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KARAR 2018/105
Mevzuat Komisyonu toplantısında incelenen Ortak Seçmeli Dersler Yönergesinde yapılan
değişikliklerin aşağıda belirtildiği şekliyle toplantıya katılanların oy birliğiyle uygun olduğuna;
T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
ORTAK SEÇMELİ DERSLER YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Uşak Üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte ve yüksekokul programlarında
okutulması planlanan ve Ortak Seçmeli Ders Havuzundan açılacak derslere ve ders sorumlularına ilişkin
uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu esaslar, 04.11.1984 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 14. Maddesi
ve 18.02.1982 tarihli ve 17609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Üniversitelerde Akademik Teşkilat
Yönetmeliğinin 5. Maddesine ve Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu yönergede geçen;
a) Fakülte: Uşak Üniversitesi’ne bağlı fakülteleri,
b) Koordinatör: Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü (OSDK) yönetiminden sorumlu öğretim
üyesini,
c) Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü (OSDK): Ortak seçmeli derslerin düzenlenmesi ve
eşgüdümünü sağlamak amacıyla oluşan birimi,
ç) Ortak Seçmeli Dersler (OSD): Öğrencilerin ilgi ve yetkinliklerine uygun nitelik ve çeşitlilikte,
ziraat, tarım, islami ilimler, sanat, genel kültür, edebiyat, yabancı diller, tarih, spor, sağlık, çevre,
bilgisayar programları, bilim ve teknoloji, kişisel gelişim, sosyal sorumluluk, sosyal duyarlılık,
ekonomi, eğitim, psikoloji, girişimcilik, hukuk, mühendislik, insan sağlığı, değerler eğitimi gibi kişisel
değişime ve gelişime katkı sağlayacak çeşitli konuların yer aldığı OSD kodu ile açılmış dersleri,
d) Ortak Seçmeli Dersler Havuzu (OSD havuzu): OSD kodlu ders olarak okutulmak üzere
üniversite öğretim elemanlarının OSDK’ya gönderdikleri ders teklifleri ile oluşturulan havuzu,
e) Rektör: Uşak Üniversitesi rektörünü,
f) Senato: Uşak Üniversitesi senatosunu,
g) Üniversite: Uşak Üniversitesini,
ğ) Yönetmelik: Uşak Üniversitesi eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğini,
h) Yüksekokul: Uşak Üniversitesi’ne bağlı yüksekokulları,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Koordinatörlük, Ders Açma, Kayıt, İşleyiş ve Uygulamalar
Koordinatörün görevlendirilmesi
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MADDE 4- (1) Rektör, üniversitenin öğretim üyeleri arasından bir koordinatör ve dört üyeyi
OSDK’yı oluşturmak üzere üç yıllığına görevlendirir. Süresi biten üye tekrar atanabilir. Koordinatör,
ihtiyaç halinde üyeleri toplantıya çağırır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Koordinatörün belirleyeceği
bir üye sekreterya görevini yürütür. OSDK’nın resmi işlemleri ve yazışmaları Üniversite yönetimince
belirlenecek personel tarafından yürütülür.
(2) OSD kodlu derslerle ilgili tüm iş ve işlemler; koordinatörlük tarafından ve fakülte, yüksekokul
yönetimleri, öğrenci işleri daire başkanlığı, bilgi işlem daire başkanlığı ve ilgili diğer birimlerce işbirliği
içinde yürütülür.
OSD havuzunun oluşturulması ve okutulacak derslerin tespiti
MADDE 5- (1) OSD havuzuna teklif edilecek dersler, bölüm akademik kurulunda görüşülerek ve
ilgili birim yönetim kurulu kararı ile koordinatörlüğe iletilir. Önerilen dersler OSDK tarafından
değerlendirilerek, takip eden öğretim yarıyılında hangi derslerin okutulacağı ve bu derslerin sorumluları
belirlenir ve onay için görüşülmek üzere Senatoya gönderilir.
(2) Fakülte ve yüksekokullarda öğrencisi olan bölümler/programlar OSD havuzuna ikinci sınıf güz
ve bahar dönemleri için en az ikişer, üçüncü sınıf güz ve bahar dönemleri için en az ikişer olmak üzere
en az sekiz adet seçmeli ders önerirler. Öğrencisi olmayan bölümler/programlar veya OSD sistemine
dahil olmayan birimler de yeterli öğretim elamanı bulunması halinde ve belirtilen usullere göre ders
ekleme teklifinde bulunabilirler.
