
1. PROGRAM TANIMLARI VE ÇIKTILARI 
Bologna sürecine uyum çalışmaları kapsamında ön lisanstan doktoraya kadar her düzeydeki diploma 
programı için öncelikle; Üniversitenin misyon, vizyon ve hedefleri ile iç ve dış paydaşların görüşleri 
dikkate alınarak, nasıl bir mezun profilinin amaçlandığını gösteren, Programın Eğitim Amaçlarının, 
Mezunların ne tür yeterliliklere sahip olmaları gerektiğinin açıklandığı Program Çıktılarının 
belirlenmesi gerekmektedir. Öğretim elemanı danışmanlık işlemleri ekranına girişi yapılır. 

 

Ders bilgi paketleri programın eğitim amaçları ve çıktıları ile uyumlu olmak zorundadır. Bu ekrana 
Bologna Koordinatörü veya Öğrenci İşleri Modülünü kullanmaya yetkili kişi (Fakülte Sekreteri veya 
ilgili birimde öğrenci işlerinden sorumlu memur)tarafından giriş yapılması gerekir. 

 

 

 

 

  



1.1. PROGRAM TANIMLARI 
Açılan ilk sayfa Program Tanımları sayfasıdır. Sayfanın en üst bölümünde Tanımının yapılacağı 
Akademik Program seçimi yapılır. Sayfada ayrıca Programın İçeriğinin Ait olduğu Yıl - Dönem bilgisi 
seçilir ve FİLTRELE butonuna basılır. 

 

Program Tanımı sayfasında programa ait temel bilgiler (kuruluş, kazanılan derece, kabul, kayıt 
koşulları vs.) Türkçe ve İngilizce olarak girilir. Girilen Temel bilgilerin düzenleme işlemi için o temel 
bilginin üzerine gelinmesi yeterli olur. Ekrana metni düzenle ve kaydet yazısı çıkar. 

 

Üzerine tıklandığında açılan pencerede Türkçe ve İngilizce girişler yapılarak Kaydet butonuna basılır. 

 

  



Program tanımları girilmeden önce aşağıda yer alan seçenek işaretlenmedi ise mutlaka 

 butonu tıklanılması istenmektedir. 

 

Program tanımları bölümünden butonu tıklanarak Açıklaması boş olanlar ve 

açıklaması dolu olan verilerin listesi alınabilir. 

 

  



Rapor seçeneklerinin üzeri tıklanır ve rapor alınır. butonu  tıklarak indirilebilir. 

 

1.2. PROGRAM ÇIKTILARI 
Program Tanıtımına ait bilgiler girildikten sonra Program Çıktılarının girilmesi işlemine geçilir. Sayfada 
Program Çıktıları sayfasına gelinir. 

 

Girilen Program Çıktılarının her birinin TYYÇ düzey yeterlilikleri ile eşleştirilmesi gerekir. 

TYYÇ düzey tanımları ve yeterliliklerine; 

Önlisans için http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=32  

Lisans için http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=33  

Yüksek Lisans için http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=34  

Doktora için http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=35 adreslerinden ulaşılabilir. 

http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=32
http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=33
http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=34
http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=35


Program Çıktıları girilebilecek satır sayısı ekleme, mevcut program çıktısı üzerinde düzenleme 

işlemleri için sayfanın üst bölümünde yer alan butonuna tıklanır. 

 

Program çıktısı ekle butonu tıklanmadan önce ekranda yer alan 

seçeneği işaretlenir ise girilen tüm alanlar kaydedilir. 

 

  



Ama işaretlenmeyip her girilen veriden ve düzenleme işleminiz bittikten sonra 

butonunu tıklamalısınız. 

 

Yeni Program çıktısı ekleme işlemi için YENİ PROGRAM ÇIKTISI EKLE butonuna basılır. Sıra no sisteme 

otomatik yansır. TYÇÇ,TR ve US alanları girilerek ekle butonuna basıldığında yeni giriş işlemi 

tamamlanabilir. Program çıktısı ekle butonu tıklandıktan sonra açılan ekrandan gerekli bilgi alanları 

doldurulur. 

