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ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRETİM PROGRAMI HAZIRLAMA ESASLARI 

 Amaç 

 MADDE 1- (1) Bu Esaslar, Adnan Menderes Üniversitesinde öğretim programlarının 

hazırlanması ve güncellenmesinde uygulama birliği sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Esaslar, Adnan Menderes Üniversitesinde yeni öğretim 

programlarının hazırlanması ve mevcut öğretim programlarının güncellenmesi ile ilgili kuralları 

kapsar. 

 

Dayanak  

MADDE 3- (1) Bu Esaslar; YÖK Lisans Programı Açma Ölçütleri, ADÜ Önlisans ve 

Lisans Eğitimi Yönetmeliği, ADÜ Ders Açma ve Yürütme Esasları ve Bologna süreci temel 

esaslarından yararlanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 -(1) Bu esaslarda geçen; 

a) Ders formu: Bir derse ilişkin düzey, kod, ad, saat, kredi, önkoşul, içerik, çıktı vb tüm 

bilgilerin yer aldığı formu, 

b) Ders kataloğu: Üniversitede verilen tüm derslerin düzey, kod, ad, saat, kredi, içerik 

ve önkoşul/eşkoşul bilgilerinin yer aldığı dokümanı, 

c) Eşkoşul: Bir derse kayıt olunabilmesi için, eğer daha önce sağlanmamışsa, aynı kayıt 

döneminde sağlanması gereken koşulu, 

ç) Öğretim programı: Eğitim süresince alınması ve başarılması gereken eğitim 

faaliyetlerinin tümünü gösteren planı, 

d)  Önkoşul: Bir derse kayıt olunabilmesi için sağlanmış olması gereken koşulu, 

e)  Bölüm dışı seçmeli ders: Diploma programlarına yönelik bölüm, program veya birim 

dışı seçmeli dersleri  

ifade eder. 

 

Temel esaslar 

MADDE 5- (1) Öğretim programı; teorik dersler, uygulamalar, proje, stüdyo, laboratuvar 

ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi uygulamaları, seminerler, bitirme 

çalışması ve benzeri çalışmalardan oluşabilir. 

(2) Öğretim programları birimin ilgili kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe 

girer. 

(3) Yeni bir öğretim programı hazırlanması veya değiştirilmesinde; 

a) YÖK Öğretim Programı Açma Ölçütleri, 

b) Programın kendi alanında ulusal ve/veya uluslararası akreditasyon sistemi,  

c) Bologna sürecinin temel değerleri  

d) İlgili öğretim programının program çıktıları ile uyumlu olması gözetilir. 

(4) Yarıyıl esasına göre düzenlenen öğretim programlarında her yarıyıl 30 AKTS kredisi, 

yıl esasına göre düzenlenen öğretim programlarında ise yaz dönemi hariç yıllık 60 AKTS 

kredisidir. 
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(5) Belli bir dersin başarılmış olması veya birlikte alınıyor olması, başka bir dersin 

alınabilmesinin önkoşulu veya eşkoşulu olabilir. Öğretim programlarında önkoşul ve eşkoşul 

bilgilerine de yer verilir. Derslerin önkoşul ve eşkoşulunu, ders sahibi uzman birim belirler ve bu 

derse öğretim programında yer veren diğer tüm birimler için bu koşullar geçerli olur ve 

değiştirilemez. 

(6) Önkoşul bilgileri sisteme aşağıdaki şekillerde tanıtılmıştır: 

a) Bir veya birden fazla dersi başarıyla tamamlamış olmak (Örnek: MAT 172 Temel 

Matematik II; Önkoşul: MAT 171) 

b) Öğretim programdaki derslerin bir kısmını başarıyla tamamlamış olmak (Örnek: ME 

400 Bitirme Projesi; Önkoşul: Minimum 180 AKTS [Yani: Öğretim programındaki toplam 240 

AKTS’nin en az 180’ini başarıyla tamamlamış olmak]) 

c) Bir yabancı dilde yeterlilik sahibi olmak (hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamak gibi) 

