
Ek-3 

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 
ORTAK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 

 

 

Amaç 

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin önlisans ve lisans 
programlarında okutulan ortak derslerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2- Bu yönerge, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde önlisans ve lisans programlarında 
okutulan Ortak Dersler Koordinatörlüğünün oluşturulmasına ve ortak derslerin yürütülmesine 
ilişkin hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3- Bu yönerge, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğünün ilgili maddelerine ve 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine 
dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4- Bu Yönergede geçen; 

 Üniversite: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini, 

 Rektörlük: Üniversite Rektörlüğünü, 

 Rektör: Üniversite Rektörünü, 

 Rektör Yardımcısı: Üniversite Rektör Yardımcısını, 

 Senato: Üniversite Senatosunu, 

 Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı: Üniversite Öğrenci İşleri Dairesi Başkanını, 

 Uzaktan Eğitim Merkezi Başkanı: Üniversite Uzaktan Eğitim Merkezi Başkanını, 

 Birim: Üniversite bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu, 

 Ortak Dersler: Üniversitenin tüm birimlerinde veya bazı birimlerinde okutulan zorunlu 
dersler ile üniversite seçmeli derslerini, 

 Öğretim Elemanı: Üniversitenin birimlerinde tam zamanlı görevli öğretim elemanını, 

 Ders Koordinatörü: Ortak dersle ilgili her türlü eğitim-öğretim faaliyetinin düzenli ve verimli 
olarak yürütülmesinden sorumlu öğretim elemanını, 

 

ifade eder. 
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Koordinatörlüğün Oluşturulması 

Madde 5- (1) Ortak Dersler Koordinatörlüğü, Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör 
Yardımcısının başkanlığında, Uzaktan Eğitim Merkezi Başkanı, Öğrenci İşleri Dairesi 
Başkanı ve öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen Ders 
Koordinatörlerinden oluşur. Görev süresi biten Ders Koordinatörü yeniden 
görevlendirilebilir. Ders Koordinatörleri, görevlendirmedeki usullere uygun olarak 
gerektiğinde görevden alınabilir. 

(2) Ortak Ders Koordinatörleri şunlardır:  

a)  Üniversite Zorunlu Dersler grubu koordinatörleri 

 Ata-Meken Tarihi (K.C. Tarihi/T.C. Tarihi) Koordinatörü 

 Beden Eğitimi ve Spor Koordinatörü 

 Felsefe Koordinatörü 

 İngilizce Koordinatörü 

 Kırgız Dili ve Edebiyatı Koordinatörü 

 Kırgızistan Coğrafyası Koordinatörü 

 Manasşinaslık/Türk Uygarlıkları Koordinatörü 

 Rusça Koordinatörü 

b) Üniversite Seçmeli Dersler grubu koordinatörleri 

 Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörü 

c) Matematik ve Fen Bilimleri Dersler grubu koordinatörleri 

 Enformatik Koordinatörü 

 Fizik Koordinatörü 

 Matematik Koordinatörü 

 

Ders Koordinatörünün Görevleri 

Madde 6- Ders Koordinatörünün görevleri şunlardır: 

a) Koordinatörlüğünü yaptığı dersi vermek üzere öğretim elemanı önermek. 

b) Uzaktan Eğitim yöntemiyle işlenen dersin her türlü ders materyalini Uzaktan Eğitim 
Merkezi bünyesindeki e-Ders Sistemine yüklemek. 

c) Haftalık ders programlarını ve sınav programlarını yapmak. 

d) Öğrencilerin e-Ders Sistemine kayıt yaptırmalarını sağlamak. 

e) Koordinatörü olduğu Uzaktan Eğitim yöntemiyle işlenen dersi alan öğrencilerin başarı 
notu değerlendirmesini ortak olarak yapmak. 

 

Uzaktan Eğitim Merkezi Başkanının Görevleri 

Madde 7- Uzaktan Eğitim Merkezi Başkanının görevleri şunlardır: 
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a) e-Ders Sisteminin düzenli çalışmasını sağlamak.  

b) Ders materyallerinin e-Ders Sistemine yüklenmesine yardımcı olmak.  

c) Uzaktan Eğitim yöntemiyle işlenen derslerin haftalık ders programlarının ve sınav 
programlarının Uzaktan Eğitim Merkezi Web sayfasında ilan edilmesini sağlamak. 

 

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanının Görevleri 

Madde 8- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanının görevi, uzaktan eğitim yöntemiyle işlenen derslerin 
bütün şubelerinin başarı notu değerlendirmesini ortak olarak yapılacak şekilde 
koordinatörlere destek vermektir. 

 

Ortak Dersler Koordinatörlüğü Kurulu 

Madde 9– (1) Ortak Dersler Koordinatörlüğü Kurulu, Rektör Yardımcısının başkanlığında Uzaktan 
Eğitim Merkezi Başkanı, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı ve Ders Koordinatörlerinden oluşur.  

(2) Ortak Dersler Koordinatörlüğü Kurulu; 

a) Üniversitenin birimlerinde okutulan ortak derslerin eğitim-öğretim ile ilgili faaliyetlerin 
planlanmasından,  

b) Derslere öğretim elemanları görevlendirilmesinden,  

c) Uzaktan eğitim yöntemiyle işlenen derslerin ders videolarının ve materyallerinin e-Ders 
Sistemine yüklenmesinden,  

d) Haftalık ders ve sınav programlarının yapılmasından,  

e) Derslerin düzenli ve verimli yürütülmesinden sorumludur. 

