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TC. 

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 

 

ALAN İÇİ-ALAN DIŞI ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİNİNİ UYGULAMA 

ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE 

 

Amaç  

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 

Fakülte/Meslek Yüksekokullarında okutulan Alan İçi, Alan Dışı ve Üniversite Ders Havuzuna 

açılacak derslerle ilgili olarak uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam  

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesindeki tüm fakülte ve 

yüksekokulları kapsar,  

 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu yönerge İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim 

Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine (RG 29.04.2013 tarih ve 28632 sayı; Değişiklik 05.08.2019 

tarih ve 30853 sayı) dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu yönergede adı geçen; 

a) Üniversite: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesini 

b) Rektör: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü 

c) Senato: Üniversite Senatosunu 

ç) İlgili Kurul: Fakültelerde; Fakülte kurulunu, Meslek Yüksekokullarında; Meslek 

Yüksekokulu kurulunu  

d) Alan içi Seçmeli (AİS): Öğrencinin eğitim görmekte olduğu programın ders 

programında yer alan seçmeli dersleri 

e) Alan Dışı Seçmeli (ADS): Öğrencinin eğitim görmekte olduğu programın ders 

programında yer almayan, başka programların ders programlarında okutulan veya 

üniversitenin seçmeli ders havuzunda bulunan dersleri  

f) Üniversite Seçmeli Dersleri (ÜSD): Üniversitenin seçmeli ders havuzunda yer 

alan ve tüm programlarındaki öğrencilerin ADS ders olarak tercih edilebilecekleri 

USD kodlu dersleri ifade eder. 

 

MADDE 5- (1) Üniversite Seçmeli Ders Havuzuna yeni ders açılması;  

a) Enstitü/Fakülte/Meslek Yüksekokulu, ÜSD açılması ile ilgili talebini kurul 

kararıyla Rektörlüğe bildirir ve dersler Senatonun onayı ile açılır.  

b) İlgili kurullar ve Senato tarafından onaylanan ÜSD “USD XXX” kodu altında 

tanımlanır. 
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c) Dersi verecek olan öğretim elemanı, dersi teklif eden Enstitü/Fakülte/Meslek 

Yüksekokulu tarafından belirlenir. 

ç) Derslere kabul edilecek öğrenci sayısı için üst sınırlar dersin içerik ve 

uygulamasına göre dersin açılmasını talep eden öğretim üyesinin önerisi ve ilgili 

kurullar tarafından belirlenir.  

d) ÜSD yüz yüze veya uzaktan eğitim şeklinde açılabilir. Ders yüz yüze olduğu 

takdirde dersi alan öğrenci sayısı yüksek ise ilgili kurulların kararıyla şubeler 

oluşturulabilir. 

e) ÜSD hem güz hem bahar yarıyılında açılabilir. 

f) ÜSD dersleri öğrencinin sınıfına bakılmaksızın alttan ve üstten alınabilir. 

g) Yeni açılacak olan ÜSD teorik saati en fazla 2, öğrenci çalışma yükü ise 2-5 

AKTS olmalıdır. 

ğ) Öğrencinin seçtiği ve danışmanının onayladığı ÜSD dersi alan öğrenci sayısı, 

Rektörlüğün belirlediği minimum öğrenci sayısından az ise öğrenci başka bir 

ÜSD derse kayıt yaptırmak zorundadır. 

h) ÜSD başarı değerlendirmesinde ara sınav, mazeret, final ve bütünleme sınavları 

zorunlu derslerde olduğu gibi uygulanır. 

