Mardin Artuklu Üniversitesi
Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü Ve
Ortak Seçmeli Dersler Uygulama Yönergesi
Amaç
MADDE 1– (1) Bu yönergenin amacı, Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde yer alan
lisans ve ön lisans programlarında okutulması planlanan ve ortak seçmeli ders havuzunda
açılacak derslerle ilgili olarak oluşturulan Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü ile ortak
seçmeli derslere ilişkin uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir.
Yasal dayanak
MADDE 2– (1) Bu Yönerge, 04.11.1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 14 üncü
Maddesi ve 18.02.1982 tarihli ve 17609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Üniversitelerde
Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 5 inci maddesine göre hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar
Madde 3 – (1) Bu Yönergede geçen,
a) Birim: Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı ilgili fakülte, yüksekokulları ve meslek
yüksekokullarını,
b) Senato: Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosu’nu,
c) Ortak Seçmeli Ders Havuzu: Üniversitede ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin
alabileceği ortak seçmeli derslerin tamamının yer aldığı havuzu,
ç) MAÜ: Mardin Artuklu Üniversitesi’ni,
d) OSD: Ortak seçmeli dersi,
e) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi,
d) Seçmeli Dersler: Öğrencilerin ilgi ve yetkinliklerine uygun nitelik ve çeşitlilikte, sanat,
genel kültür, edebiyat, yabancı diller, tarih, spor, sağlık, çevre, bilgisayar programları, bilim
ve teknoloji, kişisel gelişim, sosyal sorumluluk, sosyal duyarlılık, gönüllülük çalışmaları,
ekonomi, eğitim, psikoloji, girişimcilik, hukuk, değerler eğitimi gibi kişisel değişime ve
gelişime değer katan her türlü güncel ve popüler konuların yer aldığı derslerdir.
Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü
MADDE 4– (1) Ortak seçmeli dersler Koordinatörlüğü, MAÜ Rektörü tarafından üniversite
öğretim elemanları arasından atanan dört üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıldır.
Görev süresini tamamlayan üye tekrar atanabilir. Koordinatörlük, ilgili Rektör Yardımcısının
başkanlığında toplanır. Üyelerden biri sekretarya görevini yürütür. Toplantılarda kararlar oy
çokluğu ile alınır.
(2) Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü, önerilen derslerin ön değerlendirilmesini yapar ve
uygun görülen dersleri, onay için Rektörlük Eğitim Komisyonuna ve Üniversite Senatosunda
görüşülmek üzere Rektörlük Makamına gönderir.

(3) Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü, açılmasına karar verilen üniversite ortak seçmeli
derslerin, her yarıyıl için üniversite akademik takviminde belirlenen ders kayıt tarihinden
önce internet ortamında ilan edilmesini sağlar.
(4) Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü, ortak seçmeli derslerin açılması,
şubelendirilmesi, kontenjanların belirlenmesi, derslerin yapılacağı gün ve mekânların
belirlenmesi noktasında bölüm ve program birimleriyle koordineli olarak çalışır.
Açılacak Ortak Seçmeli Derslerin Özellikleri
MADDE 5– (1) Ortak seçmeli dersler, haftada iki saat teorik veya uygulama ders saati olmak
üzere belirlenir ve ortak seçmeli dersler kodu ile yer alır. Açılan dersler yönelik olarak güz ve
bahar yarıyılları için üniversite bünyesinde OSD Havuzu oluşturulur.
(2) Ortak seçmeli dersler, tüm lisans ve önlisans programlarının III. Yarıyılından itibaren her
yarıyıl için ders planlarında yer alır. Ders planlarında dersin hangi yarıyılda okutulacağı da
belirtilir. OSD201 ve OSD202 gibi kodlar verilir.
(3) Önerilen bir seçmeli dersin içeriği, ilgili öğretim elemanı tarafından standart ders bilgi
paketi formatında hazırlanmalıdır. Ders bilgi paketinde önerilen dersin adı, verilebileceği
yarıyıl, dersin varsa ön koşulu, dersin verilme şekli, amacı, öğrenme çıktıları, içeriği, derste
kullanılacak kaynaklar, haftalara göre işlenecek konular, ölçme ve değerlendirme sistemi, iş
yükü ve AKTS hesaplaması bilgileri mutlaka bulunmalıdır. Ders bilgi paketleri Türkçe ve
İngilizce olarak ayrı ayrı hazırlanır.
(4) Ortak seçmeli dersler havuzuna, havuzda bulunan bir ders ile aynı adlı veya adı farklı bile
olsa içeriği tamamen veya çoğunluğu aynı olan dersler önerilemez.
(5) Ortak seçmeli dersler kapsamında bir öğretim elemanı, bir öğretim yılında en fazla 2 ders
açabilir.
(6) Derslere kabul edilecek öğrenci sayıları için üst ve alt (en az 10 öğrenci) sınırlar, dersi
verecek öğretim elemanı tarafından teklif edilir. Ders kayıtlarında bu sayının aşılmasına izin
verilmez. Dersi alan öğrenci sayısının yüksek olması durumunda, ilgili bölüm ve fakülte
yönetim kurullarının kararıyla şubeler oluşturulabilir. İkinci öğretim öğrencileri için ayrı
gruplar açılır.
(7) Ortak seçmeli dersler havuzunda yer alacak derslerde şu özellikler aranır:
a) Ortak seçmeli dersler; topluma hizmet uygulamaları, sosyal, 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) Ortak seçmeli dersler; özel bir alanın derinlemesine öğretimi yerine, disiplinlerarası
çalışmalara uygun olan ve öğrencilerin ortak ilgi alanlarından seçilmelidir.
(8) Ortak seçmeli derslere kayıt aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Öğrencinin OSD seçme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak birimlerin ders planlarına
eklediği OSD’lerden öğrenci, bir yarıyılda sadece birini seçebilir.
b) Öğrenciler internet ortamında ders içeriklerini inceleyerek ortak seçmeli dersler kayıtlarını
yaparlar. Kayıtlar öğrenci danışmanlarınca onaylanır. Ders ekleme çıkarma döneminde
danışman onayı ile değişiklik yapılabilir.

