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İlgi : 30.01.2020 tarihli ve 75850160-101.03.01-E.6780 sayılı yazımız.
 

 
Ortak dersler bölümü konulu ilgi yazımız ile bildirilen karar, Yükseköğretim Yürütme
Kurulunda yükseköğretim kurumlarının görüşlerini almaya matuf bir karar olmasına

 sehven bu konuda alınmış bir karar gibi gönderilmiştir.rağmen
 
Bir örneği ekte gönderilmekte olan mezkûr konuda alınacak kararın oluşturulmasında
değerlendirilmek üzere Yükseköğretim Kurumunuz görüşünün 14 Şubat 2020 Cuma gününe
kadar Başkanlığımıza bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Ek : Görüş istenen taslak karar (1 sayfa)
 

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Tüm Üniversiteler(Kep)ne
Tüm Üniversiteler(Posta)ne

Personel Dairesi Başkanlığına
Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı
Yükseköğretim Proje Geliştirme ve
Destekleme Daire Başkanlığına
Vakıf Yükseköğretim Kurumları Daire
Başkanlığına

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı

İVEDİ VE
GÜNLÜ
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Konu :Ortak Dersler Bölümü Görüş Talebi
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Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 06800 Bilkent Ankara-Türkiye
Telefon: 0(312) 298 70 00
Faks: 0(312) 266 47 59

Bilgi için:Haydar ALTUNAY
Araştırmacı

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.
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Ek-1 

Yükseköğretim kurumlarının bünyesinde bütün önlisans ve lisans programlarında ortak dersler 

yürütmek üzere bölüm açılması konusu 29/01/2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu 

toplantısında görüşülmüş ve yapılan 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/h 

maddesi uyarınca,  

1) Yükseköğretim kurumlarının bünyesindeki bütün ön lisans ve lisans programlarında,

2547 sayılı Kanun’un 5/i maddesi uyarınca verilmesi gereken ortak derslerin yanı sıra farklı 

fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının programlarındaki ortak dersler için ihtiyaçlara 

bağlı olarak bilişim teknolojileri, sağlık, sosyal ve beşeri bilimler alanlarından öğretim 

elemanları istihdam etmek üzere Rektörlükler bünyesinde Ortak Dersler Bölümü 

kurulabilmesine;  

2) Bu kararın 1.maddesinde yer alan ortak dersleri yürütmek için üniversite bünyesinde

ilgili  fakülte, enstitü, yüksekokul  ve bölümlerin bulunması halinde, söz konusu derslerin 

yürütülmesinde olabildiğince ilgili birimlerden yararlanılması; üniversite bünyesinde uzaktan 

eğitimle ilgili alt yapı mevcut ise söz konusu derslerin uzaktan eğitim yoluyla da verilebilmesi 

ya da başka üniversitelerden uzaktan eğitim yoluyla alınması şeklindeki uygulamanın 

devamına; 

3) Mühendislik eğitimi verilen fakültelerin programlarında temel bilimler kapsamında yer

alan ortak derslerin yürütülmesinde ilgili alan fakültelerinden (fen, fen-edebiyat vd.) 

yararlanılması şeklindeki uygulamanın devamına; ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda 

ilgili mühendislik fakültesi bünyesindeki ortak dersleri yürütmek üzere Temel Bilimler Bölümü 

ve bu bölüm altında ihtiyaçlara bağlı olarak (a) Matematik, (b) Fizik, (c) Kimya, (d) Biyoloji 

ve (e) Bilişim Teknolojileri Alanlarının tanımlanmasına;  

4) Gerek rektörlük bünyesindeki Ortak Dersler Bölümü, gerekse mühendislik eğitimi

verilen fakültelerdeki Temel Bilimler Bölümünde öğretim elemanı istihdamında,  ders yükü ve 

öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak öğretim elemanı talep ve atamalarının her bir alan 

için ayrı ayrı belirtilerek yapılmasına; servis dersleri veren yukarıdaki bölümlerde norm kadro 

planlaması yapılırken ve Yükseköğretim Kurulundan kadro talep edilirken bölüm ve alanlarına 

göre mevcut öğretim elemanı bilgi ve sayılarının da sisteme girilmesine  

ilişkin olarak yükseköğretim kurumlarından görüş alınmasına ve alınan görüşler de 

değerlendirildikten sonra karara bağlanmasının uygun olduğunu karar verilmiştir. 


