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1.DERS AÇMA İŞLEMLERİ  
 

Akademik birimlere; yıl, dönem ve eğitim türü seçilerek ders açma ve açılan dersleri 
düzenleme ekranıdır.  

 

Ders açma işlemlerinde program seçimi yapıldıktan sonra   butonu tıklanır. 
Dersler listelenir. Sayfada tüm dersler görüntülenmek istenir ise Hepsi seçeneği ile 
görüntülenebilir. 

 

Dersin bilgileri görüntülenmek istenir ise üzeri tıklanır. Ders tıklandıktan sonra ekran içerinde 
4 bölüm yer almaktadır: 

1- Ders Bilgileri 
2- Sorumlu Öğretim elemanları 
3- Haftalık ders programları 
4- Sunulduğu Birimler 



5- Değerlendirme oranları 

 

 

1.1.YENİ DERS AÇMA NASIL YAPILIR? 
Sol üst köşede yer alan YENİ Ders ekle butonu ile ekranda bir tab açılır.  

 

  



Dersin açılacağı birim, yıl ve dönem girişi yapılır. Ders seçimi bölümünde birim, yıl, dönem ve 
ders seçimi alanları doldurulur. Ders seçimi bölümünden ara butonu tıklanır. Seçilen ders 
aratılır ve Seçilen Dersin Kodu, Adı, Kredi ve AKTS bilgileri ekrana yansır. Ders aç butonuna 
basıldığında yeni ders açma işlemi gerçekleşir. Kapat butonu ile girilen bilgiler iptal edilir. 

 

Açılan ders  birim seçimi, Yıl, dönem ve öğretim türü seçimi  yapılır ve aratılır. 

 

  



Ders Grup ekleme İşlemleri bölümünden Birim bazında ders açımı, Program bazında ders 
seçimi ve Grup ekleme işlemi yapılabilir. Toplu Ders Açma bölümünde seçilen birime toplu 
olarak ders açılabildiği gibi program bazında da ders açma işlemi yapılabilmektedir. 

 

Dersin bilgileri girilmesi için içerisine girildiğinde DÜZENLE butonu ile girişi yapılan birimin, 
yıl, dönem ve eğitim türünde açılan dersleri öncelikle sağ tarafta sıralanır.  

 

Düzenleme yapılacak ders tıklandığında ders bilgileri sağ kısımda yer alır. Düzenle butonuna 
basıldığında sağda yer alan dersin tüm bilgileri aktiflenir.  

 

  



İlk bölümde Ders Bilgileri bölümünde, Grup No, Dersin Kontenjan Bilgisi, Şube Bilgisi, Anket, 
Tahmini Öğrenci Sayısı, Dersin Verileceği Yerleşke girişleri yapılarak, Uzaktan Eğitim Sınıfı, 
Günlük Ders Programı Var, Ders Açılmayacak seçenekleri seçilir. 

 

2. bölümde Dersi Veren Öğretim Elemanları bölümünden sorumlu hoca ve dersi veren 
öğretim elemanları seçimi yapılır. Dersi Veren Öğretim Üyeleri: Haftalık Ders Programı, 
Dersin Sunulduğu Birimler başlıkları altında yer alan tüm alanlarda gerekli olan bir alandır. 
Ders Veren Öğretim Üyeleri başlığı altında, Ad  Soyad, T.C. Kimlik ve pozisyon ile sorgulama 
yapılabilir. Geçerli hoca bilgisinin yer aldığı bölümdeki SİL butonu ile hoca bilgisi silinip, 
arama yapılan hoca  aktiflenebilir. 

 

 

  



butonu tıklanarak haftalık ders programı eklenebilir. 

 

Haftalık Ders Programı başlığı altında açılan dersin verileceği Hafta, Tarih, Gün, Başlangıç-
Bitiş Saati ve Ders Saati Tipi, Dersi Veren Öğretim Üyesi, Derslik ve Açıklama girişi yapılır. 
Ekranda yer alan KAYDET butonu ile girişler aktiflenir. Girilen tüm bilgiler tablo şeklinde alt 
kısımda yer alır. Öğrenci kendi sayfasında seçtiği derslerin haftalık programını görür. 

 

  



Girilen haftalık ders programları için kopyalama işlemi yapılabilmektedir. Girilen bir hafta 
listeden seçildiğinde ekrana KOPYALA butonu yansır.  . 

 

KOPYALA butonuna basıldığında tüm haftalara kopyala, iki tarih arasında kopyala, iki hafta 
arasına kopyala seçeneklerinden istenilen seçilir ve KAYDET butonuna basılarak kopyalama 
işlemi gerçekleşir. 