(Örnek: YD 151 İngilizce Kompozisyon; Önkoşul: İngilizce ders alma yeterliliği) 

d) Lisansüstü eğitimde ders veya tez aşamasında olmak (Örnek 1: ZBK 803 Uzmanlık 

Alan Dersi; Önkoşul:  Tez Aşamasında olmak) (Örnek 2: ZBK 501: Önkoşul: Ders aşamasında 

olmak) 

e) Daha önce alınıp başarılmış veya birlikte alınıyor olmak (Eşkoşul) (Örnek: FİZ 141 

Fizik Laboratuvarı I; Eşkoşul: FİZ 161 veya FİZ 171) 

(7) Yükseköğretim Kurulu tarafından eğitim programları standart olarak belirlenmiş 

programlar ile tek programda diploma veren birimler hariç, öğretim programlarındaki derslerin 

AKTS kredilerinin en az %25’i seçmeli derslerden, bu seçmeli derslerin de en az 8 AKTS kredisi 

bölüm dışı seçmeli derslerden oluşur. 

(8) Mezuniyet için gerekli en az toplam AKTS kredisi, önlisans programları için 120, 

dört yıl süreli lisans programları için 240, beş yıl süreli eğitim programları için 300, altı yıl süreli 

eğitim programları için 360 AKTS kredisidir. 

(9) Bir ders birden fazla dilde açılabilir. Aksi belirtilmedikçe, öğretim programlarında yer 

alan derslerin dili Türkçe’dir. Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim verilen programların 

öğretim programlarında dersin alınabileceği dil veya diller belirtilmelidir. 

(10) Bir dersin yerel kredi değeri, haftalık toplam uygulama/laboratuvar saatlerinin yarısı 

ile haftalık toplam teorik ders saatinin toplamına eşittir.  

(11) Birinci ve ikinci öğretim programı bulunan birimlerde, bu programlar için tek bir 

öğretim programı düzenlenir. Derslerin, haftalık ders programlarında, birinci ve ikinci öğretim 

öğrencileri için farklı saatlerde şubeleri açılır. 

 

Öğretim programlarının düzenlenmesi 

MADDE 6 – (1)  Öğretim Programında yer alan dersler ve etkinlikler, eğitim akışına 

uygun ve dengeli bir şekilde yarıyıllara dağıtılarak ve tüm zorunlu ve seçmeli dersleri 

kapsayacak şekilde hazırlanır. 

(2) Öğretim programında; önlisans, lisans veya lisansüstü programın tam adı, yarıyıllar, 

derslerin kodu, derslerin adı, ders saatleri [Teorik (T), Uygulama (U), Laboratuvar (L)], yerel 

kredisi (K), AKTS kredisi, varsa önkoşul/eşkoşul dersleri belirtilir.  

(3) Öğretim programında ders kodu ve adı açıkça yazılı olan dersler, zorunlu derslerdir. 

Öğretim programında ‘Yabancı Dil’, ‘Bölüm Dışı Seçmeli’ veya ‘Seçmeli Ders Grubu I’ gibi 

dersler, ders kodu hanesi boş bırakılarak kategorik olarak yer alan ve ilgili ders gruplarından 

seçilen derslerdir. Derslerin ‘zorunlu’ veya ‘seçmeli’ olduğunun ayrı bir sütunda belirtilmesine 

gerek yoktur. 



Adnan Menderes Üniversitesi 
Öğretim Programı Hazırlama Esasları 

 

3 
 

(4) Öğretim programında yer alan hiçbir eğitim veya öğretim etkinliğinin AKTS kredisi 

sıfır (0) olamaz. Sınıf ortamı dışında yer alan etkinliklerin yerel kredisi sıfır (0) olabilir. 

(5) Staj dersinin AKTS kredisi hesabı iş yükü esasına göre yapılır. Birim tarafından aksi 

belirlenmedikçe her bir staj yerel kredisi sıfır (0), AKTS kredisi de her 5 işgünü için bir (1) 

AKTS kredisi olacak şekilde ders koduyla birlikte öğretim programında ders olarak yer alır. Tüm 

yarıyılı kapsayan stajların AKTS kredisi otuzdur (30).   

(6) Derslerin, öğretim programlarında yer alan kod, ad, saat, kredi, AKTS kredisi ve 

önkoşul/eşkoşul bilgileri, ders bilgi formlarına dayalı olarak hazırlanan ADÜ Ders Kataloğunda 

yer alan bilgilerle aynı olmalıdır. Eksiklik veya çelişki halinde ders kataloğundaki bilgiler esas 

alınır.  