(3) OSD havuzuna teklif edilen dersin, standart ders bilgi paketi formatında; sorumlusu, dersin
adı, hangi yarıyılda okutulacağı, amacı, öğrenme çıktıları, içeriği, derste kullanılacak kaynaklar,
haftalara göre işlenecek konular, değerlendirme sistemi, iş yükü ve AKTS hesaplaması,
teorik/uygulamalı ders bilgileri hazırlanır. Ders bilgi paketleri, Türkçe ve İngilizce olarak ayrı ayrı
yazılır.
(4) OSD havuzundaki bir dersin sorumlusunun değişmesi nedeniyle, şayet yeni bir ders bilgi
paketi OSDK’ya önerilmemiş ve kabul edilmemiş ise mevcut ders bilgi paketinde yer alan bilgiler
geçerlidir.
(5) OSD havuzunda bulunan bir dersin, takip eden öğretim döneminde okutulmasına ve ders
sorumlusuna dair talepler, bahar dönemi için Aralık ayı ilk haftası, güz dönemi için Haziran ayı ilk
haftası içerisinde bölüm/anabilim dalı akademik kurulu kararları ve ilgili üst birimlerin onayı ile
OSDK’ye bildirilir.
(6) Fakülte ve yüksekokullarda öğrencisi olan bölümler/programlar, OSD havuzuna teklif
ettikleri/edecekleri OSD kodlu dersler için 2. ve 3. sınıfların her bir döneminde (en az iki) öğretim
elemanı görevlendirmek zorundadır.
(7) OSD havuzuna yeni ders önerileri her yıl Aralık ve Haziran ayları sonuna kadar belirtilen
usullere göre yapılır.
(8) OSD havuzunda bulunan bir ders ile aynı adlı veya adı farklı bile olsa içeriği tamamen veya
çoğunluğu aynı olan dersler önerilemez.
(9) OSD havuzuna kabul edilen bir dersin içeriğinde değişiklik yapılacak ise uygulanacak süreç,
yeni bir ders önerisinde olduğu gibidir.
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(10) Fakülte ve yüksekokul programlarında okutulan zorunlu ve seçmeli dersler, aynı isim ve
tamamen aynı içerik ile OSD havuzuna önerilemez.
(11) OSD havuzuna seçmeli bir dersi teklif eden öğretim elemanının, bu ders ile ilgili lisansüstü
eğitim almış ve alanla ilgiliders vermiş olması gerekmektedir.
(12) OSD havuzu, üniversite Normal Öğretim (N.Ö.) ve İkinci Öğretim (İ.Ö.) programları için
ayrı ayrı oluşturulur ve yürütülür. Sadece İ.Ö. programları için önerilen ders, N.Ö. OSD havuzuna da
eklenir.
(13) OSD havuzundaki bir dersin okutulmasına karar verilmesi sonrası bu dersin yürütülmesi ilgili
öğretim elemanın yükümlülüğündedir.
(14) Her yarıyıl için üniversite akademik takviminde belirlenen ders kayıt tarihinden önce,
açılması kesinleşen OSD kodlu dersler, Üniversite internet sayfasında ilan edilir ve Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine girilir.
Ortak seçmeli derslere kayıt ve işleyiş;
MADDE 6- (1) OSD uygulaması fakülte ve yüksekokullarda 3., 4., 5. ve 6. dönemlerde
gerçekleştirilir. Öğrencilerin mezun olabilmesi için öğrenimleri süresince belirtilen her yarıyılda 1 (bir)
ve toplam 4 (dört) OSD kodlu dersi alıp başarılı olmaları zorunludur.
(2) Öğrenciler, öğrenci bilgi sisteminde yer alan OSD kodlu ders listesinden, ilgi ve yeteneklerine
göre bir dersi seçerek kayıt yaptırırlar. Akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders seçiminde
değişiklik yapılabilir.
(3) Öğrenci bilgi sisteminde yer alan OSD kodlu bir dersin açılabilmesi için N.Ö. programları için
en az 25, İ.Ö. programları için 40 ve daha fazla öğrenci tarafından seçilmesi zorunludur. Yeterli sayıda
tercih edilmediğinden açılmayan OSD kodlu derslere kayıt yaptırmış olan öğrenciler, ekle-bırak
haftasında okutulacak OSD kodlu diğer dersleri tercih ederler.
(4) Dersliklerin kapasitesi dikkate alınarak ve OSDK’nın kararı ile OSD kodlu derslere ilişkin üst
sayı sınırı belirlenebilir. Ayrıca uygulamalı derslerin daha verimli yapılabilmesi için öğretim elemanının
talebi ve OSDK’nın kararı ile kontenjan alt sınırı değiştirilebilir.
(5) OSD kodlu dersler, içeriğine göre teorik veya uygulamalı ders olarak okutulabilir.
