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DAĞITIM YERLERİNE
Yükseköğretim kurumlarının bünyesinde bütün önlisans ve lisans programlarında ortak dersler
yürütmek üzere bölüm açılması konusu 29/01/2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu
toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 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
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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
karar verilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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