Ankara Üniversitesi Lisansüstü Ders Tanımlama Kılavuzu
Programların verdiği derslerin sisteme girilebilmesi için üç aşama bulunmaktadır. Bu aşamalar
aşağıdaki gibidir.
1) Programda verilen derslerin üniversite ders havuzuna tanımlanması.
2) Ders havuzuna girilen dersin müfredata tanımlanması.
3) İlgili yarıyıl için derslerin açılması.

1) Derslerin Ders Havuzuna Tanımlanması
Sistemde öncelikle yapılacak ilk tanımlama ders havuzu ile ilgili tanımlamadır. Üniversite de
okutulan bir dersi ders havuzuna bir defa tanımlamak yeterlidir. Bu tanımlamadan sonra her
müfredat/ders açma işlemlerinde sistem o dersi ders havuzdan görecektir. Havuza
tanımlanmayan bir ders diğer aşamalarda görünmeyecektir.
Bu aşama ile ilgili olarak aşağıdaki adımların gerçekleştirilmesi gerekmektedir.


Kullanıcı sistemde değil ise obs.ankara.edu.tr web sayfasına bağlanarak ilgili kullanıcı
adı ve şifre ile giriş yapılması.



Giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki ekran görüntüsünü takip ederek ilgili menüden ders
yönetimi (ders havuzu tanımlama) ekranına ulaşılması. (Bu menüler sadece yetki
tanımlanan personel tarafından görülebilir.)



Ders yönetimi ekranı aşağıdaki gibidir. Bu ekranda
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1- Ders havuzunda herhangi bir dersi aramak için 1 numaralı kutucuk ile işaretlenen
ara bölüm kullanılır.

1
3
2

2- Havuzda bulunmayan bir dersin eklenmesi için 2 numaralı kutucuk ile işaretlenen
Yeni butonu kullanılır.
Yeni

butonuna

basıldıktan

sonra

karşımıza yeni ders ekleme ekranı açılır.
Bu ekran aracılığıyla aşağıdaki bilgiler
tanımlanır.


Ders Kodu



Ders Adı



Dersin İngilizce Adı



Ders Türü : Bu açılır liste alanından
girmekte olduğunuz dersin ders,

tez, seminer, seçmeli grup, uzmanlık
alan vs. gibi aşağıdaki tür bilgilerinden
ilgili olan türü girilir.
Burada dikkat edilmesi gereken
nokta
2

Seçmeli Grup türüdür.

Seçmeli Grup ders türü ilgili
programda

var

gruplanabileceği
belirlenmesi
oluştururken
alınabilecek

ile

olan
bir

seçmeli
türdür.

daha

derslerin
Bu

sonra

türün

müfredat

seçmeli ders grubundan
ders

sınırlamalarını

sağlayabilirsiniz. (Seçmeli derslerinizin türünü
de ders olarak giriniz.)


Dil : Bu açılır liste alanından dersin
dil bilgisi girilir.



En altta bulunan Aktif kutucuk ile
de dersin kapalı mı yoksa halen
aktif olarak kullanılmakta olup
olmadığının bilgisi tanımlanır.

Kaydet butonuna basıldığında ilgili
ders havuza girilmiş olur.
3- Ders havuzuna tanımlanan bir ders ile ilgili düzenlemeleri yapabileceğiniz kısım 3
numaralı kutucuk ile işaretlenen aksiyon bölgedir. Burada;
Düzenle butonu ile seçili olan ilgili derse ait aşağıdaki ekran görüntüsü
gelir ve bu ekrandan ilgili değişiklik gerçekleştirilir. İlgili dersler alt
detaylarda (müfredat, ders açma vs.) kullanıldı ise değişiklik
yapamazsınız.
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Birim Yetkisi butonu ile bu dersi hangi programların (ABD, BD)
açabileceği yetkisi tanımlanır. İlgili yetki olmadan birimler bu dersi
göremezler. İlgili ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.
Kırmızı kutucuk içerisindeki
yeni

butonuna

aşağıdaki

birim

ekranı açılır.

4

tıklayarak
tanımlama

Yandaki ekrandan yetki verilecek ilgili
birim

ve

bölüm

seçilerek

kaydet

butonuna basılır. Başka bir birim daha
eklemek için tekrar Yeni butonuna
basılarak aynı işlem tekrarlanır.
Silinmek istenen bir birim olduğunda
aşağıdaki

ekrandaki

kırmızı

kutucuk

içerisindeki sil butonu ile ilgili silme işlemi
gerçekleştirilir.

