
 

 

T.C.  

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ  

ORTAK DERSLER YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, Çağ Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarında açılacak 

ortak zorunlu ve ortak seçmeli derslerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim 

Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 16.07.2020 tarih ve E.43076 sayılı 

yazısına ve Çağ Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3- (1) Bu yönergede geçen: 

Üniversite: Çağ Üniversitesi’ni, 

Rektörlük: Çağ Üniversitesi Rektörlüğü’nü, 

Ortak Dersler: Çağ Üniversitesi ön lisans ve lisans bölümlerinde ortak olarak okutulan ortak seçmeli 

ve ortak zorunlu dersleri,  

Bölüm Başkanı: Ortak Dersler Bölüm Başkanı’nı,  

Bölüm Kurulu: Ortak Dersler Bölüm Kurulu’nu, 

ifade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM 

Organlar 

MADDE 4- (1) Bölüm Başkanı: Bölüm Başkanı, Rektör tarafından öğretim elemanları arasından üç 

yıl süre ile atanır. Bölüm Başkanı, her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalardan ve bölümle ilgili 

her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde 

kullanılmasını sağlamaktan ve ilgili dersleri veren öğretim elemanlarından sorumludur. Bölümde 



 

 

görevli öğretim elemanlarının görevlerini uygun biçimde yerine getirip getirmedikleri Bölüm Başkanı 

tarafından izlenir ve denetlenir. 

MADDE 5- (1) Bölüm Kurulu: Rektör tarafından bölümde ders veren öğretim elemanları arasından 

seçilen 2 üye ve bölüm başkanından oluşur. Bölüm Kurulu, Bölüm Başkanı’nın tespit edeceği 

gündemdeki konuları görüşmek üzere Bölüm Başkanı’nın çağrısı ile toplanır. Bölüm başkanının 

olmadığı durumlarda bu görevler Bölüm Başkanı tarafından görevlendirilen üye tarafından yerine 

getirilir. (14.09.2022 tarihli Senato Kararı İle Değişmiş hali) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki ve Sorumluluk 

MADDE 6- (1) Ortak Dersler Bölümü’nün akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Bölüm 

Başkanının önerisi üzerine Rektörlük tarafından karşılanır. 

MADDE 7- (1) Bölüm Başkanlığı, Üniversitemiz birimlerinde okutulan ortak dersleri, hangi öğretim 

elemanının üstleneceğini belirler. Onay için Bölüm Kurulu’na sunar. Bölüm Kurulu’nun alacağı kararın 

ardından atama ve görevlendirmeler Bölüm Başkanlığı nezdinde gerçekleştirilir. 

Madde 8- (1) Bölüm Başkanlığı, ilgili dersleri yürüten öğretim elemanları arasında eşgüdümü sağlar. 

Derslerin etkin ve verimli yürütülmesi için Rektörlüğe önerilerde bulunur. 

MADDE 9- (1) Derslerin yürütülmesi, sınavlar ve değerlendirme işlemleri Çağ Üniversitesi Ön lisans 

ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ortak Derslerin Açılması ve İşleyiş 

MADDE 10- (1) Üniversite seçmeli ortak derslerinin açılmasında, programların öğrenim çıktılarının 

esas alınması ve ders tekliflerinin bunlarla ilişkilendirilerek yapılması esastır. Ders teklifleri Eğitim 

Öğretim Komisyonu Yönergesinde belirtilen esaslar doğrultusunda yapılır ve sonuçlandırılır.  

(2) Üniversite ortak ders havuzunda yer alması önerilen dersler, en geç Nisan ayının sonuna kadar ders 

teklifi vermek isteyen öğretim elemanı tarafından Ortak Dersler Bölümü Başkanlığına iletir. Bölüm 

Başkanlığı değerlendirme sonuçlarını Bölüm Kurulu’na sunar.   

(3) Bölüm Kurulu ortak ders önerisini değerlendirir ve en geç Haziran ayının sonuna kadar Rektörlüğe 

sunar. Senato tarafından kabul edilen derslerin listesi, derslerin bilgi paketleri ve derslere ilişkin varsa 

diğer bilgiler, bölüm başkanlığı tarafından internet ortamında ilan edilir. 

MADDE 11-  

1. Ortak Dersler Bölümünde seçimlik bir dersin açılabilmesi için en az 10 öğrenci tarafından 

seçilmesi zorunludur. Özellik arz eden derslerde öğrenci sayısının bu sayının altında olması 



 

 

halinde de Eğitim Öğretim Komisyonu kararı ve Senato onayıyla ders açılabilir. Yeterli 

öğrencinin kayıt yaptırmadığı ortak seçmeli dersler ekle sil haftasının başında kapatılabilir ve 

kapatılan ortak seçmeli dersler ilgili bölüm başkanlıkları tarafından öğrencilere duyurulur. 

Kapatılan derse kayıt yaptırmış öğrencileri, ekle sil haftasında, açılmış olan diğer ortak 

seçmeli derslerden birine kayıt yaptırabilir. Açılması kesinleşmiş olan ortak seçmeli derslere 

kayıtlı öğrenci sayısının ekle sil haftasında, belirlenen sayının altına düşmesine izin verilmez. 

2. Öğrenciler, Fakülteleri tarafından belirlenen zorunlu ve alan seçmeli derslerine ek olarak ortak 

zorunlu dersleri (Türkçe, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Kariyer Planlama) almak 

zorundadırlar. (14.09.2022 tarihli Senato Kararı İle Eklenen) 

3. OSD havuzundaki dersler 2 kredidir (3 AKTS). Öğrenciler, Ortak Seçmeli Ders kodlu bir 

seçmeli dersten başarısız olmaları halinde aynı dersi almak zorunda değildir. Bu dersin yerine 

başka bir Ortak Seçmeli Ders alabilirler. (01.11.2021 tarihli Senato Kararı İle Eklenen) 

4. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için, OSD havuzundan en az üç dersi başarmış olmaları 

gerekir. (01.11.2021 tarihli Senato Kararı İle Eklenen) 

5. Meslek Yüksekokulu öğrencileri için Ortak Seçmeli Ders uygulaması tercihe bağlıdır. 

(01.11.2021 tarihli Senato Kararı İle Eklenen) 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

MADDE 12- (1) Bu yönerge, 2021-2022 Eğitim öğretim yılı başından itibaren yürürlüğe girer.  

MADDE 13- (1) Bu yönerge hükümlerini, Çağ Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


