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SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 

LİSANS PROGRAMLARINDA İLGİ ALANI YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1 – (1) Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi’nde lisans programlarında ilgi 

alanlarına ilişkin esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2 – (1) Bu yönerge, Sakarya Üniversitesi’nde lisans düzeyindeki programlarda ilgi 

alanı uygulamalarına ilişkin hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3 – (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Sakarya Üniversitesi 

Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4 – (1) Bu yönergede geçen; 

 

a) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü, 

b) Senato: Sakarya Üniversitesi Senatosunu, 

c) Üniversite: Sakarya Üniversitesini, 

d) İlgili kurul: Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Kurulunu, 

e) İlgili yönetim kurulu: Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu, 

f) ÖİDB: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını, ifade eder. 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

İLGİ ALANI 

Amaç 

Madde 5 – (1) İlgi alanının amacı, öğrencinin kariyer planlamasında bölüm seçmeli 

derslerinde izleyecekleri yolları şekillendirerek ilgi alanı edinmelerini sağlamaktır. 

 

Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar 

Madde 6 – (1)  İlgi alanı, öğrencinin kayıtlı olduğu anadal programındaki seçmeli dersler 

ve bitirme çalışmasından oluşan bir yolun izlenmesini temel alır. 

(2) Bir bölüm istediği kadar ilgi alanı tanımlayabilir. Bu programlar üniversitenin Eğitim 

Bilgi Sisteminde (EBS) ilgili bölümün sayfasında yer alır. 

(3) İlgi alanı, ilgili bölümün önerisi ve ilgili kurulların onayı ile oluşturulur. Onaylanan ilgi 

alanı izleyen eğitim-öğretim yılında uygulanır. 

(4) İlgi alanı, 20 AKTS’den az olmamak kaydı ile en az dört bölüm seçmeli dersi ile bitirme 

çalışması dersinden oluşur. Bitirme çalışması dersinin ilgi alanıyla alakalı konuda olması 

gerekmektedir. Bitirme çalışması bulunmayan bölümlerde bir adet seçmeli ders fazladan alınır.  

(5) İlgi alanında alınacak dersleri ve bitirme çalışması dersinde çalışılacak konu başlıklarını 

ilgili bölüm kurulu belirler. 
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(6) İlgi alanı ile sektör ilişkilendirilebilir. Sektör ilgi alanında yer alan dersleri ve çalışma 

konularını onaylayıp oluşturulacak bir protokol vasıtası ile ilgi alanına ilişkin sertifikalandırma 

yapabilir. 

(7) İlgi alanına ait ders plan değişiklikleri akademik takvime uygun olarak, ilgili birim kurulu 

tarafından karara bağlanır ve senato kararı ile kesinleştikten sonra Eğitim Bilgi Sistemi (EBS) ve 

bölüm sayfasında duyurulur. 

(8) İlgi alanındaki derslerde MU notlu ders olamaz. 

(9) İlgili bölümde ilgi alanındaki seçmeli derslerin, döneminde seçime açılması gerekir. 

(10) İlgi alanındaki seçmeli derslerin açılması için öğrenci sayısı ilgili birim kurulu kararı 

ile belirlenir. 

 

Başvuru ve koşulları 

Madde 7 – (1) İlgi alanı için herhangi bir başvuruya ihtiyaç bulunmamaktadır.  

(2) İlgi alanı planının takibi isteğe bağlıdır. 

(3) Öğrenci, danışmanı ile belirlediği ilgi alanında yer alan seçmeli ders planındaki dersleri 

seçerek ilgili süreci takip eder.  

 

Başarı koşulları 

Madde 8 – (1) Bir öğrenci, ilgi alanı için asgari seçmeli ders koşulunu tamamlayıp, bitirme 

çalışmasını ilgi alanının çalışma konularından birini seçip başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra 

sistem ilgili planın gerçekleştiğini takip ederek belgelendirme işlemini gerçekleştirir. 

(2) Öğrencinin ilgi alanı belgesi alabilmesi için asgari seçmeli derslerden ve bitirme 

çalışmasından oluşan ilgi alanı derslerinin genel not ortalaması en az 2,50/4,00 olmalıdır. 

(3) İlgi alanını tamamlayanlara ilgi alanı belgesi düzenlenir. Bu belge diploma yerine 

geçmez. 

(3) İlgi alanını tamamlayan öğrenciye, bölümünden mezuniyet hakkını elde etmeden ilgi 

alanı belgesi verilmez. 

(4) İlgi alanı için ayrı not durum belgesi (transkript) düzenlenmez. İlgi alanı belgesinde, 

öğrencinin ilgi alanında aldığı dersler yer alır. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DİSİPLİNLERARASI İLGİ ALANI 

Disiplinlerarası İlgi Alanı 

Madde 9 – (1) Disiplinlerarası ilgi alanının amacı, kariyer planlamasında seçmeli derslerden 

yararlanarak öğrencilerin izleyecekleri yolları şekillendirerek ilgi alanı edinmelerini sağlamaktır. 