(7) Öğretim programı değişikliklerinde, mevcut öğrenciler için ders eşdeğerlik ve intibak 

bilgilerine de yer verilir.  

(8) Varsa en düşük başarı notunun CC olduğu dersler öğretim programında belirtilir. 

(9) Senato tarafından belirlenenler dışında, varsa başarı notu Geçer/Kalır (G/K) olan 

dersler  öğretim programında belirtilir. 

(10) Öğretim programlarında bir yarıyılda yer alan toplam AKTS kredisi ile öğrencinin 

bir yarıyılda alabileceği toplam AKTS kredisi arasında bir ilişki yoktur. Öğrenciler bir yarıyılda 

toplam otuz (30) AKTS kredisinden daha az veya daha fazla ders alabilir. 

(11) Öğretim programı ile ilgili varsa açıklayıcı bilgiler ‘Notlar’ başlığı altında verilir.   

(12) Öğretim programları ekteki örnek programa uygun olarak düzenlenir. 

Önkoşul/eşkoşul bilgileri ders bilgileriyle birlikte verilebileceği gibi, ‘Ders Önkoşul/Eşkoşul 

Tablosu’ başlıklı ayrı bir tablo olarak da verilebilir. Veya bu bilgiler için ADÜ Ders Kataloğu 

referans olarak verilebilir. 

(13) Öğretim programlarında birden fazla bölümün koduyla ikili veya çoklu olarak açılan 

eşdeğer derslerin bölüm kodu tekli veya çoklu olarak listelenebilir (ME 206 Mukavemet veya 

CE/ME 206 Mukavemet gibi). Eşdeğer derslerden sadece birinin yer verilmesi halinde, diğer 

eşdeğer dersler dip not düşülerek listelenir (‘ME 206 Mukavemet dersi, CE 206 Mukavemet 

dersine eşdeğerdir’ gibi). 

 

Zorunlu 5 i dersleri 

MADDE 5 – (1)  Türk Dili I (2+0, 2 kredi, 2 AKTS) ve Türk Dili II (2+0, 2 kredi, 2 

AKTS) dersleri tüm öğretim programlarında aşağıdaki örnek tabloda görüldüğü şekilde, adı, 

kodu, saat ve kredi bilgileriyle yer alır. Bu iki ders öğretim programında farklı yarıyıllarda yer 

almalıdır. 

(2) Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I (2+0, 2 kredi, 2 AKTS) ve Atatürk İlke ve 

İnkılapları Tarihi II (2+0, 2 kredi, 2 AKTS) dersleri tüm öğretim programlarında aşağıdaki örnek 

tabloda görüldüğü şekilde, adı, kodu, saat ve kredi bilgileriyle yer alır. Bu iki ders öğretim 

programında farklı yarıyıllarda yer almalıdır. 

(3) Tüm öğretim programlarında; Ders kodu boş kalacak ve her birinin saat, kredi ve 

AKTS değerleri en az (2+0, 2 kredi, 2 AKTS) olacak şekilde Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II 

dersleri yer almalıdır. Bundan böyle ders kodlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II adıyla dersler 

açılmayacaktır. Öğretim programlarında Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II dersleri, ders kodu 

hanesi boş bırakılarak, ders grubu adı olarak yer alır. Bu durumda, bu iki ders için gerekirse ifade 

değişikliği yapılarak şu iki dipnottan uygun olanı düşülmelidir:  

Zorunlu İngilizce hazırlığı olan programlar: ‘İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile 

tamamlayan, İngilizce yeterlik sınavını geçen veya başka bir şekilde muafiyet şartlarını sağlayan 
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öğrenciler bu derslerden başarılı olmuş sayılır ve her iki derse de başarı notu olarak Muaf (M) 

notu verilir.’  

