.
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(3) Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü, üniversite seçmeli derslerin açılması,
şubelendirilmesi, kontenjanların belirlenmesi, derslerin yapılacağı gün ve mekânların belirlenmesi
noktasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile koordineli olarak çalışır.
Üniversite Seçmeli Derslerinin Belirlenmesi İlkeleri
MADDE -5 (1)ÜSD havuzunda yer alacak derslerde şu özellikler aranır.
a)ÜSD; topluma hizmet uygulamaları, kültür ve sanat aktiviteleri, spor ve sağlık aktiviteleri, çevre
duyarlılığını geliştirme, bilimi yaygınlaştırma, tarih kültürünü geliştirme, iletişim becerileri, yabancı
dil becerileri gibi kazanımlara yönelik olmalıdır.
b)ÜSD; özel bir alanın derinlemesine öğretimi yerine, disiplinler arası çalışmalara uygun olan ve
öğrencilerin ortak ilgi alanlarından seçilmelidir.
Ders Açılma Esasları
MADDE-6(1) Üniversite Seçmeli Havuz Derslerinin açılmasını talep eden tüm Fakülteler,
en geç bir önceki eğitim- öğretim yılı içerisinde Mayıs ayı bitimine kadar ilgili formu doldurarak,
ilgili kurul kararı ile birlikte senatoya sunulmak üzere Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
bildirmelidir.
(2)
ÜSD ler, bu Yönergenin 5’inci maddesinde belirlenen ilkeler göz önünde
bulundurulmak koşuluyla, öğretim elemanlarının önerisi, ilgili kurulların kararı ve senatonun onayı
ile açılır. Bu derslerden güz ve bahar yarıyılları için üniversite bünyesinde ÜSD havuzu oluşturulur.
(3)Dersi verecek olan öğretim elemanı, ilgili Fakülte/Yüksekokul tarafından belirlenir.
(4)Bir üniversite seçmeli havuz dersini almak isteyen öğrenci sayısı 10’dan az ise ders açılamaz.
Derslere kabul edilecek öğrenci sayıları için üst sınırlar ilgili kurullar tarafından belirlenir. Dersi alan
öğrenci sayısının yüksek olması durumunda, ilgili kurulların kararıyla şubeler oluşturulabilir.
(5)Öğrenci almış olduğu üniversite seçmeli havuz dersinden geçemediği takdirde, bir sonraki
dönemlerde farklı bir ders alabilir, kaldığı dersi alma zorunluluğu yoktur.
(6)Almış olduğu dersten kalan öğrenci, aynı dersi tekrar aldığında, önceki dönemde devam
şartını yerine getirmiş ise devam şartı aranmaz.
(7)Üniversite Seçmeli Havuz Derslerinde vize, final, mazeret ve bütünleme sınavları diğer
seçmeli ve zorunlu derslerde olduğu gibi uygulanır.
Derslerin Kredi Değeri
MADDE-7(1) ÜSD ders saatleri ve ders yükleri;
a)Türkçe eğitim verilen dersler için; AKTS:2
b)Yabancı dilde eğitim verilen dersler için; AKTS:3
olarak uygulanır.
Başarı Değerlendirme Sistemi
MADDE-8 (1) ÜSD Mutlak Sistemle değerlendirilecek olup, ÜBS sisteminde ders tanıtım
bilgileri ilgili eğitim dönemi başlamadan önce sistemde tanımlanır.
(2) ÜSD’nin not hesaplamalarında öğrencinin yarıyıl içi sınavlarından elde ettiği başarı notunun
% 40’ı ve yarıyıl sonu sınavından elde ettiği başarı notunun % 60’ı kullanılır. Yarıyıl sonu sınav notu
en az 60 puan olmalıdır.
(3) Yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınavına girmeyen öğrenciler başarısız
sayılır.
(4) Öğrencilerin HBN’leri Tablo 1’de gösterilen “mutlak aralıklar"a göre başarı notu olarak
harfli notlara çevrilir. Mutlak değerlendirme sisteminde küsuratlı HBN’ler en yakın (0,50 ve
üzerindeki küsurlar bir üst) tam sayıya yuvarlanır.
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Tablo-1 Mutlak Not Sistemi
Puanlar
88-100
81-87
74-80
67-73
60-66
53-59
46-52
39-45
0-38

Notlar
AA
BA
BB
CB
CC
DC
DD
FD
FF

Katsayılar
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

Harf notları ve anlamları aşağıda gösterilmiştir;
a) Geçer notlar: AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini almış olan bir öğrenci; o dersi
başarmış sayılır.
b) Geçmez notlar: DC, DD, FD, DZ, FF ve GM notlarıdır.
c) DZ (Devamsız), derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. DZ,
not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür.
ç) MZ (Mazeretli), mazereti nedeniyle dersin yarıyıl içi/yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve
mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciye verilir.
d) GM (Girmedi), sınava girmeyen öğrenciyi ifade eder.
Mazeret, İtiraz ve Not Düzeltme
MADDE- 9 (1) Öğrenciler haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyanları ile notlardaki maddi
hata itirazları için dersi veren öğretim elemanına başvururlar. Başvurularla ilgili değerlendirme
dersin açıldığı birimin yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Diğer Hususlar
MADDE -10 (1) Bu Esaslarda belirtilmeyen konularda İzmir Kâtip Çelebi
Üniversitesi Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili birim lisans eğitim-öğretim
sınav yönerge hükümleri uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
MADDE -11 (1) 24.04.2012 tarihli ve 2012/11-02 Sayılı Senato Kararı ile kabul edilen İzmir
Kâtip Çelebi Üniversitesi Üniversite Seçmeli Havuz Dersleri Hazırlama ve Uygulama Esasları
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE -12 (1) Bu Esaslar, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE -13 (1) Bu Esasların hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.
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