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BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 

VETERİNER FAKÜLTESİ  
SEÇMELİ DERS AÇMA VE UYGULAMA ESASLARI 

 
  
Amaç ve Kapsam 
MADDE 1– (1) Bu Esasların Amacı, Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan lisans 
programında okutulması planlanan seçmeli derslerle ilgili olarak uyulması gereken usul ve 
esasları düzenlemektir.  
(2) Bu Esaslar, Veteriner Fakültesi tarafından açılan seçmeli derslere ilişkin açma ve 
uygulama esaslarını kapsar. 
 
Dayanak 
MADDE 2– (1) Bu Esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 16. maddesine ve 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliğine göre hazırlanmıştır.  
 
Seçmeli Derslerin Açılması ve Onayı  
MADDE 3– (1) Önerilen bir seçmeli dersin içeriği, ilgili öğretim elemanı tarafından seçmeli 
ders öneri bilgi paketi formatında hazırlanmalıdır (EK-1). 
(2) Öğretim elemanları tarafından önerilecek seçmeli dersler, öğretim elemanının bağlı olduğu 
Anabilim Dalı Kurul Kararı ve Bölüm Kurulu Kararı ile uygun görülmesinden sonra Bölüm 
Başkanlığı aracılığı ile Dekanlığa gönderilir. 
(3) Eğitim-Öğretim Komisyonu, önerilen derslerin ön değerlendirilmesini yapar ve uygun 
görülen dersleri, onay için görüşülmek üzere Fakülte Kuruluna sunar.  
(4) Fakülte Kurulu her yıl Nisan ayı içerisinde yapacağı bir toplantıda, Eğitim-Öğretim 
Komisyonundan gelen seçmeli ders önerilerini karara bağlar. 
(5) Lisans programında seçmeli derslerin açılması, şubelendirilmesi ve kontenjanların 
belirlenmesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.  
(6) Her yarıyılda açılacak seçmeli dersler öğrencilerin tercihlerine göre yarıyıl başlamadan en 
geç iki hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir. 
(7) Dersi seçen öğrencilerin sayısı 15’ten az olması durumunda ders açılmaz ve bu dersleri 
seçen öğrenciler açılabilecek olan diğer seçmeli dersleri seçerler. 
(8) Anabilim Dalları, I.-VIII. Yarıyıllar arasındaki her bir dönem için en fazla iki seçmeli ders 
önerebilir. 
(9) Seçmeli derslerde yapılacak değişikliklerde uygulanacak süreç, yeni bir ders önerisinde 
olduğu gibi yürütülür. 
 
Seçmeli Derslerin Özellikleri  
MADDE 4– (1) Seçmeli dersler, teorik ya da uygulamalı olmak üzere açılabilir.  
(2) Seçmeli dersler, eğitim öğretim planlarının güz ve bahar yarıyıllarında yer alır.  
(3) Seçmeli ders olarak, zorunlu veya seçmeli bir ders ile aynı adlı veya adı farklı bile olsa 
içeriği en az %50 benzer olan dersler önerilemez. Önerilen seçmeli derslerin içerikleri, ilgili 
anabilim dalı tarafından verilen zorunlu ders içerikleri ile birlikte belgelendirilir. 
(4) (Değişik: Fakülte Kurulu’nun 26.12.2018 tarih ve 7/2 sayısı) Seçmeli ders oranı tüm 
eğitim-öğretim programının AKTS kredisi toplamının en az %10'unu oluşturur. 



(5) Öğrencilerin sosyal, sportif ve kültürel eğilimlerini dikkate alarak oluşturulan seçmeli 
dersler 1 (bir) saat ve 1 (bir) AKTS, mesleki seçmeli dersler ise 1 (bir) saat ve 2 (iki) AKTS 
olarak eğitim-öğretim programlarında teorik ya da uygulamalı şekilde yer alır. 
(6) I.-VIII. yarıyıllarda bulunan seçmeli derslerin AKTS toplamı her dönem için 12 (on iki) 
AKTS’yi geçemez.  
 
Seçmeli Ders Sorumluları 
MADDE 5– (1) Seçmeli derslerin ilgili Anabilim Dalı’nın kendi öğretim elemanları 
tarafından önerilmesi esastır.  
(2) Seçmeli ders sorumlusu dersi öneren öğretim elemanı olup, ders görevlendirmelerinde 
esas tutulur. Zorunlu hallerde gerekçesi açıkça belirtilerek Anabilim Dalı ve Bölüm Kurul 
Kararı ile ders görevlendirme değişikliği “Seçmeli Ders Görevlendirme Değişiklik Tablosu” 
doldurularak yapılabilir (EK-2).  
(3) Döneminde açılması kesinleşen uygulamalı seçmeli derslerde toplam 25 öğrenciye kadar 
sadece bir öğretim elemanı görevlendirilir. 
 
Seçmeli Ders Tekrarı 
MADDE 6– (1) Öğrenciler, başarısız veya devamsız olunan seçmeli ders/derslerin döneminde 
açılmaması halinde, yerine başka bir seçmeli ders/dersleri dilekçe ile başvurarak alabilirler ve 
bu derslere devam zorunludur. Başarısızlık veya devamsızlık sebebiyle bırakılan ders öğrenci 
transkriptinde gösterilmez. 
   
Seçmeli Derslerin İntibakı 
MADDE 7- (1) Seçmeli derslerin intibakı yapılırken, mesleki seçmeli derslerde ulusal kredisi 
ile en az %60 oranında ders içeriklerinin uyumlu olması koşulu aranır. Diğer alan dışı 
derslerde (Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar, Diksiyon vb.), mesleki seçmeli derslerde belirtilen 
koşullar aranmaz. 
 
Çeşitli ve Son Hükümler  
MADDE 8- (1) Bu Esaslarda belirtilmeyen konularda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön 
Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 
 
Yürürlük  
MADDE 9– Bu Esaslar, Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu tarafından onaylandıktan sonra 
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren yürürlüğe girer. 
 
Yürütme  
MADDE 10– Bu Esaslara ilişkin hükümler Veteriner Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EK-1 
Seçmeli Ders Öneri Bilgi Paketi 

 
Dersin Adı: Anabilim Dalı: 

Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredi AKTS 
      

Öğretim Elemanı: 
İmza: 
Dersin Amacı: 
Dersin Hedefleri: 
Dersin Öğrenme Çıktıları: 

Ders İçerikleri 
Hafta Konular 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EK-2 

Seçmeli Ders Görevlendirme Değişikliği Tablosu 
 

Bölüm  
Anabilim Dalı  
Dersin Kodu ve Adı  
Yarıyıl  
Görevlendirme Değişikliği Yapılan 
Öğretim Üyesinin Adı - Soyadı 

 

Dersi Verecek Öğretim Üyesinin  
Adı-Soyadı 

 

	

 