Zorunlu İngilizce hazırlığı olmayan programlar: ‘İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile 

tamamlayan, İngilizce muafiyet sınavını geçen veya başka bir şekilde muafiyet şartlarını 

sağlayan öğrenciler bu derslerden başarılı olmuş sayılır ve her iki derse de başarı notu olarak 

Muaf (M) notu verilir. Muafiyet sınavında başarılı olamayan öğrenciler zorunlu Yabanı Dil I ve 

Yabancı Dil II dersleri olarak şu ikili ders gruplarından herhangi birini alabilirler: Önlisans 

öğrencileri: YD 101-102 veya 131-132; Lisans öğrencileri: YD 103-104, 111-112 veya 121-122. 

Bu ders listeleri YDYO tarafından güncellenebilir. Öğretim programında ‘Yabancı Dil I’ ve 

‘Yabancı Dil II’ olarak yer alan dersler, öğrenci transkriptinde, alınmış olan iki dersin gerçek adı, 

kodu, saat ve kredi bilgileriyle yer alır. 

 (4) Öğretim programlarında ‘Bilgi Teknolojileri’ ile ilgili bir dersin yer alması 

zorunluluğu yoktur. Ancak öğretim programlarında bir veya daha fazla bilgi teknolojileri ile 

ilgili ders zorunlu veya seçmeli olarak yer alabilir. Öğretim programına bilgi teknolojileri ile 

ilgili ders konmadan önce öğretim elemanı yeterliliği için Enformatik Bölümünün görüşünün 

alınması gerekir. 

 

Servis dersleri 

 MADDE 7– (1) Servis dersleri, tüm öğretim programlarında, servis dersini açan 

bölüm/programın belirlemiş olduğu ders adı, kodu, saat, kredi ve önkoşul bilgileriyle yer alır. 

(2) Servis dersleri, genellikle dersi açan bölüm/programın dışındaki bölüm/program 

öğrencilerine yönelik olarak açılır. Ancak bir servis dersi, dersi açan bölüm/programın da 

öğretim programında zorunlu veya seçmeli ders olarak yer alabilir. 

 

Bölüm seçmeli dersleri 

 MADDE 8 – (1) Bölüm seçmeli dersleri, derslerin öğretim programında yer aldığı 

yarıyıla bakılmaksızın, gruplar halinde listelenip her gruptan alınması gereken en az toplam 

AKTS kredisi (veya grubun eşit AKTS kredili derslerden oluşması durumunda en az ders sayısı) 

belirtilir. Bir seçmeli ders grubunda listelenen derslerin toplam AKTS kredisi, o gruptan alınması 

şart koşulan asgari AKTS kredisinin veya ders sayısının en az iki katı olmalıdır. 

(2) Bir öğretim programının seçmeli ders gruplarında, bölüm/program seçmeli derslerine 

ek olarak birimin farklı bölüm/programlarından dersler yer alabileceği gibi, farklı birimlerden de 

dersler yer alabilir.  

 

Bölüm dışı seçmeli dersler 

MADDE 9 – (1) Bölüm dışı seçmeli dersler, bölüm tercihlerine göre, bölüm tarafından 

hazırlanan bir Bölüm Dışı Seçmeli Dersler listesindeki derslerden gelebileceği gibi, belirlenen 

bölümlerden seçilen dersler veya kısmen ve tamamen öğrencinin ‘Serbest Seçmeli’ olarak kendi 

tercihiyle seçeceği derslerden de gelebilir.  

(2) Bölüm dışı seçmeli derslerin sayısı, seçilen derslerin AKTS kredisine bağlı olarak, 

öğretim programında öngürülen derslerin sayısından farklı olabilir. Esas olan ders sayısı değil, 

toplam AKTS kredisi değeridir.   

(3) Öğretim programlarında bölüm dışı seçmeli dersler, ders kodu boş bırakılarak, 

‘Bölüm Dışı Seçmeli Ders**’ veya başka bir adla, toplam kredisi en az 8 AKTS kredisi olacak 

şekilde, istenilen sayıda, istenilen yarıyıllarda ve istenilen AKTS kredisiyle yer alır ve alttakine 

benzer bir dipnot düşülür:  
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“**Öğrenciler, bu öğretim programında yer alan toplam 8 [veya daha fazla ise o sayı] 

AKTS kredilik bölüm dışı seçmeli dersler şartını, aşağıdaki ‘Bölüm Dışı Seçmeli Dersler’ 

listesinde yer alan derslerden toplam AKTS kredisi en az 8 [veya daha fazla ise o sayı] olacak 

şekilde istedikleri sayıda ders alarak sağlayabilirler.”  