 

Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar 

Madde 10 – (1) Disiplinlerarası ilgi alanı, koordinatör bir program tarafından farklı 

programlarla işbirliği halinde oluşturulur. 

(2) Disiplinlerarası ilgi alanı, seçmeli dersler ve bitirme çalışmasından oluşan bir yolun 

izlenmesini temel alır. 

(3) Disiplinlerarası ilgi alanı, koordinatör bölümün önerisi ve ilgili kuralların onayı ile 

oluşturulur. Onaylanan ilgi alanı izleyen eğitim-öğretim yılında uygulanır.  

(4) Bir bölüm sadece bir tane disiplinlerarası ilgi alanı tanımlayabilir. Bu programlar 

üniversitenin Eğitim Bilgi Sisteminde (EBS) ilgili bölümün sayfasında yer alır. 

(5) Disiplinlerarası ilgi alanı 20 AKTS’den az olmamak kaydı ile en az dört seçmeli ders ve 

bitirme çalışması dersinde ilgi alanı ile ilgili bir konuda çalışmasından oluşur. Bitirme çalışması 

bulunmayan bölümlerde bir adet seçmeli ders fazladan alınır. 
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(6) Disiplinlerarası ilgi alanı programında koordinatör bölümden en az iki ders yer alması 

gerekir. Diğer dersler bir program ya da birden fazla programdan alınacak şekilde planlanabilir. 

(7) Disiplinlerarası ilgi alanında alınacak dersleri ve bitirme çalışması dersinde çalışılacak 

konu başlıklarını koordinatör bölüm, diğer programlarla işbirliği yaparak belirler. 

(8) Disiplinlerarası ilgi alanı ile sektör ilişkilendirilebilir. Sektör Disiplinlerarası ilgi 

alanında yer alan dersleri ve çalışma konularını onaylayıp oluşturulacak bir protokol vasıtası ile 

sertifikalandırma yapabilir. 

(9) Disiplinlerarası ilgi alanına ait ders plan değişiklikleri akademik takvime uygun olarak 

ilgili birim kurulu tarafından karara bağlanır ve senato kararı ile kesinleştikten sonra Eğitim Bilgi 

Sistemi (EBS) ve koordinatör bölüm sayfasında duyurulur. 

(10) Disiplinlerarası ilgi alanındaki derslerde MU notlu ders olamaz. 

(11) Disiplinlerarası ilgi alanındaki seçmeli ders havuzundaki derslerin her dönem seçime 

açılması gerekir. 

(12) Disiplinlerarası ilgi alanındaki seçmeli derslerin açılması için öğrenci sayısı koordinatör 

birim kurulu kararı ile belirlenir. 

 

Başvuru ve koşulları 

Madde 11 – (1) Disiplinlerarası ilgi alanı için herhangi bir başvuruya ihtiyaç 

bulunmamaktadır.  

(2) Disiplinlerarası ilgi planının takibi isteğe bağlıdır. 

(3) Öğrenci, danışmanı ile belirlediği Disiplinlerarası ilgi alanında yer alan seçmeli ders 

planındaki dersleri seçerek ilgili süreci takip eder.  

 

Başarı koşulları 

Madde 12 – (1) Bir öğrenci disiplinlerarası ilgi alanı için asgari seçmeli ders koşulunu 

tamamlayıp bitirme çalışmasını ilgi alanının çalışma konularından birini seçip başarılı bir şekilde 

tamamladıktan sonra sistem ilgili planın gerçekleştiğini takip ederek belgelendirme işlemini 

gerçekleştirir.  

(2) Öğrencinin disiplinlerarası ilgi alanından belge alabilmesi için asgari seçmeli derslerden 

ve bitirme çalışmasından oluşan ilgi alanı derslerinin genel not ortalaması en az 2,50/4,00 olmalıdır. 

(3) Disiplinlerarası ilgi alanını tamamlayanlara eğitim aldıkları ilgi alanında sadece ilgi alanı 

belgesi düzenlenir. Bu belge diploma yerine geçmez. 

(4) Disiplinlerarası ilgi alanını tamamlayan öğrenciye, koordinatör bölümden mezuniyet 

hakkını elde etmeden Disiplinlerarası ilgi alanı belgesi verilmez. 

(5) Disiplinlerarası ilgi alanı için ayrı bir not durum belgesi (transkript) düzenlenir. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan haller 

Madde 13 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri 

ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır. 

 

Yürürlük 

Madde 14 – (1) Bu yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe 

girer. 

 

Yürütme 

Madde 15 – (1) Bu yönerge hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