(6) Öğrenciler, OSD kodlu bir seçmeli dersten başarısız olmaları halinde yerine başka bir OSD
kodlu seçmeli ders alabilirler.
(7) OSD kodlu seçmeli derslere ilgili mevzuta göre devam mecburiyeti vardır.
Açılacak seçmeli derslerle ilgili uygulamalar
MADDE 7- (1) OSD kodlu derslerin herbiri 2 saat/kredi ve 3 AKTS dir. Bu derslere dair gerekli
bilgiler Üniversite internet sayfasında yer alır.
(2) OSD kodlu dersler ve bunların sınavları OSDK tarafından belirlenen ve Üniversite internet
sayfasında ilan edilen gün, saatte ve derslik/amfide yapılır. Fakülte ve yüksekokulların derslikleri
belirlenen gün ve saatlerde öncelikli olarak OSD kodlu dersler için kullanılır. Fakülte ve
yüksekokullarda OSDK’ın belirlediği gün ve saatlerde 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin başka bir dersi veya
sınavı yapılmaz. Öğrenciler Yönetmelikte belirtilen usuller çerçevesinde sınavlara OSDK tarafından ilan
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edilen gün, saat ve derslikte girmek zorundadırlar. OSDK’nın talebi halinde OSD kodlu derslerin
sınavlarında görev yapmak üzere ilgili fakülte ve yüksekokullardan öğretim elemanı görevlendirilir.
(3) OSD kodlu derslerin mazeret sınavları ile ilgili işleyiş lisans derslerindeki gibidir.
(4) OSDK bünyesinde açılan derslerin tamamı Bir Eylül Yerleşkesinde yapılır.
(5) OSD havuzu kapsamındaki tüm derslerde Yönetmelik hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Mevcut yönergenin uygulanması
MADDE 8- (1) 27.09.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğrenci Katkı Payları ve Öğrenim
Ücretleri ile İlgili Esasların 1. Maddesinin üçüncü fıkrasına göre öğrencilerden kayıt ve kayıt
yenilemede katkı payı/öğrenim ücreti dışında her ne ad altında olursa olsun ücret alınamaz.
(2) Normal öğretim programlarındaki (N.Ö.) OSD kodlu dersi yürüten öğretim elemanının ders
ücreti,dersin açıldığı birim tarafından ödenir. OSD kodlu N.Ö. derslerinin hangi birimlerde açılacağını
OSDK belirler.
(3) İkinci öğretim programlarında okutulacak OSD kodlu dersler, İ.Ö. programlarının 3., 4., 5. ve
6.yarıyıllarında öğrencisi bulunan fakülte ve yüksekokullarca açılır. OSD kodlu İ.Ö derslerinin hangi
birimlerde açılacağını OSDK belirler. Öğretim elemanına İ.Ö. ders ücretleri, söz konusu fakülte ve
yüksekokul bütçesinden ödenir.
(4) OSD kodlu dersler, üniversitenin kadrolu ve tam zamanlı öğretim elemanları tarafından
okutulur.
(5) Öğretim elemanları İ.Ö. programlarında, her bir dönem için en fazla 2 (iki) adet OSD kodlu
ders açabilir.
(6) Fakülte ve yüksekokullardaki bölümler/programlar OSD sisteminin uygulanmasına dair Senato
kararını takip eden ayın içinde öğrencilerin mezun olabilmek için alması gereken kredi ve AKTS
durumlarını dikkate alarak 3. ve üzeri dönem ders planlarını, kredi ve AKTS durumunu yeniden
düzenler.
(7) Müfredatlarında 3., 4., 5. ve 6. dönemde seçmeli dersi bulunmayan bölümler/programlar
gerekli müfredat değişikliklerini OSD yönergesine göre bir ay içinde düzenler.
(8) OSD yönergesinin hükümleri 2017-2018 ve sonrası akademik yıllarda kayıt yaptıran öğrenciler
için uygulanır. Önceki yıllarda kayıtlı öğrenciler eski müfredata tabidir.
(9) Yatay geçiş, dikey geçiş, erasmus, farabi, özel öğrenci ve benzeri durumlarda önceki
öğreniminin tanınması kapsamındaki öğrencilere muafiyet yönetmeliğine istinaden intibak işlemi
uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 9- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan konularda Yüksek Öğretim Kurumu,
Üniversite eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
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Yürütme
MADDE 11- (1) Bu Yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.
Geçici Madde
MADDE 12- (1) Söz konusu yönerge hükümleri Eğitim Fakültesinde ve Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünde 2018-2019’dan itibaren ilk kayıt yaptıran öğrenciler için
geçerlidir.