 

MADDE-6 (1) ÜSD havuzunda yer alacak derslerde aranan özellikler; 

a) Topluma hizmet, spor, sağlık, kültür ve sanat etkinlikleri çevre bilinci, bilim ve 

tarih kültürünü geliştirme, kariyer, yenilikçilik, girişimcilik, araştırma ve 

geliştirme (Ar-Ge), huzur ve güven, iletişim ve yabancı dil becerileri gibi 

kazanımlara yönelik olmalıdır.   

b) Farklı programlarda öğrenim görmekte olan öğrencilerin, ortak ilgi alanlarını 

içeren ve farklı disiplinler arası çalışmalara uygun olmalıdır. 

c) Üniversitemizin bölüm ve programlarının ders programlarında yer alan seçmeli 

veya zorunlu dersler, ÜSD havuzuna ilgili kurullar tarafından öğrenci kontenjanı 

da belirtilerek önerilebilir. 

d) Bölüm ve programların ders programlarında bulunan dersler havuza önerilecekse 

dersin kodu, adı, kredisi ve AKTS yükü değiştirilmez. 

 

MADDE 7-(1) Öğrencilerin ve danışmanların seçmeli derslere kayıt yaparken dikkat 

etmeleri gereken hususlar şunlardır;  

a) Alan İçi Seçmeli (AİS) derslere kayıt: 

1. Öğrenciler, eğitim görmekte oldukları programın, ders programında yer alan seçmeli 

dersleri AİS olarak alabilirler.  

2. Üniversite Ders Havuzunda bulunan, öğrencinin eğitim görmekte olduğu programın 

dışındaki dersler ve USD kodlu dersler AİS olarak alınamaz. 

3. Öğrenci almış olduğu AİS dersinden başarılı olmadığı takdirde, bir sonraki dönemde bir 

defaya mahsus olmak üzere farklı bir ders alabilir. Aynı dersi aldığı takdirde devam 

şartını yerine getirmişse devam şartı aranmaz. 
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4. Mezuniyet için öğrenci, eğitimi süresince ders programında belirtilen AİS ders sayısı ve 

AKTS yükünü tamamlamakla yükümlüdür.  

5. Öğrenciler tarafından seçilen AİS dersler, öğrenci danışmanları tarafından onaylandıktan 

sonra kesinleşir. 

6. Öğrencinin seçip danışmanının onayladığı AİS dersi alan öğrenci sayısı, Rektörlüğün 

belirlediği minimum öğrenci sayısından az ise öğrenci başka bir AİS derse kayıt 

yaptırmak zorundadır. 

 

b) Alan Dışı Seçmeli (ADS) derslere kayıt: 

1. Öğrencinin eğitim görmekte olduğu programın ders programında yer almayan, diğer 

programların zorunlu veya seçmeli dersleri ile Üniversite Seçmeli Ders Havuzunda 

bulunan dersler ADS ders olarak alınabilir.  

2. Üniversite Ders Havuzunda bulunan ve öğrencinin eğitim görmekte olduğu programın 

koduna sahip olan dersler, ADS ders olarak alınamaz. 

3. Öğrenci almış olduğu ADS dersinden başarılı olmadığı takdirde, bir sonraki dönemde bir 

defaya mahsus olmak üzere farklı bir ders alabilir. Aynı dersi aldığı takdirde devam 

şartını yerine getirmişse devam şartı aranmaz. 

4. Mezuniyet için öğrenci, eğitimi süresince ders programında belirtilen ADS ders sayısı ve 

AKTS yükünü tamamlamakla yükümlüdür.  

5. Öğrenciler tarafından seçilen ADS dersler, öğrenci danışmanları tarafından 

onaylandıktan sonra kesinleşir. 

6. Öğrencinin seçip danışmanının onayladığı ADS dersi alan öğrenci sayısı, Rektörlüğün 

belirlediği minimum öğrenci sayısından az ise öğrenci başka bir ADS derse kayıt 

yaptırmak zorundadır. 

 

Diğer Hususlar 

MADDE 8- (1) Bu yönergede belirtilmeyen konularda İstanbul Yeni Yüzyıl 

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

 

MADDE 9- (1) Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

MADDE 10- (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.  

 

 

Yönergenin Kabul Edildiği Senato’nun 

Tarihi Sayısı 

04 Nisan 2022 2022/08 

 

 


