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Listeliye basılacak
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Örnek çalışma olduğu ve daha anlaşılabilir olması adına örnek ek ders formu haftalık düzenlenmiştir. Ancak ek ders 
formu düzenleme aşamasında, aylık sekmesi seçmelidir.
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Sayfa 04

Verilen dersler hangi şekilde takip 
ediliyorsa ilgili sekme seçilmelidir.
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Lisansüstü dersleri için (8+1 Yüksek 
Lisans ya da 10+1 Doktora ) işleminde, 
teori (8 ya da 10  ders )derslerini 
tanımlamak adına izlenecek adımlar
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İşlemler haftalık ders programı sekmesinden yapıldığı zaman program hata vermektedir. Bu nedenle ders alan 
öğrenciler sekmesi kullanılmalıdır. 
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Öğrencilerden birisi seçilerek işlem gerçekleştirilecektir. ( 8 teori dersinin girilme aşaması)
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Bilgiler girildikten sonra kaydedilecek. 
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Lisansüstü dersleri için (8+1 Yüksek Lisans 
ya da 10+1 Doktora ) +1 Uygulama 
derslerini tanımlamak adına izlenecek 
adımlar.
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İlgili lisansüstü öğrencisinin 
üzerine gelip (her öğrenci için 
ayrı ayrı yapılmalıdır), haftalık 
ders programına tıklanacak
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Bilgiler girilmeli, aynı 
işlemler dönem 
projesi dersi içinde 
uygulanmalıdır. Bu işlemler sonunda her öğrenci için +1 

ders tanımlaması gerçekleştirilmiş 
olacaktır.
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Ders programı getirildiğinde, uzmanlık ve dönem projesi için 
girilen (+1) dersleri sistem göstermeyecektir. Sonuç 
sayfasında (ek ders formu oluşturma aşaması) tüm dersler 
programa yansımış olacaktır.
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Tabloda resmi tatil, izinli ve geçici görevli bilgilerinden herhangi birisi yeşil renkte ise verilen telafi ya da resmi tatil ile ilgili bir problem 

olduğu anlaşılmaktadır. Bu gibi durumlarda lisans dersleri için öğrenci işleri birimi ile lisansüstü dersleri için ise enstitü ile iletişime 

geçilmelidir.
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Ek ders formunun oluşturulması için yük bildirim 

formu / ders programı
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İmzacılar seçilecek !



Elektronik imza aparatı olmayan kişiler PDF sekmesinden fiziksel çıktı alarak ilgili birime teslim etmelidirler. ( İmza aparatı olamayan kişilerin başvuruda 
bulunmaları gerekmektedir. 2021 bahar döneminde fiziksel çıktılar Strateji geliştirme Daire Başkanlığınca kabul edilmeyecektir. Bu nedenle ders ücreti 
ödemesi gerçekleştirilemeyecektir.)  İmza aparatı olanlar EBYS’ ye gönder sekmesini kullanmalıdır. EBYS’ ye gönderilen evraklar, EBYS evrak sistemi 
üzerinden ayrıca imzalanmalıdır. 
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Kişinin kadrosunun bulunduğu birimde 
verdiği derslerin listesini gösterir.

Kişinin farklı birimlerde verdiği derslerin 
toplamını gösteren liste

Kişinin kadrosunun bulunduğu birimde 
verdiği II. Öğretim derslerinin listesini 
gösterir.

Kişinin farklı birimlerde verdiği II. Öğretim 
derslerin toplamını gösteren liste

Kişinin maaş karşılığı verdiği dersleri gösterir. Bu 
kısımda bazı problemler söz konusu olabildiği 
için ( maaş karşılığı gösterilecek birimi sistem 
kendisi atıyor) UBYS destek biriminden (11113 
Murat ESER ya da 11099 Ramazan ALTIN) yardım 
alabilirsiniz.
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Kişinin kadrosunun bulunduğu birimde 
verdiği derslerin listesini gösterir.

Kişinin farklı birimlerde verdiği derslerin 
toplamını gösteren liste

Kişinin kadrosunun bulunduğu birimde verdiği 
II. Öğretim derslerinin listesini gösterir.

Kişinin farklı birimlerde verdiği II. Öğretim 
derslerin toplamını gösteren liste

Kişinin maaş karşılığı verdiği dersleri gösterir. Bu 
kısımda bazı problemler söz konusu olabildiği için 
( maaş karşılığı gösterilecek birimi sistem kendisi 
atıyor) UBYS destek biriminden (11113 Murat 
ESER ya da 11099 Ramazan ALTIN)

Kişinin ek ders karşılığı verdiği dersleri 
gösteren liste.
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