 

Derslerin İşlenişi 

Madde 10- (1) Beden eğitimi ve spor derslerinin uygulama kısmı ile matematik ve fizik dersleri 
hariç üniversite zorunlu derslerinin tamamı uzaktan eğitim yöntemiyle işlenir. 

(2) Üniversite seçmeli derslerinden uygulamalı olanlar hariç dersler uzaktan eğitim yöntemiyle 
işlenir. 

(3) Enformatik derslerinin teorik kısmı uzaktan eğitim yöntemiyle işlenir, uygulamalı kısmı 
koordinatörlük tarafından belirlenen yöntemle bilgisayar laboratuvarlarında yapılır.  

(4) Uzaktan eğitim yöntemiyle işlenen derslerin, ders video çekimleri, ders kaynakları ve gerekli 
diğer dokümanlar Uzaktan Eğitim Merkezi bünyesindeki e-Ders Sistemine yüklenir. Dersin 
sorumlusu öğretim elemanı ders saatinde e-Ders sistemine aktif olarak katılarak ders saati 
süresince öğrencilerin sorularını cevaplar. 

(5) Beden eğitimi ve spor dersinin uygulamalı kısmı, uygulamalı Üniversite seçmeli dersleri ile 
matematik ve fizik dersleri örgün öğretim yöntemiyle yüz yüze işlenir. 

 

 

 



Ek-3 

Derslerin Şubeleri 

Madde 8- (1) Meslek Yüksekokulunda matematik dersi, Teknik Programlar ve Sosyal 
programlar şubesi olmak üzere iki şube halinde açılır. 

(2) Fizik ve diğer programlardaki matematik dersleri gerektiğinde koordinatörlük tarafından 
birleştirilerek şubelendirilebilir.  

(3) Bir üniversite seçmeli dersinin açılması için en az 30 öğrencinin kayıt yaptırması gerekir. 

(4) Beden eğitimi ve spor dersi; Futbol, Voleybol, Basketbol, Hentbol, Jimnastik, Atletizm, 
Geleneksel Oyunlar ve Satranç spor dallarına ayrılarak işlenir. Öğrenci bu dallardan sadece 
birisine kayıt yaptırır. 

 

Ders Sorumlularının Belirlenmesi 

Madde 9- (1) Ders görevlendirmeleri Ders Koordinatörleri tarafından önerilir. 

(2) Uzaktan eğitim yöntemiyle yapılan derslere ve AKTS’siz derslere görevlendirmeler, 
zorunlu haller dışında Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından yapılır. 

(3) Üniversite seçmeli dersleri için görevlendirmeler, Üniversitenin tam zamanlı öğretim 
elemanları arasından yapılır. 

(4) Beden eğitimi ve spor dersinin her bir spor dalı için bir öğretim elemanı görevlendirilir. 

(5) Fizik dersinin laboratuvarı, dersin sorumlusundan farklı bir öğretim elemanı veya bir 
akademik uzman tarafından yürütülmesi halinde, görevlendirmelerde bu durum belirtilir. 

(6) Ders koordinatörlüğünün haftalık ders yüküne katkısı dört (4) saattir. 

(7) Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı 51-100 arasında ise o ders için haftalık ders yüküne 
bir (1) saat; 101-150 ise iki (2) saat; 151 ve üzeri ise üç (3) saat ilave yapılır. 

(8) Ders görevlendirmeleri, Ortak Dersler Koordinatörlüğü Kurulu kararıyla güz döneminde 
Ağustos ayının ikinci haftasında, bahar döneminde Aralık ayının ilk haftasında Rektörlüğe 
gönderilir. 

 

Haftalık Ders programı 

Madde 10- Üniversite ortak derslerin haftalık ders programları, ders kayıt tarihinden bir ay öncesine 
kadar Ortak Dersler Koordinatörlüğü Kurulu tarafından yapılarak ilgili birimlere gönderilir. 
Birimlerde ortak derslerin haftalık ders programları dikkate alınarak haftalık ders programları 
hazırlanır.  

 

Sınavların Yapılması 

Madde 11- (1) Uzaktan eğitim yöntemiyle yapılan derslerin sınavı e-Ders sistemi üzerinden 
denetimli yapılır. 

(2) Yüz yüze yapılan derslerin sınavları, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Önlisans ve 
Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre yürütülür. Sınavlarda dersliklerin belirlenmesi 
ve gözetmenlerin görevlendirilmesi dersin verildiği birim tarafından yapılır. 
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(3) Sınav programları, Ortak Dersler Koordinatörlüğü tarafından yapılır ve sınav tarihlerinden 
otuz (30) gün öncesine kadar birimlere gönderilir. Sınav programları Uzaktan Eğitim 
Merkezi web sayfasında da ilan edilir. 

 

Diğer Hususlar 

Madde 12- Bu yönergede belirtilmeyen konularda Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin hükümleri ve Senato kararları 
uygulanır. 

 

Kaldırılan Hükümler 

Madde 13- Bu yönergenin yürürlüğe girmesiyle koordinatörlüklerle ilgili alınan Senato kararları 
yürürlükten kalkar. 

 

Yürürlük 

Madde 14- Bu yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 15- Bu yönerge Rektör tarafından yürütülür.  

 

 

 

Bu Yönerge, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Senatosu’nun 07/07/2022 tarih ve 2022-15.59 sayılı kararı ile kabul 
edilmiştir. 


