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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1 – Bu yönergenin amacı, üniversite genelinde açılacak olan ortak seçmeli derslerin uygulama ilkelerini 

düzenlemektir. Bu yönerge, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Damat İbrahim Paşa Kampüsündeki lisans 

düzeyinde açılan ortak seçmeli dersleri ve uygulama esaslarını kapsar. 

Dayanak 

MADDE 2 – Bu yönerge 4/11/1983 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 14.maddesine ve Nevşehir 

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3 – Bu yönergede geçen; 

i. Üniversite : Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini, 

ii. Senato : Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatosunu, 

iii. Akademik birim kurulları : Ortak seçmeli ders  olarak önerilen dersleri akademik olarak incelemek ve 

onaylamakla görevli bölüm ve fakülte/yüksekokul kurullarını ifade eder. 

iv. Ortak seçmeli dersler (OSD) : Öğrencilerin ilgi ve yetkinliklerine uygun nitelik ve çeşitlilikte, tarih, 

kültür, sanat, milli ve manevi değerler eğitimi ile spor, sağlık ve topluma hizmet uygulamaları, çevre 

bilinci, bilim ve teknolojinin yanı sıra kişisel gelişimi destekleyen ve yeterlilikleri geliştiren derslerdir. 

v. BEK Komisyonu : Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonunu ifade eder.  

vi. Koordinatör : Ortak seçmeli derslerin bilgi sisteminde düzenlenmesi ve eşgüdümünü sağlamakla 

Rektör tarafından görevlendirilen öğretim üyesini ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ders Açma, Kayıt,  Değerlendirme ve Tekrarlama İlkeleri 

Ders Açma 

MADDE 4 – Ortak seçmeli derslerin açılması 

i. OSD, Damat İbrahim Paşa Kampüsündeki birimlerin Lisans programları bünyesinde açılır. 

ii. Kadrolu öğretim elemanı bulunan bölümler, bir sonraki akademik yılda açılmak üzere kendi alanlarını 

ilgilendiren ancak diğer bölümlerdeki öğrencilerin de ihtiyaç ve ilgilerine dönük en az iki dersi öğretim 

elemanlarından topladığı taleplerle belirler. Ders açamayan bölümler gerekçesini ilgili kurullara ve 

komisyona bildirir. 

iii. Bölümlerden gelen OSD talepleri bölüm ve fakülte/yüksekokul kurullarından geçirilerek, 

dekanlık/müdürlükler tarafından en geç Mayıs ayı sonuna kadar derslerin kontenjan üst sınırı ve 

dersleri vermeyi öneren öğretim elemanları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. 

iv. Öğretim elemanlarından gelen ders açma taleplerinin sınıf sayısının yetersizliğinden dolayı 

karşılanamaması durumunda, fakülte/yüksekokullarca OSD derslerinin yapıldığı saatlerde başka ders 

planlaması yapılmaz, bu saatler sadece OSD’lere ayrılır. 

v. Derslerin açılabilmesi için dersi seçen öğrenci sayısı 10’dan az olamaz.  



vi. Ders birden fazla şubede açılacaksa, her bir şubenin öğretim elemanı farklı olmalıdır. 

vii. OSD, her programda V. ve VI. yarıyıllarda açılır. 2017-2018 Güz döneminden itibaren kayıt yaptıran 

öğrencilerin mezun olabilmeleri için bu dönemlerdeki OSD derslerinden birer tane almış ve başarmış 

olması gerekir. 2017-2018 Güz döneminden önce kayıtlı olan öğrenciler istekleri halinde danışman 

onayı ile 2 OSD dersi alabilirler. 4 OSD dersi alabilmek için bölüm kurulu kararı gereklidir. 

viii. OSD’lerin öğrenci iş yükü 90 saat (3 AKTS), derslerse haftalık teorik 2 saat olarak planlanır. 

ix. OSD, programların eğitim öğretim planlarında “Ortak Seçmeli Ders-I”, “Ortak Seçmeli Ders-II” şeklinde 

gösterilir. 

x. OSD kodlama işleminde, kodun ilk üç harfi OSD, sonraki üç harfi diploma programının kısaltması olarak 

belirlenir. (Örneğin: OSD-İŞL312) 

xi. Bir diploma programı, zorunlu veya seçmeli dersleri aynı yarıyılda OSD olarak açamaz. 

xii. OSD, BEK Komisyonunun incelemesi ve Senatonun onayından sonra kesinleşir. 

xiii. Senatonun onayından sonra OSD öğrencilerin seçmesi için otomasyona yerleştirilir. 

xiv. OSD bütün birimlerde haftanın aynı gün ve saatinde olmalıdır. Bu gün ve saat senato tarafından 

değiştirilmedikçe Çarşamba günleri 15.00-17.00 saatleri arasında olur. İkinci öğretim öğrencileri 

normal öğretim öğrencileri ile beraber aynı dersleri alırlar, ikinci öğretim öğrencileri için ayrıca ortak 

seçmeli dersler açılmaz. 

xv. OSD, dersi açan fakülte ve yüksekokulların sağlayacağı derslik, salon veya diğer alanlarda verilir. 

Görevlendirmeler ilgili akademik birimlerce yapılır ve ücretlendirmeler dersi veren öğretim elemanının 

bağlı bulunduğu birim tarafından düzenlenir ve ödenir. Dersin idari sorumluluğu ilgili fakülte veya 

yüksekokuldadır. Damat İbrahim Paşa Kampüsü dışındaki akademik birimlere bağlı olan öğretim 

elemanlarınca Damat İbrahim Paşa Kampüsünde açılan derslerin nerede yapılacağını koordinatör 

koordine eder. Bu durumda üniversite yönetim kurulunca aksi bir karar alınmadıkça ders ücreti 

ödemesi öğretim elemanının bağlı olduğu birim tarafından yapılır. 

MADDE 5 – Ortak Seçmeli Derslere Kayıt 

i. Öğrenci V. ve VI. yarıyıllarda o dönem için açılmış olan OSD’lerden birini seçer. 

ii. 2017-2018 Güz döneminden itibaren kayıt yaptıran Damat İbrahim Paşa Kampüsündeki birimlerin 

Lisans öğrencileri öğrenimleri süresince iki OSD almak zorundadır. Bu öğrencilerden mezuniyet 

kredisini tamamlamak için kendi diploma programından ders seçme imkanı olmayanlar, bölüm kurulu 

kararı ile aynı yarıyılda birden fazla olmamak koşulu ile dört derse kadar OSD alabilir. 

iii. Öğrenciler kendi bölümünce açılan OSD’ye kayıt yaptıramaz. 

MADDE 6 – Ortak seçmeli derslerin değerlendirilmesi 

i. OSD yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları akademik takvime uygun olarak ara sınav ve final haftasında 

dersin yapıldığı gün ve saatlerde yapılır. Dersin yapıldığı günün resmi tatil olması durumunda sınavın 

yapılacağı tarih ve saat koordinatörce koordine edilerek ilan edilir. OSD sınavlarının yapıldığı saatlerde 

başka hiçbir sınav yapılmaz. 

MADDE 7 – Ortak seçmeli derslerin tekrarı 

i. Öğrenciler başarısız oldukları OSD tekrar almak zorunda değildir. Başarısız olunan OSD yerine, başka bir 

OSD alınabilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Diğer Hususlar 

MADDE 8 – Bu yönergede belirtilmeyen konularda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans 

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 



MADDE 9 – Bu yönerge Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 10 – Bu yönerge hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü yürütür. 