(4) Her bölüm en az bir bölüm dışı seçmeli ders listesi hazırlamalı ve öğretim programına 

eklemelidir. Listede spesifik dersler ile birlikte ‘Yabancı Diller Yüksekokulu; Türk Dili Bölümü; 

… tarafından açılan tüm önlisans dersleri’ gibi ifadeler de yer alabilir. Birim Kurulu kararıyla 

listeye yeni dersler eklenebilir veya listede olan dersler çıkarılabilir. Veya, istenirse hiç bir ders 

listesi hazırlanmaz ve bölüm/program dışından alınan herhangi bir dersin (aynı birimin farklı 

bölüm/programlarınca açılan dersleri dahil) bu kapsamda sayılacağı ifade edilip öğrenciye, aynı 

düzeyde olmak koşuluyla, tüm önlisans veya lisans derslerinden seçme hakkı verilebilir. 

ÖRNEKLER:  

1. Mühendislik programları, öğretim programlarında en az 8 AKTS kredilik ‘Sosyal 

Seçmeli Ders’e yer vererek, hem mühendislik akreditasyon kurulu şartını hem de bölüm dışı 

seçmeli ders şartını sağlayabilir.  

2. Kimya bölümü, öğretim programına en az 8 AKTS kredilik ‘Temel Bilim ve İletişim 

Seçmeli Dersi’ koyarak ve öğrencilerinin biyoloji, fizik, matematik vb bölümleri ile Türk Dili 

bölümünce açılan iletişim derslerinden toplam en az 8 AKTS kredilik ders seçmesini sağlayarak 

bölüm dışı seçmeli ders şartını yerine getirebilir.  

3. Atça MYO Tarımsal İşletmecilik programı, öğrencilerine aynı kampüsteki ‘Halkla 

İlişkiler ve Tanıtım’, ‘Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı’ vb programlarından toplam en az 8 

AKTS kredilik ders seçmesini (isterse uygun bulduğu dersleri listeleyerek) sağlayarak bölüm dışı 

seçmeli ders şartını yerine getirebilir.  

(4) Öğretim programlarında ‘Havuz Dersi’ diye bir kategori olmayacaktır. Önceden 

alınmış havuz dersleri ‘Bölüm dışı seçmeli ders’ kapsamında sayılacaktır.  

(5) Öğretim programında ‘Bölüm dışı seçmeli ders’ olarak yer alan dersler, öğrenci 

transkriptinde, alınmış olan derslerin gerçek adı, kodu, saat ve kredi bilgileriyle yer alır. 

 

Akreditasyon şartlarına uygunluk 

MADDE 10 – (1) Öğretim programları, varsa tabi olunan ulusal ve/veya uluslararası 

akreditasyon kurumunun tüm kriterlerinin sağlandığını gösteren dökümü içermelidir.  

 

Paydaş değerlendirmeleri ve güncelleme 

MADDE 11 – (1) Bologna süreci kapsamında, mezunların ulusal ve uluslararası arenada 

istihdam edilebilirliklerini ve rekabet edebilirliklerini arttırmak için, öğretim programları 

paydaşlarca (işverenler, öğrenciler, mezunlar) düzenli olarak ayrı ayrı değerlendirilir ve 

paydaşların görüşleri dikkate alınarak programlarda iyileştirmeler yapılır. 

 

İntibak 

MADDE 12 – (1) Birimler, bu Esaslara uygun olarak 2014-2015 Eğitim-Öğretim 

Yılından itibaren geçerli olacak öğretim programlarını düzenlerler. 

(2) Bu esasların kabul edildiği tarihten önce yürürlükte olan öğretim programlarındaki 

derslerin yeni öğretim programlarındaki derslerle eşdeğerlikleri yapılarak, ilgili birimin kurul 

kararı ve Senato onayı ile intibakları gerçekleştirilir. Eğitim, yeni öğretim programları üzerinden 

sürdürülür. 
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 (3) Program intibaklarında, öğrencilerin daha önce alıp başarılı oldukları havuz dersleri, 

bölüm dışı seçmeli ders olarak sayılır. Başarısız olunan havuz dersleri ise öğrencinin not 

ortalamasında dikkate alınmaz ve transkriptinde gösterilmez. 