 

Dersin Sunulduğu Birimler başlığı altında, açılan dersin sunulduğu birimler, kontenjan bilgileri 
ve aktiflik durumları tablo halinde alt alta yer alır. Kontenjan bilgisi üzerine tıklandığında 
aktiflenir ve gerekli değişiklik yapılabilir. 3.sütunda yer alan aktif kısmında yer alan tick 
üzerine gelindiğinde değişiklik yapılabilir duruma geçer. Burada yer alan işaret isteğe bağlı 
olarak kaldırılabilir.  

 

  



Değerlendirme oranlarından istenir ise derse ait değerlendirme oranları belirlenir. 

 

2.ÖĞRENCİ DERS YÖNETİMİ EKRANINDA ÖĞRENCİNİN ÜZERİNE DERS 
NASIL EKLENİR? 
Öğrencinin aldığı tüm derslerin dönem bazında görülebildiği ve dersler üzerinde tüm 

değişikliklerin yapılabildiği ekrandır. Sayfanın sol üst bölümü öğrenci sorgusunun yapıldığı 

bölümdür. ARA butonu yanındaki boşluğa öğrenci numarası, adı, soyadı veya TC/YU kimlik 

numarası yazıp enter tuşuna basıldığında öğrenci listelenir. Tüm öğrenciler yanındaki tik 

işretlendiğinde aktif, pasif tüm öğrenciler listelenir. Program seçimi bölümünden program 

seçimi yapılarak bölüme ait öğrenciler sol tarafta listelenir. 

 

Sayfanın sol üst bölümü öğrenci sorgusunun yapıldığı bölümdür. ARA butonu yanındaki 

boşluğa öğrenci numarası, adı, soyadı veya TC/YU kimlik numarası yazıp enter tuşuna 

basıldığında öğrenci listelenir. Tüm öğrenciler yanındaki tik işaretlendiğinde aktif, pasif tüm 

öğrenciler listelenir. Program seçimi bölümünden program seçimi yapılarak bölüme ait 

öğrenciler sol tarafta listelenir. 

 

 



Öğrenci seçimi yapıldıktan sonra ekranın üst bölümünde yeni ders ekleme işlemi için YENİ 

DERS EKLE, öğrencinin TRANSKRİPT, DERS PROGRAMI VE ÖĞRETİM PLANI görüntülenmesi 

için butonlar yer alır. 

 

Transkript butonu ile öğrencinin mezuniyet transkripti görüntülenir. 

Ders Programı butonu ile öğrencinin gün, hafta ,ay olarak ders programı listelenir. 

Öğretim Planı butonu ile öğrencinin tabi olduğu öğretim planı görüntülenir. 

Öğrenci Ders Yönetim İşlemleri bölümünde öğrenciye ait bilgiler yer alır. 

Akademik Program seçimi bölümünde öğrencinin üzerinde birden fazla program varsa işlem 

yapılacak olan program seçilir. 

Öğrencinin dersleri bölümünde dersler Ders Kodu, adı, Seçmeli havuz, YAD Kodu, YAD adı, 

kredi, AKTS, saat, grup, not sistemi, geçme notu, harf notu, devam durumu, başarı durumu, 

yetkili öğretim görevlisi, sınav notları ve işlemler alanı yer alır. 

 

  



2.1.YENİ DERS EKLEME 
Öğrenciye yeni ders atama işlemi için YENİ DERS EKLE butonuna basılır. YENİ butonuna 
basıldığında ekrana küçük bir sayfa açılır. Açılan Dersten Atama(Öğretim Planındaki 
Dersler)alanından öğrencinin üzerine  yıl dönem seçimi yapılır ve dersler atanır. 

 

İŞLEMLER bölümünden DERSİ DÜZENLE  butonu tıklanır. Öğrencinin aldığı dersler 

üzerinde düzenleme yapılmak istendiğinde İŞLEMLER bölümü altında yer alan DÜZENLE 
butonu ile gerçekleştirilir.  

Düzenleme yapılmak istenilen dersin karşılığına gelen DÜZENLE butonuna basılır. 

 



 

 

 

Ders seçmeli havuz dersi ise SEÇMELİ DERS HAVUZU bölümünden seçmeli havuz ile 
ilişkilendirilebilir. 

 

  



Öğretim planındaki bir ders ile ilişkilendirilmek isteniyor ise ÖĞRETİM PLANINDAKİ DERS 
KARŞILIĞINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ’a basılır. 

 

 

Tüm yapılan düzenlemelerden sonra KAYDET butonuna basıldığında işlemler tamamlanmış 

olur. 

DERSİ SİL  

 

 

Ders öğrencinin üzerinden silinmek isteniyor ise çöp kutusu ikonuna basılır. 

 

Yukarıda yer alan uyarıya istinaden EVET butonuna basıldığında ders öğrencinin üzerinden ders silinir. 


