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Ameç

MADDE !_ (l) Bu esasların amacı, Mersin Üniversitesi Sosyal Bllimler Enstitüsü booyesinde yilrütillen

uzalıan öğetim yüksek lisam programlannda bir yaııyılda açılacak seçmeli derslerin beliılenmesine iliŞkin
esasları belirlemektir.

Kıps&m

MADDE 2_ (r) Bu usul ve esaslaı, Me§in Ünivenitesi Sosyal Bilımıer Enstiıtısü bünyesiıde }üİütüleo
uzaktan öğetim yuksek lisans programlarmda bir yanyılda açılacak seçm§li deşlerin belir|enmesine iliŞkin

esaslaıı kapsar.

I}ıyınılı
MADDE 3_ (l) Bu esaslaı,4/l li 198l tarihli 2547 Sayılı Yüksekö§enim Kanunı ve 20.02.2014 tarihli

YÖK cenet Kurulu'nda kabul edilen Yüksek Öğretim Kurumıannda Uzzkİan Öğreıime ilişkin Usul ve Esaslaı'a
dayan maktadır.

ıxıxcl söıü}r
Uzıktın Öğretim Progrım18rındı §eçmelı Der§ Açmı E§asıen

MADDE + (l) Biryanyılda açılacak azaıııi (zorunlu ve seçm€li) ders sayısl bir yük§ek lisans programna

aktifolardk kaylttI her dokuz öğrenci başına bir adet dersigeçemez. Ancğ ilgili anabilim dalt kurulunun gerekÇeli

göriişü ve sosyal Bilimler Enstitttsü Yönetim Kuıulu kararıyla bu sayı belirli bir yanyıl için amınlabilir.

(2) Bir ytıksek lisans programının her yanyıll için. bir öğrencinin almasl önerilen standart seÇmeli deıs
sayısı aıabitim dalı başkaılığınca belirlenir. Her yaİıyıl ders kayttlarü başlamadan önce, bu standart sayt Enstittı

tarafından öğıencilere duyuruluı.

MADDE s (l) Bir yanyılıı seçmeliĞnleri aİaslnda göriıten ve öğenci kaydına açık seçmeli biı denin
kesin bir şekitde açılabilmesi için eğitim ve öğretim döneminiı ilk haftası sonurc kadaı ilgili derse en az lj
öğ€ncinin kayıa yaptırmış olması geıekir,

MADDE G (ı) En az l5 kişinin kayütlı olduğu bütün seçmeli deısleı açıldığmda bir yarıyllda açılabilecek

azarni ders sayısı aşılıyors4 azami ders sayısı Eılrnayacak şekilde öncelikii olarak en çok kayıl yapılan §eçmeli

dersler açılır. Kayıılı öğenci sayısının birden fazla seçmeli den için eşil olması durumunda, anabilim dak

başkanıığnın geıekçeıi görüşü doguttusunda ve bir yanyılda açılabilecek azami den sayısı şılmayacak Şkilde
açılacak seçmeli dersler belirienir.

MADDE ?_ (l) En az l5 kişiniı kayıılı olduğu seçmeli derslerin sayısı bir öğrencinin bir yarıyılda alması

önerilen §eçmeü ders sayısı §tandardrıa eşit veya bu standardtn altında olması durumunda, seçme[i derslerin kayıtlı

öğenci sayısuıa göre sıralanması suretiyle, ilk suadan başlayarak standaIt sayının bir faztası (standan sayı + l)
sayıda ve azami den sayısı ışılmayacak şakilde açılacak seçmeli de*leı belirlenir. Kayıtlı öğrenci say§ı, l5'in
aıtında kalan dğrslğrden, eşit §ayıda kaylt yapıtan denlerin olması durumunda, anabitim dalı başkınlıgının göriı§ü

doğulfusünda ve standan sayının bir fazlası aşılmayacak şekilde açılacak seçmeli dersler be|irlenir.

(2) Ancak bir s€çm€li derse ön kayıt yaptıran öğenci sayıslnın l0 kişiniı altında olması durumunda, bu

seçmeli den açılmaz.

Yetki

Yönetim
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Enstitü

Evrakün e]ektronik imzah suretine hnps://e_belge.m€rsan,edu.tr adfesinden l55d4e8c_celc_4lc3_8e35_7ft2l049339b kodu ile erişehilirsiniz

Bu belge 5070 sayılı Elektronik ImzaKanunu'na uygun olarak Güvenli Elektronik Imza ile imzalanmıŞtr,



Mç.şia Üqfueı§İtesi§§na Eli.

Yürütmc

MADDğ l0- ( l) Bu usul ye esasları Mersin Üıiveısiteşi §osyal §ilimieı Kurulu
vürüıür
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Evrakın elektronik imzalı suretine htrpsr/c bclgc.meısin.edu.lr adresinden l55d4e8e-celc 4lc3,8e35_7ft2l049339b kodu ile erişebilİsiniz.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik imza Kanunu'na uygun olaıak Cuvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.