 

  



TYYÇ alanlarından seçim yapılır. Bir tanım birden fazla yeterlilik ile eşleştirilebilir. Düzey yeterlilikleri 
ile eşleştirme işlemi için TYYÇ alanında birden fazla şeçim yanlarındaki kutucuklar işaretlenerek 
yapılabilmektedir. 

 

Türkçe ve İngilizce karşılıkları girilir ve  butonu tıklanır. 

 

butonu tıklandıktan sonra girilen veri ana ekrana düşer. 

 

  



2. DERS TANIM VE İÇERİKLERİ 
Bir Programın eğitim kataloğunda yer alan derslerin bilgi paketlerinin girilmesi, eksikliklerin 
tamamlanması dersi vermekle yükümlü öğretim elemanının sorumluluğundadır. Bir dersin bilgi paketi 
oluşturulurken; Dersin Öğrenme Çıktılarının belirlenmesi, Ders Öğrenme Çıktıları ile Program 
Çıktılarının ilişkilendirilmesi, Ders öğrenme çıktılarına ulaşabilmek için gerekli iş yükünün ve AKTS 
kredilerinin hesaplanması gerekmektedir. Öğretim elemanı sorumlu olduğu ve Bologna Koordinatörü 
olduğu derslerin belirttiğimiz işlemlerini Ders Tanım ve İçerikleri sayfasından gerçekleştirir.  

Sayfanın üst kısmında YENİLE, KAYDET, DERS İÇERİĞİNİ ONAYLA ve WORD’E AKTAR butonları yer alır. 
Öğretim üyesi öncelikle tanım yapacağı dersin hangi grupta olduğunu seçmek durumundadır. Bu 
seçme işlemini sayfanın üst kısmında bulunan Sorumlu olduğum dersler ve Bologna Koordinatörü 
olduğum dersler seçeneklerinin yanındaki kutucuğa işaret yapılarak gerçekleşir. 

 

Dersler sayfanın sol kısmında sıralanır. Bölüm bazlı olarak dersler filtreli olarak gelmektedir. 

 

 



Birim koordinatörü olduğum dersler pembe renkte gelir. 

 

Program koordinatörü olduğum dersler mavi şekilde gelir. 

 

  



Benim derslerim mor renkte gelmektedir. 

 

 Hangi ders için giriş yapılmak isteniyorsa onun üzerine gelinerek seçilir. Sağ tarafta ders üzerinde giriş 
yapılacak 6 sekme yer alır.  

 

  



Ayrıca ders listesinin olduğu bölümde her dersin karşısında İÇERİK AL butonu bulunmaktadır. 
Dersler arası içerik kopyalama işlemi bu butonla yapılabilmektedir. Dersin içeriği 

kopyalanmak istenirse üst kısımda yer alan Ders içeriği kopyala butonu tıklanarak 
kopyalama işlemi yapılabilir. 

 

 Ders içeriği Kopyala butonu tıklanır.Açılan ekrandan Hedef Yıl, Hedef Dönem  ve 

Kaynak ders bilgileri bölümleri doldurulur.Tüm bilgiler girildikten sonra  

butonu tıklanır ve içerik kopyalanır. 

 



2.1 GENEL BİLGİLER 
İlk sekme öncelikle ders içeriğinin girileceği sayfadır. Buraya Dersin Amacı, Dersin İçeriği, Dersin 
Kitabı/Malzemesi, Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri, Ders İçin Önerilen Diğer 
Hususlar Türkçe ve İngilizce olarak girilmelidir. Her başlığın karşısında içerisine yazı yazılabilecek 
kutucuklar bulunmaktadır. Yapılan tüm girişlerden sonra sayfanın üst kısmında yer alan Kaydet 
butonuna basılması yeterli olur. 

 

2.2. ÖĞRENME ÇIKTILARI 
Öğretim üyesinin maddeler halinde dersin öğrenciye kazandırdığı becerileri yazabildiği ekrandır. Üst 
bölümde yer alan satır sayısı yanındaki kutucuğa sayı yazarak ekle butonuna basıldığında sayfaya 
madde eklemesi yapılır. Yaratılan maddelere yazarak kaydet butonuna basıldığında bilgiler 
kaydedilmiş olur. Madde sayılarının yanındaki kutucuğa işaret konulup sil butonuna basıldığında 
yaratılan madde silme işlemi gerçekleşmiş olur. Bir dersin Öğrenme Çıktılarının 4-8 arasında olması 
gerekmektedir. 

