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DERS KATALOĞU 

1.DERS KATALOG 
Ders kataloğu ekranında yeni ders tanımlamaları yapılabilir ve Seçmeli havuz dersleri 

oluşturulabilmektedir. 

 

Yeni ders tanımlaması yapılmak istenir ise Ders Kataloğu sayfasında sol üst köşede yer alan 

 butonu ile yeni ders girişi yapılabilir.  

  



Yeni butonu tıklanır ve ders bilgileri girilir. 

Ders bilgileri girilirken 3 başlık altında ekranlar yer alır. 

 Ders 

 Dersin Okutulduğu Öğretim Planları 

 Ders İçerikleri 

1.1.Ders 
Ders başlığı altında yer alan alt başlıklar, derslerle ilgili temel ve yarıyıl bazında değişiklik 
göstermeyen bilgileri tutar. 

 

En üstte dersin ait olduğu birim seçiminin yapılabileceği bölüm yer alır. 

 

  



Ders kodu, ilk dört karakteri harflerden ve son üç karakteri rakamlardan oluşan yedi haneli 
bir koddur. 

 

1.1.1.Derse ait dil seçenekleri nasıl ve hangi bölümden girilmektedir? 

Ders adı, Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak 3 seçenek girişi yer alır.  
bölümünden İngilizce ve Almanca karşılıkları da girilmelidir transkriptte dil seçeneklerinin 
doğru gelmesi için. 

 butonu tıklanır ve açılan ekrandan girilip kaydedilir. 

 

  



Öğretim Düzeyi, Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Tezsiz Yüksek Lisans 
seçeneklerinden biri seçilir. 

 

Okutulan Dönem Sayısı ders kaç dönem okutulacaksa seçilir. 

 
 

  



Durum, Aktif-Pasif olarak tanımlanabilir. Sayfada doldurulması gereken diğer alanlar aşağıda 
yer almaktadır. 

 

Ders Tipi alanında dersin tipi doğru olarak seçilmelidir. Ek ders yük bildirimi oluşturulurken bu 

bölümde yer alan dersin tipine dikkat edilmektedir. Ayrıca Dersin tipine bağlı not öğretim 

görevlilerinin not girişi dersin tipine bağlı gelmektedir. 

 

  



Dil, Not sistemi, Kapatma Şekli, Kapatıldığı Tarih,Senato Kabul Tarihi, Birim bazında dersin ön 

koşulları; Transkriptte Görünmesin, Ortalamaya katılmasın, Ders kaydında toplam krediye 

katılmasın, Onaylı-Merkez Öğrenci işleri tarafından onay işlemi yapılmalıdır. Kredi Bilgileri, 

Kredi, AKTS, Teorik, Uygulama, Laboratuvar bilgileri girilir. 

 
Dersin içeriğinden sorumlu öğretim üyesinin yer aldığı bölümdür. Bu bölümde ara butonu ile 
öğretim üyesi değişikliği yapılabilir, seçimi iptal et butonu ile seçilen öğretim üyesinin iptal 
işlemi yapılabilir. 

 
  



1.2.Dersin Okutulduğu Öğretim Planları 

Girilen dersin hangi birim, akademik program ve hangi öğretim planında okutulduğunun 
görüldüğü ekrandır. 
 

 

1.3.Dersin İçerikleri 
Girilen dersin Yıl, Dönem, Onay Durumu ve İçeriğinin görüntülendiği ekrandır. İçerik başlığı 
altında mavi renkli İçeriği Göster’e basıldığında yeni bir sayfada dersin eğitim kataloğu 
bilgileri açılır. 
 

 
 
 
  



1.4.Denklik Tanımlama nasıl yapılır? 

Aynı ekran üzerinde sol üst kısımda yer alan butonlarla, girişi yapılan derse denklik 

tanımlanabilir. Ders aratılır ve  butonu tıklanır. 
 

 
 
Açılan ekrandan denklik tanımlaması ders aratılarak yapılır ve aratılır. Denk ders girişleri 

yapılarak butonuna basılarak işlem tamamlanır. 
 

 
 
  



Kaydedilen ders üzerinde düzenleme işlemi nasıl yapılır? 

Kaydedilen ders üzerinde düzenleme yada silme işlemi yapılmak istenir ise Listeleme 
yapıldıktan sonra; 

SİL butonu ile girilen dersi silme, 

DÜZENLE butonu ile girilen dersle ilgili değişiklik ve düzenlemeler, 

Sorgu işlemi Ders Arama bölümünden gerekli alanalar doldurularak aratılır. 

 

 

Tanımlı dersler, ders arama pop up’ında Program, ders kodu ya da ders adı yazılarak 

 butonu tıklanarak aratılabilir.  

 

  



 butonu tıklanır alt kısımda listelenen derslerden ders seçimi yapılır. 

 

  



Ders bilgileri ana ekranda yer alır ders bilgilerinde kullanıcı isterse düzenle butonunu tıklayarak işlem 

yapabilir. 

 

2.SEÇMELİ DERS HAVUZLARI 
Seçmeli ders havuzu tanımları için ders kataloğu ekranında menüde yer alan Seçmeli Ders 
Havuzları sayfası açılır. 

 

  



Seçmeli ders havuzu bölümünde 2 başlık yer alır. 

 Seçmeli Ders Havuzu 

 Seçmeli Havuzun Okutulduğu Öğretim Planları  

YENİ butonu ile yeni seçmeli ders girişi yapılabilir. 

 

2.1.Seçmeli Ders Havuzu 

Seçmeli havuz oluşturulabilmesi için ilk olarak Yeni butonu tıklanır. Yeni butonu 

tıklandığında ilk olarak Birim, Kodu ve Havuz Tipi bilgileri girilir. Dersin ait olduğu birim seçimi 

yapılır. 

  



2.1.1.Seçmeli havuzun adını farklı dil seçeneklerinde nasıl tanımlayabilirim? 

 Seçmeli ders Havuzu bölümünde havuza ait Yeni bir dil seçeneği İngilizce ve Almanca bilgisi 

girilmek istenir ise Dil seçenekleri bölümünden tanımlanabilir.   butonu 

tıklanır ve açılan ekrandan girilip kaydedilir. 

 

Birim, Kodu ve Havuz Tipi bilgileri girildikten sonra seçmeli havuza eklenecek dersler seçilir. 

 

  



Açılan ekrandan dersler aratılır ve seçilir. 

 

Ders Ekleme Çıkarma başlığı altında, girilen ders havuza eklenebilir ya da çıkarılabilir. Ders 
aktif durumundan pasife de çekilebilir. 

 

  



Tüm bilgiler girildikten sonra üt kısımda yer alan kaydet butonu tıklanır. 

 

DÜZENLE butonu ile girilen seçmeli dersle ilgili değişiklik ve düzenlemeler yapılabilir. 

2.2.Seçmeli Havuzun Okutulduğu Öğretim Planları 
Bu ekranda Birim, Akademik Program, seçmeli derslerin okutulduğu Öğretim planı yer alır.  
 

 

 


