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T.C. 

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç 

MADDE-1 (1) Bu yönergenin amacı, Amasya Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokullarında 

okutulması planlanan Alan Dışı Seçmeli Ders Havuzunda yer alacak dersler ile bu derslerin 

koordinasyonunu yapacak olan Alan Dışı Seçmeli Ders Koordinatörlüğünün çalışma usul ve esasları 

düzenlemektir. 

 

Kapsam 

 

MADDE-2 (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine bağlı Fakülte ve Yüksekokullarında 

yürütülen programlarda verilecek olan Üniversite Alan Dışı Seçmeli Ders Havuzundaki derslerin 

özelliklerini, derslere kayıt koşullarını ve derslerin başarı notlarının değerlendirmesine ilişkin esasları 

kapsar. Bu yönerge, Amasya Üniversitesindeki tüm Fakülte ve Yüksekokulları kapsar, ancak bölüm 

seçmeli dersleri için uygulanmaz. 

Dayanak 

MADDE-3 (1) Bu Yönerge, 04.11.1984 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 14. 

maddesi ve 18.02.1982 tarihli ve 17609 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitelerde Akademik 

Teşkilat Yönetmeliğinin 5. Maddesi ve Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE-4(1) Bu Yönergede geçen: 

a) İlgili Kurul: Fakültelerde Fakülte Kurulunu, Yüksekokullarda Yüksekokul Kurulunu, 

b) Senato: Amasya Üniversitesi Senatosunu, 

c) Alan Dışı Seçmeli Dersler (ASD): Öğrencilerin ilgi ve yetkinliklerine uygun nitelik ve 

çeşitlilikte, toplumsal hizmet, tarih, kültür ve sanat duyarlılığı ile spor ve sağlık faaliyetleri, çevre bilinci, 

bilim ve teknolojinin yanı sıra kişisel gelişimi destekleyen ve anahtar/aktarılabilir yeterlilikleri geliştiren 

derslerdir. İlgili kurullar tarafından onaylanarak her bölümün öğretim planlarında ilgili yarıyıllarda 

“Alan Dışı Seçmeli Dersleri” grubu altında belirtilen derslere kayıt yaptırma zorunluluğu vardır, 

ç) Alan Dışı Seçmeli Dersler Havuzu: İlgili kurullar ve Senatonun onayı ile Alan Dışı Seçmeli 

Dersi olarak kabul edilmiş olan derslerin tümünü, 

d) Üniversite: Amasya Üniversitesini ifade eder. 

Alan Dışı Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü 

MADDE-5 (1) Alan Dışı Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü, Amasya Üniversitesi Rektörü 

tarafından üniversite öğretim elemanları arasından atanan dört üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi üç 

yıldır. Görev süresini tamamlayan üye tekrar atanabilir. Koordinatörlük, ilgili Rektör Yardımcısının 

başkanlığında toplanır. Üyelerden biri sekretarya görevini yürütür. Toplantılarda kararlar oy çokluğu ile 

alınır. 

(2) Alan Dışı Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü, önerilen derslerin ön değerlendirilmesini yapar 

ve uygun görülen dersleri, onay için Üniversite Senatosunda görüşülmek üzere Rektörlük Makamına 

gönderir. 

(3) Alan Dışı Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü, her eğitim – öğretim yarıyılı için üniversite 
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akademik takviminde belirlenen öğrencilerin ders kayıt tarihinden önce, açılması kesinleşen üniversite 

seçmeli derslerin internet ortamında ilan edilmesini sağlar. 

(4) Alan Dışı Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü, üniversite seçmeli derslerin açılması, 

şubelendirilmesi, kontenjanların belirlenmesi, derslerin yapılacağı gün ve mekânların belirlenmesi 

noktasında bölüm ve program birimleriyle koordineli olarak çalışır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Alan Dışı Seçmeli Derslerinin Belirlenmesi, Açılması, Kaydı, Değerlendirilmesi 

 

Alan Dışı Seçmeli Derslerinin Belirlenmesi İlkeleri 

MADDE -6 (1) ASD havuzunda yer alacak derslerde şu özellikler aranır: 

a) ASD; topluma hizmet uygulamaları, kültür ve sanat aktiviteleri, spor ve sağlık aktiviteleri, 

çevre duyarlılığını geliştirme, bilimi yaygınlaştırma, tarih kültürünü geliştirme, iletişim becerileri, 

yabancı dil becerileri gibi kazanımlara yönelik olmalıdır. 

b) ASD; özel bir alanın derinlemesine öğretimi yerine, disiplinlerarası çalışmalara uygun olan 

ve öğrencilerin ortak ilgi alanlarından seçilmelidir. 

Alan Dışı Seçmeli Derslerinin Açılması 

MADDE-7 (1) Alan Dışı Seçmeli Ders Havuzuna önerilecek olan yeni dersler bölüm ya da 

programın ilgili yönetim kurullarında uygun görülmesinden sonra Dekanlıklar, Yüksekokul 

Müdürlükleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde ilgili bölüm başkanlıkları tarafından, her yıl Lisans ve 

Önlisans Akademik Takvimin bahar yarıyılı derslerinin son gününe kadar Alan Dışı Seçmeli Ders 

Koordinatörlüğüne gönderilir. 