 



 butonu tıklanarak yeni öğrenme çıktısı eklenebilir. 

 

 butonu tıklanarak düzenleme işlemi yapılabilir. 

 

 butonu tıklanarak silme işlemi gerçekleştirilir. 

 

  



  butonu tıklanır kaydetme işlemi gerçekleşir. 

 

2.3. Haftalık İçerik 
Sayfada Hafta-Teorik- Uygulama-Laboratuvar başlıklı liste yer almaktadır. Öğretim üyesinin haftalık 
ders içeriğini yazdığı sayfadır. Haftalar maddeler halinde sıralanmıştır. Sayfanın Üzerinde yer alan 
Satır Sayısı karşısındaki kutucuğa sayı yazarak madde eklemesi yapılabilir. Madde sayılarının yanındaki 
kutucuğa işaret konulup sil butonuna basıldığında yaratılan madde silme işlemi gerçekleşmiş olur. 

Bir ders için bir yarıyılda içerik girilecek hafta sayısı 10-15 arası olmalıdır. Bunun bir haftası Ara Sınava 
ayrılmak suretiyle kalan 14 haftaya konu girilmelidir.15. Haftaya ya da herhangi bir haftanın içeriğine 
kesinlikle Final diye giriş yapılmamalıdır. Dersin bir kısmı teorik, bir kısmı uygulama veya laboratuvar 
olarak yapılıyorsa her hafta için hem teorik, hem de uygulama veya laboratuvar kısmına içerik girişi 
yapılmalıdır. Ders teorik bir ders ise içerik girişi uygulama veya laboratuvar kısmına kesinlikle 
yapılmamalıdır. 

 

 



Haftalık içeriklerin sıralaması yer değiştirilmek istenir ise  değiştirilmek istenilen hafta 

sıralamasının üzeri tıklanarak yeri değiştirilebilir. 

 

1 numara ve 2 numaranın yerlerinin değiştiği gözlenir. 

 

 

  



2.4. İŞ YÜKLERİ 
Ders etkinliklerinin seçilerek, etkinliğe sayı ve süre bilgilerinin eklendiği sayfadır. Sayfanın sol 
kısmında tüm etkinlikler yanlarında boş kutucuklarla yer alır. Ders için istenen etkinliklerin yanındaki 
kutucuklar işaretlenir ve listenin yanındaki sağ ok tuşuna basılır. Seçilen tüm etkinlikler sağ tarafta alt 
alta yer alır. Bu etkinliklere istenen sayı ve süre bilgileri karşılarındaki boş kutuların içine yazılarak 
gerçekleştirilir. Kaydet butonuna basarak oluşturulan etkinlikler kaydedilir. 

Bir dersin iş yükü AKTS'si dikkate alınarak hesaplanmalıdır. 

İş Yükü Hesaplarken; 

İş yükü hesabı esnasında Derse Katılım için konu anlatacağınız hafta sayısını (1 haftanın Ara Sınav 
olduğunu dikkate alırsak konu anlatılacak hafta sayısı 14'tür) ve dersinizin resmi süresini (x saat) esas 
alınız. Ders hem teorik hem de uygulama veya laboratuvar şeklinde işleniyorsa her biri için ayrı 
hesaplama yapılmalıdır. Mesela haftada 6 saatlik bir dersin 2 saati teorik, 4 saati uygulama veya 
laboratuvar ise iş yükü hesabında bununla ilgili kısımlar şu şekilde olmalıdır. (derse katılım: 14 x 2 saat 
+uygulama/pratik: 14 x 4 veya laboratuvar: 14 x 4). Toplam iş yükünün 30'a bölünmesi neticesinde 
çıkan rakamın dersinizin AKTS'si ile uyumlu olmasına dikkat ediniz. AKTS hesaplamasında buçuk ve 
üzeri küsuratlar yukarı tamamlanmaktadır. 