 

Yürürlük 

MADDE 13 -(1) Bu esaslar, Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu tarafından kabul 

edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 14 – (1) Bu esaslar, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü tarafından 

yürütülür. 
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EK: Öğretim programlarında kullanılacak örnek tablo: 

 

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 

----------------------  FAKÜLTESİ/YO/MYO 

------------------------ BÖLÜMÜ/PROGRAMI 

ÖĞRETİM PROGRAMI 

 

1. YARIYIL 

Dersin 

Kodu Adı T U L K AKTS DİL 

TD 101 Türk Dili I 2 0 0 2 2  

Aİ 101 Atatürk İlke ve İnkilapları Tarihi I 2 0 0 2 2  

 Yabancı Dil I* 2 0 0 2 2  

MAT 171 Temel Matematik I 2 0 0 2 4  

….        

         

FİZ 161 Fizik I 3 0 0 3 5  

 Bölüm Dışı Seçmeli Ders (Ders Grubu 1’den)** - - - - 3  

 Bölüm Seçmeli Ders (Ders Grubu 2’den) 4 0 0 4 5  

 Toplam   30  

 

2. YARIYIL 

Dersin 

Kodu Adı T U L K AKTS DİL 

TD 102 Türk Dili II 2 0 0 2 2  

Aİ 102 Atatürk İlke ve İnkilapları Tarihi II 2 0 0 2 2  

 Yabancı Dil II* 2 0 0 2 2  

MAT 172 Temel Matematik II (Önkoşul: MAT 171 veya eşdeğeri) 2 0 0 2 4  

ME 190 Yaz Stajı I 0 0 0 0 5  

CE/ME 

206 

Mukavemet 4 0 0 4 6  

FİZ 141 Fizik Laboratuvarı I (Eşkoşul: FİZ 161 veya FİZ 171) 0 0 2 1 3  

 Bölüm Dışı Seçmeli Ders (Ders Grubu 1’den)** - - - - 2  

 Bölüm Seçmeli Ders (Ders Grubu 2’den) 3 0 0 3 5  

 Seçmeli Ders (Ders Grubu 3’den) - - - - 4  

 Toplam   30  

 

8. YARIYIL 

Dersin 

Kodu Adı T U L K AKTS DİL 

ME 400 Bitirme Projesi (Öğretim programındaki toplam AKTS’nin en az 

%70’ini başarıyla tamamlamış olmak) 

4 0 0 4 10  

 Serbest Seçmeli Ders***     4  

YD 152 İngilizce İletişim (Önkoşul: İngilizce dil yeterliliği) 3 0 0 3 4  

ME 490 Yaz Stajı II (Öğretim programındaki toplam AKTS’nin en az 

%60’ını başarıyla tamamlamış olmak). 

0 0 0 0 3  

        

 Seçmeli Ders (Ders Grubu 3’den) - - - - 4  

 Sosyal Seçmeli Ders (Ders Grubu 4’den)     5  

        

 Toplam   30  
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*İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan, İngilizce muafiyet sınavını geçen veya başka bir şekilde 

muafiyet şartlarını sağlayan öğrenciler bu derslerden başarılı olmuş sayılır ve her iki derse de başarı notu 

olarak Muaf (M) notu verilir. Yabancı dil muafiyet veya hazırlık sınıfını başarı ile tamamlama bilgileri 

transkriptte yer alır. Diğer öğrenciler zorunlu Yabanı Dil I ve Yabancı Dil II dersleri olarak şu ikili ders 

gruplarından herhangi birini alabilirler: Önlisans öğrencileri: YD 101-102 veya 131-132; Lisans 

öğrencileri: YD 103-104, 111-112 veya 121-122. Öğretim programında ‘Yabancı Dil I’ ve ‘Yabancı Dil 

II’ olarak yer alan dersler, öğrenci transkriptinde, alınmış olan iki dersin gerçek adı, kodu, saat ve kredi 

bilgileriyle yer alır.  