(2) Önerilen dersler Alan Dışı Seçmeli Ders Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilerek, 

dersin içerik ve format yönünden uygun olup olmadığına karar verilir. Üniversite havuzuna açılmasına 

karar verilen dersler, Alan Dışı Seçmeli Ders Koordinatörlüğü tarafından Senatoda görüşülmek üzere 

Rektörlük Makamına sunulur. 

(3) Alan dışı seçmeli ders havuzuna önerilen ve Senato tarafından kabul edilen derslerin listesi, 

derslerin bilgi paketleri ve derslere ilişkin varsa diğer bilgiler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 

internet ortamında ilan edilir. 

(4) Alan dışı seçmeli ders havuzuna kabul edilen bir dersin içeriğinde değişiklik yapılacak ise 

uygulanacak süreç, yeni bir ders önerisi şeklinde yürütülür. 

(5) Alan dışı seçmeli ders havuzunda açılan bir dersin, takip eden eğitim öğretim döneminde, 

yürütülüp yürütülmeyeceği Bahar dönemi bütünleme sınavları sonuna kadar Alan Dışı Seçmeli Ders 

Koordinatörlüğüne bildirilmelidir. 

(6) Bölüm ya da programların eğitim öğretim planlarında alan dışı seçmeli dersleri, Alan Dışı 

Seçmeli Dersi 1, Alan Dışı Seçmeli Dersi 2 şeklinde gösterilirler. 

(7) ASD havuzundaki her bir ders hem güz hem bahar döneminde açılabilir. 

(8) Bir öğretim elemanı her dönemde sadece bir alan dışı seçmeli ders açabilir. 

(9) Dersi verecek olan öğretim elemanı ilgili bölüm kurulu kararı ile teklif edilir. 

(10) Bir alan dışı seçmeli dersi almak isteyen öğrenci sayısı 10’dan az ise ders açılamaz. 

(11) Derslere kabul edilecek öğrenci sayıları için üst sınırlar ilgili kurullar tarafından belirlenir. 

Dersi alan öğrenci sayısının yüksek olması durumunda ilgili kurulların kararıyla şubeler oluşturulabilir. 

(12) ASD bütün birimlerde haftanın aynı gün ve saatinde olmalıdır. Bu gün ve saat senato 

tarafından değiştirilmedikçe Çarşamba günleri 15.00-17.00 saatleri arasında olur. İkinci öğretim 

öğrencileri normal öğretim öğrencileri ile beraber aynı dersleri alırlar, ikinci öğretim öğrencileri için 
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ayrıca Alan Dışı Seçmeli Dersler açılmaz 

 

Alan Dışı Seçmeli Derslerine Kayıt 

MADDE-8 (1) Öğrenciler öğrenci bilgi sisteminde yer alan ASD listesinden, haftalık ders saati 

ve kredilerini   de dikkate alarak seçim yaparak kayıt yaptırırlar. Öğrenciler tarafından seçilen dersler, 

öğrenci danışmanları tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir. Danışman onayı döneminde değişiklik 

yapılabilir. 

(2) ASD, her programda V. ve VI. yarıyıllarda açılır. 2020-2021 Güz döneminden itibaren kayıt 

yaptıran öğrencilerin mezun olabilmeleri için bu dönemlerdeki ASD derslerinden birer tane almış ve 

başarmış olması gerekir. 

(3) Öğrenciler bir eğitim öğretim döneminde sadece bir Alan Dışı Seçmeli Dersine kayıt 

yaptırabilirler.  

(4) Öğrenciler eğitim öğretim süreleri boyunca lisans programlarında 4 AKTS’lik Alan Dışı 

Seçmeli Dersi almak zorundadırlar.  

(5) Öğrenci almış olduğu dersten başarısız olduğunda, sonraki dönemlerde farklı bir ders 

alabilir, kaldığı dersi alma zorunluluğu yoktur. Bu durumda başarısızlık sebebiyle bırakılan ders öğrenci 

transkriptinde gösterilmez. 

 (6) Almış olduğu dersten kalan öğrenci, aynı dersi tekrar aldığında önceki dönemde devam 

şartını yerine getirmiş ise devam şartı aranmaz. 

Başarı Değerlendirme Sistemi  

MADDE-9 (1) Alan Dışı Seçmeli Ders Havuzu kapsamındaki tüm derslerde Amasya 

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

(2) Alan Dışı Seçmeli Havuz Derslerinde ara sınav ve yılsonu sınavları diğer seçmeli ve zorunlu 

derslerde olduğu gibi uygulanır.  

(3) Alan Dışı Seçmeli Derslerinin ara/yılsonu sınavları akademik takvime uygun olarak ara 

sınav ve final haftasında dersin yapıldığı gün ve saatlerinde yapılır.  

Derslerin Kredi Değeri  

MADDE-10 (1) ASD ders saatleri ve ders yükleri haftada 2 (iki) saat ve 3 (üç) AKTS olarak 

uygulanır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Genel Hükümler 

MADDE -11 (1) Bu Yönergede belirtilmeyen konularda Amasya Üniversitesi Önlisans ve 

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.  

Yürürlük 

MADDE -12 (1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

Yürütme  

MADDE -13 (1) Bu Yönerge hükümlerini Amasya Üniversitesi Rektörü yürütür. 