 

  



2.5. DEĞERLENDİRME 
Öğretim Elemanının etkinliklerin katkı yüzdelerini yazıp kaydettiği ekrandır. Sayfanın sol kısmında tüm 
etkinlikler yanlarında boş kutucuklarla yer alır. Ders için istenen etkinliklerin yanındaki kutucuklar 
işaretlenir ve listenin yanındaki sağ ok tuşuna basılır. Seçilen tüm etkinlikler sağ tarafta alt alta yer 
alır. Etkinliğin karşısında yer alan Katkı Yüzdesi kutucuğuna yüzde bilgisi yazılır ve kaydet butonuna 
basılır. 

 

2.6. PROGRAM VE ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ 
Seçilen dersin Program ve Öğrenme Çıktısı ilişkisinin kurulduğu sayfadır. Dersinizin öğrenme çıktılarını 
ait olduğu programın çıktıları ile ilişkisine göre 0-5 arasındaki rakamlardan birini tercih ederek 
yapabilirsiniz. Eğer dersinizin bir öğrenme çıktısı program çıktısı ile eşleşmiyorsa rakamı 0 olarak 
bırakınız. 

 

 

  



Sistem üzerinden dersi içerik raporu alınmak istenir ise  butonu 

tıklanır ve alınır. 

 

Listeden istenilen rapor türü seçilir.  butonu tıklanır ve excel indirilir. 

 

 

  



3.EĞİTİM KATALOĞU 
Üniversitede açılmış olan tüm programların Bologna tanıtım bilgilerine ulaşıldığı ekrandır. 
Eğitim düzeyi Lisans, Ön Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Tezsiz Yüksek Lisans seçimine göre 
programlar Rektörlük altında sıralanır. İstenen Bölüm yanındaki + işareti ile açılan program 
tıklandığında Program Tanıtımı ekrana yansır. Eğitim düzeyi seçimi yapılır. 

 

3.1. Program Tanıtımı 

 Program Tanıtımı bölümünde yer alan başlıklar; Kuruluş, Kazanılan Derece, Derecenin 
Düzeyi, Kabul Ve Kayıt Koşulları, Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar, Yeterlilik 
Koşulları ve Kurallar, Program Profili, Mezunların İstihdam Profilleri, Üst Derece 
Programlarına Geçiş, Sınavlar, Ölçme Ve Değerlendirme, Mezuniyet Koşulları, Çalışma Şekli, 
Adres ve İletişim Bilgileri, Bölüm Olanakları’dır. 

 

  



3.2. Program Çıktıları 

Program Çıktıları sayfasında seçilen programın öğrenciye kazanımları Sınıflandırılmış, Sıralı ve 
Düzey/Alan/Program şeklinde görüntülenir. 

 

 

3.2.1. Sınıflandırılmış 

Programın sıralı tüm maddeleri Bilgi, Beceri ve Yetkinlikler başlıkları altında sınıflandırılır. Bilgi 
(Kuramsal-Olgusal), Beceriler(Bilişsel-Uygulamalı), Yetkinlikler (Bağımsız Çalışabilme ve 
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği, Öğrenme Yetkinliği, İletişim ve Sosyal Yetkinlik, Alana Özgü 
Yetkinlik başlıkları altında ayrıca sınıflandırılır. 

 

  



3.2.2. Sıralı 

Sıralı bölümünde Programın öğrenciye kazanımları maddeler halinde sıralanır. 

 

3.2.3. Düzey/Alan/Program 

Programın tüm maddelerinin düzey, alan ve program bazında tablo halinde görüntülendiği 
sayfadır.  

 

 

  



3.3.Programın Öğretim Planı 

Öğretim Planları sayfasında programda okutulan tüm zorunlu ve seçmeli derslerin yer aldığı 
dönem bazlı öğretim planları ekrana yansır.  

 

Ders kodu üzerine tıklandığında dersin Eğitim Kataloğu bilgileri ekrana yansır. 

 

 

  



Dersin bilgileri aşağıdaki şekilde yansır. 

 

 