** Bu öğretim programında yer alan … adet toplam 8 [faklı olabilir] AKTS kredilik bölüm dışı seçmeli 

ders şartı ‘Bölüm Dışı Seçmeli Ders Listesi’ ders grubunda yer alan derslerden toplam AKTS kredisi en 

az 8 olacak şekilde istenilen sayıda ders alınmasıyla sağlanır. Transkriptte bu gruptan alınan dersler 

listelenir. Önceden alınıp başarılmış olan havuz dersleri de bu kategoride sayılır.  

[Not: Bu amaçla bir ders grubu oluşturulabileceği gibi, ‘bölüm/program dışından alınan ve bu öğretim 

programında zorunlu olarak yer almayan tüm dersler’ gibi bir ibare ile öğrenciye bölüm/program 

dışından aynı düzeyde istediği dersleri seçmesine de izin verilebilir.] 

*** Serbest Seçmeli Ders şartı, toplam AKTS kredisi en az 4 olacak şekilde 1 veya daha fazla ders 

alınarak sağlanabilir. [Not: Kayıtlı olunan bölüm dışından olması durumunda, bu kapsamda alınan 

dersler Bölüm Dışı Seçmeli Ders olarak sayılabilir. Öğretim programında toplam en as 8 AKTS kredilik 

‘Bölüm Dışı Serbest Seçmeli’ dersler olması durumunda ayrı bir ‘Bölüm Dışı Seçmeli Ders’ grubu 

oluşturmaya gerek yoktur.]  

NOT: Öğretim programlarında ‘Serbest Seçmeli Ders’ veya ‘Sosyal Seçmeli Ders’ olma 

zorunluluğu yoktur. Seçmeli derslerini istenilen sayıda istenilen kategori başlığı altında sunulabilir. 
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ÖRNEK DERS GRUPLARI: 

DERS GRUBU 1 – Bölüm Dışı Seçmeli Ders (Bu gruptan toplam en az 8 AKTS alınmalıdır) 

Kodu Adı T U L K AKTS 

TD 301 Temel Türkçe İletişim  2 0 0 2 3 

TD 302 Türkçe İletişim  3 0 0 3 4 

TD 303 Sözlü Anlatım  2 0 0 2 3 

TD 304 Yazılı Anlatım  2 0 0 2 3 

TD 305 Türkçe Kompozisyon 2 0 0 2 3 

TD 306 Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri  2 0 0 2 3 

Aİ 303 Modernleşme ve Türk Modernleşmesi 2 0 0 2 3 

Aİ 304 Osmanlıdan Günümüze Siyasal Yapı 2 0 0 2 3 

Aİ 305 Atatürk ve Aydınlanma 2 0 0 2 3 

Aİ 306 Dünya ve Türk Siyasal Düşünce Tarihi 2 0 0 2 3 

Aİ 307 Çağdaşlaşma ve Türk Çağdaşlaşması 2 0 0 2 3 
KMP 163 Müzik Tarihi I 2 0 0 2 3 
KMP 164 Müzik Tarihi II 2 0 0 2 3 
KMP 373 Popüler Müzik 2 0 0 2 3 
KMP 375 Dünya Müziği 2 0 0 2 3 
EF 171 Genel Ekonomi 3 0 0 3 4 

EF 172 Genel İşletme Bilimi 3 0 0 3 4 

EF 173 Avrupa Birliği Süreci 3 0 0 3 4 

EF 175 Temel Hukuk Bilgisi 3 0 0 3 4 

 ‘Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ dersleri      

 Aydın veya Söke ‘Sağlık Yüksekokulu’ Dersleri      

 Bölüm kodumuzla açılanlar ve eşdeğerleri hariç tüm ‘Turizm 

Fakültesi’ dersleri 

     

 Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji bölümleri dersleri veya 

eşdeğerleri 

     

 Tarih, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, 

Türk Dili ve Edebiyatı, Batı Dilleri ve Edebiyatları  bölümleri 

dersleri veya eşdeğerleri 

     

 ……       

 

Not 1: TD 301 ve TD 302 derslerinden sadece biri alınabilir 

Not 2: EF 109 dersini alanlar EF 172 dersini alamazlar. 

Not 3: Eşdeğer olarak belirlenmiş olan derslerin sadece birisi alınabilir. 

