
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 

ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER UYGULAMA YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1- Bu yönergenin amacı; üniversite seçmeli derslerinin (ÜSD) uygulama 

ilkelerini düzenlemektir. Bu yönerge, Aksaray Üniversitesi fakülte ve yüksekokulları 

tarafından açılan üniversite seçmeli dersleri ve uygulama esaslarını kapsar. 

Dayanak 

MADDE 2 – 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun14.maddesineve Aksaray 

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3 - Bu Yönergede geçen, 

a) Üniversite  : Aksaray Üniversitesini, 

b) Senato  : Aksaray Üniversitesi Senatosunu, 

c) İlgili Kurullar : Üniversite seçmeli dersleri olarak önerilen dersleri akademik 

olarak incelemek ve onaylamakla görevli bölüm ve fakülte/yüksekokul kurullarını 

ifade eder. 

d) Üniversite Seçmeli Dersleri: (ÜSD) Öğrencilerin ilgi ve yetkinliklerine uygun 

nitelik ve çeşitlilikte, tarih, kültür, sanat, milli ve manevi değerler eğitimi ile spor, 

sağlıkve topluma hizmet uygulamaları, çevre bilinci, bilim ve teknolojinin yanı sıra 

kişisel gelişimi destekleyen ve yeterlilikleri geliştiren derslerdir. İlgili kurullar 

tarafından onaylanarak her bölümün öğretim planlarında ilgili yarıyıllarda “Üniversite 

Seçmeli-I” ve devamı adlar altında belirtilen ÜSD, ilgili yarıyıllarda kayıt yaptırma 

zorunluluğu olan derslerdir. 

e) Aksaray ÜniversitesiEğitim Komisyonu: Üniversite seçmeli derslerin 

düzenlenmesi ve eşgüdümünü sağlamakla görevli komisyondur.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ders Açma, Kayıt,  Değerlendirme ve Tekrarlama İlkeleri 

MADDE 4 –Üniversite Seçmeli Derslerinin Açılması 

a) ÜSD Aksaray Üniversitesi Merkez Kampüsteki birimler bünyesinde açılır. 

b) Her bölüm ÜSD havuzunda her bir yarıyıl için 2 (iki) ders açar. 

c) Her fakülte/bölüm bir sonraki eğitim-öğretim döneminde açılacak ÜSD ilgili 

kurullardan geçirerek en geç Nisan ayı sonuna kadar Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına bildirirler. 
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d) ÜSD her programda V ve VI. yarıyıllarda açılır.  

e) ÜSD eğitim öğretim planlarında “Üniversite Seçmeli Dersi-I”, “Üniversite Seçmeli 

Dersi-II” şeklinde gösterilir. 

f) ÜSD kodlama işlemi, fakülte/bölümün harf kodunun başına ÜSD ilavesi ile yapılır. 

(Örneğin: Kamu Yönetimi için; ÜSDKAMU 321, 323 gibi) 

g) ÜSD Eğitim Komisyonunun incelemesi ve Senatonun onayından sonra kesinleşir. 

h) Bir fakülte/bölümdeki zorunlu veya seçmeli dersler aynı yarıyılda ÜSD olarak 

açılamaz. 

i) Niteliği, içeriği ve uygulama koşulları açısından ikinci öğretimde sürdürülmesi 

mümkün olmayan dersler sadece  normal öğretimde açılabilir. 

j) Bölümler kendi alanlarını ilgilendiren ancak diğer bölümlerdeki öğrencilerin de 

ihtiyaç ve ilgilerine dönük dört dersi, öğretim elemanı ve hangi yarıyılda açılacağı 

bilgilerini tespit edip Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderir. 

k) Senatonun onayından sonra ÜSD öğrencilerin seçmesi için otomasyona yerleştirilir. 

l) ÜSD bütün birimlerde haftanın aynı gün ve saatinde olmalıdır. Bu gün ve saat senato 

tarafından değiştirilmedikçe Çarşamba günleri normal öğretimde 13.00-15.00, 

II.öğretimde ise 17.00-19.00 saatleri arasında olur. 

m) ÜSD haftalık 2 (iki) saat teorik ve 3 (üç) AKTS olarak planlanır. 

MADDE 5 –Üniversite Seçmeli Derslerine Kayıt 

a) Öğrenci V.ve VI. yarıyıllarda o dönem için açılmış olan ÜSD seçer. 

b) Lisans öğrencileri öğrenimleri süresince iki ÜSD almak zorundadır.  

c) Öğrenciler kendi bölümünce açılan ÜSD’ye kayıt yaptıramaz. 

d) Derse kayıt, öğrencinin internet üzerinden açılan tüm ÜSD listesinden seçim yapması  

ve onayıyla kesinleşir. Ders ekleme çıkarma döneminde danışman onayı ile  

değişiklik yapılabilir. 

MADDE 6 –Üniversite Seçmeli Derslerinin Değerlendirilmesi 

a) ÜSD yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları akademik takvime uygun olarak ara sınav ve 

final haftasında dersin yapıldığı gün ve saatlerinde yapılır.ÜSD sınavlarının yapıldığı 

saatlerde başka hiçbir sınav yapılmaz 

b) ÜSD, dersi açan fakülte ve yüksekokulların sağlayacağı derslik, salon veya diğer 

alanlarda verilir. Görevlendirmeler ilgili akademik birimlerce yapılır ve 

ücretlendirmeler dersi açan öğretim üyesinin bağlı bulunduğu birim tarafından 

düzenlenir ve ödenir. Dersin idari sorumluluğu ilgili fakülte veya yüksekokuldadır. 

c) ÜSD“Aksaray Üniversitesi Önlisans/Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği”ne göre değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda verilen notlar yarıyıl 

not ortalaması ve genel not ortalaması hesaplamalarına katılır. 

d) Senato ÜSD’ler için üst kontenjan limiti belirleyebilir. Bu sayıyı tamamlayan ders 

otomasyonda seçime kapatılır. 

MADDE 7 –Üniversite Seçmeli Dersinin Tekrarı 

a) Öğrenciler başarısız oldukları ÜSD tekrar almak zorunda değildir. Başarısız olunan 

ÜSD yerine, başka bir ÜSD alınabilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Diğer Hususlar 

MADDE 8 - Bu yönergede belirtilmeyen konularda Aksaray Üniversitesi  Ön Lisans ve 

Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 9 - Bu yönerge, Aksaray Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 10 - Bu yönerge hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

…/…/2016 tarih ve 2016/….. sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir. 
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