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ORTAK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  
MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ndeki 

ortak derslerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam  
MADDE 2 – (1) Bu yönerge, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde yer alan 

önlisans ve lisans programlarında güz ve bahar dönemleri ile yaz okulunda açılacak ortak derslerin 
yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.  
 

Dayanak  
MADDE 3 – (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2809 sayılı 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans 

ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;  
a) Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini, 

b) Rektör: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,  
c) Senato: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,  
ç) Birim: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve 

meslek yüksekokullarını,  
d) Ortak ders: Ders kodları ve içerikleri aynı olan dersleri, 

e) Ortak ders 1 (OD1): Türk Dili derslerini, 

f) Ortak ders 2 (OD2): Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini,  
g) Ortak ders 3 (OD3): Yabancı Dil derslerini,  
ğ) Ortak ders 4 (OD4): Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve Bilişim Teknolojileri ve 

Uygulamaları derslerini,  
h) Ortak ders 5 (OD5): Temel Bilimler derslerini (Matematik, Fizik, Kimya, İstatistik vb.),  
ı) Ortak dersler koordinatörü (ODEK): Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanan ve ortak 

derslerle ilgili işlemlerin/faaliyetlerin üniversite genelinde yürütülmesinden/organize edilmesinden 
sorumlu öğretim elemanını,  

i) Grup ders koordinatörü (GDK): Her bir ortak ders grubu ile ilgili işlemlerin/faaliyetlerin 

üniversite genelinde yürütülmesinden/organize edilmesinden sorumlu olan ve ODEK’in önerisiyle 
Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanan öğretim elemanını,  

j) Genel koordinasyon kurulu (GKK): ODEK başkanlığında, GDK’lerden oluşan kurulu, 

k) Grup ders öğretim elemanları: İlgili ortak dersi veren öğretim elemanlarını, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi, Ders Programları, 

Derslerin İşleyişi ve Sınavlar 

 

Öğretim elemanlarının görevlendirilmesi  
MADDE 5 – (1) Birimler, gerek duyulması durumunda ders birleştirme/ şubeleştirme vb. 

işlemleri tamamladıktan sonra, ortak dersleri vermek üzere öğretim elemanı taleplerini ODEK’e 
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iletir. İlgili dersler için öğretim elemanları, grup ders öğretim elemanları içerisinden GKK’nin 

önerisi ve ilgili birimlerin yönetim kurulu kararları ile görevlendirilir. 

(2) (Değişik:ÜS-22/01/2020-38/09) Uzaktan eğitim ile yapılacak derslerde, ders 

birleştirme/şubeleştirme vb. işlemler GKK tarafından belirlenir. 

 

Ders programları  
MADDE 6 – (1) Ortak derslerin haftalık ders programı GKK tarafından belirlenir. 

Birimlerdeki ders programları, ortak derslerin programı belirlendikten sonra kesinleştirilir.  
(2) Ortak derslerin programı ve dersleri verecek öğretim elemanları, diğer derslerle 

birlikte Öğrenci Bilgi Sisteminde ve ilgili birimlerin web sayfalarında duyurulur.  
 

Derslerin işleyişi ve sınavlar  
MADDE 7 – (1) Ortak derslerin yürütülmesinde standardizasyonun sağlanması amacıyla 

ortak derslerin her biri için ara sınav sayısı, ödev verilip verilmemesi, ödev sayısı, ödevlerin 
değerlendirilmesi ve sınavlara katkısının belirlenmesi, sınavların ortak yapılıp yapılmayacağı vb. 

konularda grup ders öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda GKK yetkilidir.  
(2) Ortak derslerin sınavları için ilgili grup ders öğretim elemanlarından sağlanan sorularla 

bir soru bankası oluşturulabilir. İstenildiği takdirde sınav soruları bu soru bankasından seçilebilir.   
(3) Sınavların organize edilmesinde GKK yetkilidir.  
(4) Sınavların yapılması esnasında gerekli olan gözetmen ihtiyacı ortak ders hizmeti alan 

bölümün/programın öğretim elemanları tarafından karşılanır. İlgili sınavlara ortak dersi veren 
öğretim elemanları da görevlendirilebilir.  

(5) Sınav sonuçlarına itirazlar, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans 
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendirilir. 

(6) (Değişik:ÜS-22/01/2020-38/09) Ortak derslerin işleyişinin yüz yüze veya uzaktan 

eğitim ile yapılmasına GKK tarafından karar verilir. Uzaktan eğitim yoluyla verilen ders/dersler 

hariç, bu yönerge kapsamındaki derslerde devam zorunluluğu aranır. 

 (7) (Değişik:ÜS-22/01/2020-38/09) Ortak derslerdeki başarı durumu, ilgili dersin şubeleri 

ayrı ayrı dikkate alınarak bağıl sisteme göre ortak belirlenir. 

(8) (Değişik:ÜS-22/01/2020-38/09) İşyeri eğitimine geçen birimlerde 5(ı) dersleri uzaktan 

eğitim yöntemiyle verilebilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Yönergede hüküm bulunmayan haller  
MADDE 8 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hususlarda, ilgili diğer mevzuat 

hükümleri ile senato kararları uygulanır. 

 

Yürürlük 

MADDE 9 – (1) Bu Yönerge, Senatoda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 

Yürütme  
MADDE 10 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

Rektörü yürütür. 
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  Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının  

Tarihi Sayısı 

23/08/2019 27/07 

Yönergede Değişiklik Yapan Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının 

Tarihi Sayısı 

1.        22/01/2020  38/09 

  
  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