 
VEYA: 

DERS GRUBU 1 – Bölüm Dışı Seçmeli Ders (Bu gruptan toplam en az 8 AKTS kredilik ders 

alınmalıdır) 

Öğretim programımızda zorunlu ders olarak yer alan ve eşdeğerleri dışında bölümümüz dışından istenen 

sayıda alınan toplam en az 8 AKTS kredilik dersler. 
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DERS GRUBU 2 – Bölüm Seçmeli Ders (Bu gruptan toplam 3 ders alınmalıdır) 

Kodu Adı T U L K AKTS 

ME 411 Makine Dinamiği 3 0 0 3 5 

ME 407 Termodinamik II 3 0 0 3 5 

ME 409 Mühendislik Malzemeleri 3 0 0 3 5 

ME 405 Makine Mühendisliğinde Özel Konular  3 0 0 3 5 

ME 413 Bilgisayar Destekli Mühendislik Analizi 3 0 0 3 5 

ME 415 Soğutma 3 0 0 3 5 

ME 417 Enerji Verimliliği 3 0 0 3 5 

 
DERS GRUBU 3 – Seçmeli Ders (Bu gruptan toplam en az 15 AKTS kredilik ders alınmalıdır) 

Dersin 
Kodu Adı T U L K AKTS 

ME 412 Isıl Sistem Tasarımı 3 0 0 3 5 

ME414 İçten Yanmalı Motorlar 3 0 0 3 5 

CE 207 Ölçme Bilgisi 2 2 0 3 6 

CE 401 Yapı Yönetimi 2 0 0 2 3 

EE 302 Elektronik II 3 0 0 3 5 

EE 304 Elektromanyetik Dalgalar 3 0 0 3 4 

EE 451 Kontrol Teorisi ve Laboratuvarı 3 0 2 4 5 

 
DERS GRUBU 4 – Sosyal Seçmeli Ders (Bu gruptan toplam en az 8 AKTS kredilik ders alınmalıdır) 

Kodu Adı T U L K AKTS 

 Tarih, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Antropoloji, Felsefe, Psikoloji, 

Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Batı Dilleri ve Edebiyatları, 

İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyasal Bilimler, Hukuk, 

Uluslararası İlişkiler bölümleri dersleri veya eşdeğerleri 

     

 ……       

 

 

Örnek NOTLAR: 

1. TD 101 Türk Dili I, TD 102 Türk Dili II, Aİ 101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I, Aİ 

102 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II, ENR101 Mühendisliğe Giriş, ME 311 Yaz Stajı 

I ve ME 403 Yaz Stajı II dersleri geçer/kalır (G/K) olarak notlandırılır. 

2. [Eğitimi %100 İngilizce olan öğretim programı için] İntibak edilen veya muaf olunan 

dersler ile zorunlu ‘Türk Dili’ ve ‘Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi’ dışında bu Öğretim 

Planı’ndaki tüm dersler İngilizcedir. Ancak Serbest Seçmeli ve Sosyal Seçmeli dersler 

Türkçe de alınabilir ve Staj defterleri Türkçe tutulabilir. 

3.  [Eğitimi %100 İngilizce olan bir programında eğitim gören] TC vatandaşı olmayan 

öğrenciler, ‘Türk Dili’ ve ‘Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi’ dersleri yerine, 

danışmanlarının onayı ile, bölüm içi veya dışından kendi seçecekleri toplam en az 8 

AKTS kredilik ders almakla yükümlüdürler.  
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4. Öğretim programındaki derslerin yerine, varsa eşdeğer dersleri de alınabilir. İkili veya 

çoklu listelenmiş eşdeğer derslerden sadece biri alınabilir. Bölüm koduyla listelenmiş bir 

seçmeli dersin eşdeğerleri bölüm dışı seçmeli ders olarak alınamaz. 

 

Örnek KREDİ ÖZETİ 

Toplam Kredi (Yerel) 142 kredi 

Toplam Kredi (AKTS) 240 AKTS 

Seçmeli Ders Yüzdesi (AKTS) 
(En az %25 olmalı) 

%25 

Bölüm Dışı Seçmeli Dersler (en az 
8 AKTS olmalı) 

22 AKTS 

 

 

*05/06/2014 tarih ve 2014-09 sayılı Senato Toplantısında alınan VII sayılı karar ile kabul 

edilmiştir.  


