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T.C. 

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 

ORTAK DERSLER BÖLÜMÜ YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – Bu Yönergenin amacı Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde 

kurulan Ortak Dersler Bölümünün yapısını, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 - Bu Yönerge Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde kurulan 

Ortak Dersler Bölümünün yapısı, işleyişi ve görevlerini ve diğer ilgili hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – Bu Yönerge; 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5’inci, 

14’üncü ve 21’inci maddelerine, Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği 13’üncü, 14’ 

üncü ve 15’inci maddelerine ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve 

Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 

a- Akademik Birim: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı Fakülte ve Meslek 

Yüksekokulu, 

b- Akademik Birim Yönetim Kurulu: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı 

Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarını, 

c- Bölüm: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan 

Ortak Dersler Bölümünü, 

ç- Bölüm Başkanı: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Ortak Dersler Bölüm 

Başkanını, 

d- Bölüm Başkan Yardımcısı: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Ortak Dersler 

Bölüm Başkan Yardımcısını, 

e- Rektör: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü, 

f- Senato: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunu, 

g- Üniversite: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesini ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Ortak Dersler Bölümünün Organları ve Görevleri 

Ortak Dersler Bölümünün organları 

MADDE 5- Bölümün organları Bölüm Başkanı ve Bölüm Başkan Yardımcısıdır.  

Bölüm Başkanı 

MADDE 6- Bölüm başkanı, üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından üç yıllığına Rektör 

tarafından atanır. 

Bölüm Başkanının görevleri 

MADDE 7- (1) Bölüm Başkanının görevleri: 

a- Bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarını ve bölümle ilgili her türlü faaliyeti 

düzenli ve verimli olarak yürütmek, 

b- Kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak, 

c- Her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti ile 

gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu Rektörlük Makamına sunmak, 

ç- Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını izlemek ve denetlemektir. 

Bölüm Başkan Yardımcısı 

MADDE 8- Bölüm Başkanınca görevlerini yerine getirebilmek için bölümde tam zamanlı 

görevli öğretim elamanları arasından ya da diğer birimlerin kadrosunda olup da uzmanlığı 

bölümle ilgili olan öğretim elemanları arasından kendisine en fazla iki yardımcı görevlendirir. 

Bölüm Başkan Yardımcısının görevleri 

MADDE 9- (1) Bölüm Başkan Yardımcısının görevleri: 

a- Bölüm çalışmalarının koordine edilmesinde, düzenlenmesinde, yürütülmesinde ve 

uygulanmasında Bölüm Başkanına yardımcı olmak, 

b- Bölüm Başkanının yokluğunda Bölüm Başkanı yerine bölümün görev ve sorumluluklarını 

üstlenmek, 

c- Bölüm tarafından alınan kararları ilgili akademik ve idari birimlere bildirmek, 

ç- Bölüm Başkanının gerek duyduğu hâllerde bölümün işleyiş ve yükümlülükleriyle ilgili diğer 

işleri yürütmektir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ortak Dersler Bölümünün Görevleri 

MADDE 10- (1) Ortak Dersler Bölümünün görevleri: 

a- Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde bütün ön lisans ve lisans 

programlarında, 2547 sayılı Kanun’un 5/ı maddesi uyarınca verilmesi gereken Yabancı Dil, 
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Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri ile birlikte farklı fakülte ve meslek 

yüksekokullarının programlarındaki ortak dersler için ihtiyaç duyulan sosyal bilimler, bilişim 

teknolojileri, sağlık alanları, genel kültür ve ihtiyaç duyulan diğer tüm alanlarda önerilen 

derslerin koordine edilmesi ve yürütülmesinden, söz konusu derslerin yürütülmesi için öğretim 

elemanlarının görevlendirilmesinden ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin en etkili ve verimli bir 

şekilde yürütülmesi için gerekli olanakların sağlanmasından sorumlu ve yetkilidir. 

b- Ortak dersleri vermek üzere öncelikle üniversite bünyesinde bulunan akademik birimlerden 

personel talebi doğrultusunda birimlerin bölüme önerisi ve bölümün onayı ile öğretim elemanı 

görevlendirilir. Üniversite bünyesinde yeterli personel bulunmadığı durumlarda bölümün 

personel ihtiyacı tespit edilir ve kurum dışından ücretli öğretim elemanı talebi Rektörlük 

Makamına sunulur.  

c- Bölüm Başkanı ortak derslerle ilgili faaliyetlerin etkili, düzenli ve verimli bir şekilde 

yürütülmesiyle ve kaynakların etkili, düzenli ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamakla 

yükümlüdür. Öğretim elemanlarının görevlerini yerine getirmeleri Bölüm Başkanı tarafından 

izlenir ve denetlenir. 

ç- Ortak derslerin yapılacağı saatler, ilgili akademik birimlerin görüşleri dikkate alınarak bölüm 

tarafından oluşturulur.  

d- Ortak derslerin içeriği bölüm tarafından hazırlanır ve Senato onayı ile Üniversite ders 

kataloğunda yayımlanır. 

e- Bölüm ortak dersler bünyesinde verilen derslerin etkililiğini ve verimliliğini artırmak 

amacıyla öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik hizmet içi faaliyetler düzenler. 

f- Bölüm bütçesini gerekçesi ile birlikte rektörlüğe sunar. 

g- Bölümün internet sitesini aktif bir şekilde kullanır. 

ğ- Alınan kararların ve hedeflere ulaşmak için gereken faaliyetlerin uygulanmasını kontrol edip 

denetler.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan hâller 

MADDE 11 – Bu Yönergede hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hükümleri ile Yüksek 

Öğretim Kurulu ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Senato kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 12 – Bu Yönerge, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosu tarafından 

kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 13 – Bu Yönergeyi Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 