(9) Ortak seçmeli derslerin değerlendirilmesi MAÜ Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Değerlendirme sonucunda verilen notlar dönem not
ortalaması ve genel not ortalaması hesaplamalarına katılır.
(10) Öğrenciler başarısız oldukları ortak seçmeli dersleri tekrar almak veya yerine başka bir
ortak seçmeli ders almak zorunda değildir. Öğrenci bundan ötürü oluşan eksik ders yükünü
kendi bölümüne ait müfredat derslerinden de tamamlayabilir.
Derslerin onayı
MADDE 6– (1) Öğretim elemanları tarafından önerilecek ortak seçmeli dersler, öğretim
elemanının bağlı olduğu bölüm ya da programın ilgili Bölüm Kurullarında da uygun
görülmesinden sonra dekanlıklar, yüksekokul müdürlükleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde
ilgili bölüm başkanlıkları tarafından, her yıl Mayıs ayı son gününe kadar Ortak Seçmeli
Dersler Koordinatörlüğüne gönderilir.
(2) Önerilen dersler, ortak seçmeli dersler Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilerek,
dersin içerik ve format yönünden uygun olup olmadığına karar verilir. Üniversite havuzuna
açılmasına karar verilen dersler, Rektörlük Eğitim Komisyonuna gönderilir.
(3) Senato Haziran veya Temmuz toplantısında, Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü’nün
önerdiği Rektörlük Eğitim Komisyonun uygun gördüğü ortak seçmeli ders önerileri karara
bağlar.
(4) Senato kararından sonra açılan derslerin kontenjanları, bu kontenjanların bölüm ya da
programlar arasındaki paylaşımının nasıl olacağına Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü
karar verir.
(5) Ortak seçmeli dersler havuzuna önerilen ve Senato tarafından kabul edilen derslerin listesi,
derslerin bilgi paketleri ve derslere ilişkin varsa diğer bilgiler, Ortak Seçmeli Dersler
Koordinatörlüğü tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na ilan edilmek üzere gönderilir.
(6) Ortak seçmeli dersler havuzuna kabul edilen bir dersin içeriğinde değişiklik yapılacak ise
uygulanacak süreç, yeni bir ders önerisi şeklinde yürütülür.
(8) Ortak seçmeli dersler havuzunda açılan bir dersin, takip eden eğitim öğretim döneminde,
ilgili öğretim elemanı tarafından yürütülüp yürütülmeyeceği Mayıs ayı sonuna kadar Ortak
Seçmeli Dersler Koordinatörlüğüne bildirilmelidir. Bildirimi olmayan dersler, ilgili öğretim
elemanı tarafından verilmeyeceği varsayımı ile listeden çıkarılabilir.
Diğer hükümler
MADDE 7– (1) İlçelerde bulunan Fakülte ve Yüksekokul öğrencilerinin ortak seçmeli
derslere katılması için gerekli düzenlemeler Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü ve
fakültelerin/yüksekokulların işbirliği ile yapılır.
(2) Ortak seçmeli dersler için ayrı ara sınav ve dönem sonu sınav programları düzenlenmez.
Dersi öneren birimin sınav programları içerisinde ortak seçmeli dersler sınavlarına da yer
verilir. Sınav saatlerindeki olası çakışmaları önlemek amacıyla ortak seçmeli derslerin tümü
için Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü tarafından tarih ve saat belirlenerek ilgili
birimlere bildirilir.

Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 8 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurulu, Mardin
Artuklu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Senatonun
kararları geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 9– (1) Bu Yönerge, Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosu tarafından 02.04.2020
tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10– (1) Bu Yönerge hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü tarafından
yürütür.

