
DERS TANIM VE İÇERİKLERİ 
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. 

 

 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 KOPYALA 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 içerikleriniz otomatik olarak bir önceki yıla bağlı 
kopyalanmaktadır. 

 

 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. 

 

  



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. 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. 

 

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. 

 

 

  



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. 

 

  



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. 

 

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. 

 

 

 