Sil butonu ile silinmek istenen ders, ders havuzundan silinir. Bu silme
işleminin gerçekleşebilmesi için derse ait detay bilgilerinin (müfredat
oluşturma, ders açma, birim yetkisi tanımlama) olmaması gerekir.
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2) Derslerin Müfredat Bilgisine Tanımlanması
MÜFREDAT KOPYALAMA
1- Ders İşlemleri  Müfredat İşlemleri  Müfredat Yönetimi ekranlarından müfredatlar arası
kopyalama işlemi yapılabilir.
2- Müfredatı kopyalanacak “Bölüm” ve “Yıl” bilgisi seçilir.
3- Bir müfredat tamamen başka bir müfredat yılına kopyalanabileceği gibi, ders bazlı kopyalama
işlemi de yapılabilir.
Adım Adım Kopyalama İşlemi
1- İşaretli kutucuk seçildiğinde seçilen müfredat derslerinin tümü bir diğer müfredat yılına
kopyalanabilir.

2- Tüm dersler seçildiğinde her bir dersin yanındaki kutucuk işaretli (seçilmiş) olarak gelir.
3- Derslerin yanındaki kutucuklar tek tek işaretlenerek de kopyalama yapılmak istenen dersler
seçilebilir.
4- “Kopyalama” butonuna basılarak ilgili müfredattaki kopyalanacak ders bilgileri hafızaya alınır.
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5- Son olarak, üzerine kopyalama yapılacak müfredat seçildiğinde Yapıştır butonunun aktif
olduğu görülür. Daha önceden kopyalanacak veriler seçildiği için üzerine kopyalama yapılacak
müfredatta “Yapıştır” butonuna basıldığında müfredat kopyanmış olur.

Ders havuzuna tanımlanmış yeni dersler ilgili birimlerdeki kullanıcılar tarafından müfredata
aşağıdaki şekilde tanımlanır.
Bu aşama ile ilgili olarak aşağıdaki adımların gerçekleştirilmesi gerekmektedir.


Kullanıcı sistemde değil ise obs.ankara.edu.tr web sayfasına bağlanarak ilgili kullanıcı
adı ve şifre ile giriş yapılması.
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Giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki ekran görüntüsünü takip ederek ilgili menüden
müfredat yönetimi ekranına ulaşılması. (Bu menüler sadece yetki tanımlanan personel
tarafından görülebilir.)



Müfredat yönetimi ekranı ilk açıldığında aşağıdaki gibidir. Bu ekranda ilgili kullanıcı
kendi programını kırmızı kutucuk olan Bölüm kısmına yazar ve yıl bilgisini de mavi
kutucuk olan kısımdan seçerek Listele butona basarsa ilgili programa ait açılmış olan
müfredat bilgisi listelenir.

Seçilen programda ilgili yıl için daha önce müfredat oluşturulmamış ise Listele
butonuna basıldıktan sonra aşağıdaki gibi boş ekran gelecektir. Bu ekrandan aşağıdaki

işlemler yapılarak müfredat tanımlama işlemleri gerçekleştirilir.
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1- Yukarıdaki ekrandan kırmızı kutucuk içindeki Yeni butonuna basılarak ilgili programa
müfredat tanımlama işlemine başlanır. Bu işlem ile aşağıdaki ekran görüntüsü
karşımıza çıkar. İlgili müfredat adı ve diğer bilgiler bu ekrandan tanımlandıktan sonra
Kaydet butonuna basarak müfredat isimlendirme olan ilk aşama tanımlanmış olur.

2- Aşağıdaki kırmızı kutucuk içerisinde ki aksiyon butonları ile müfredat ile ilgili işlemler
gerçekleştirilir. Bu butonlar müfredat tanımlama ile ilgili düzenleme ekranını açan
buton, müfredat derslerinin tanımlanabileceği ekranı açan buton ve tanımlanan
müfredatı silen (müfredata ait alt detaylar girildi ise silinemez) butondur.

Düzenle butonu ile tanımlanan müfredat bilgisinde istenen değişiklik
gerçekleştirilir. Bu butona basıldığında aşağıda ki düzenle ekranı karşımıza
çıkar.
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Sil butonu ile tanımlanan müfredat bilgisi silinir. Bu işlemin
gerçekleştirilebilmesi için müfredatın altında tanımlanmış alt detayların
(derslerin) bulunmaması gerekmektedir.
Müfredat Dersleri butonuna tıklandığı zaman ilgili müfredata ait
derslerin tanımlanacağı aşağıdaki ekran karşımıza çıkacaktır. Bu
ekrandan kırmızı kutucuk içerisinde ki Yeni butonuna basarak müfredata
ders atama işlemlerine başlanır.

Karşımıza gelen aşağıdaki ekrandan ders ile ilgili gerekli alanlar doldurulduktan sonra
kaydet butonuna tıklanarak ilgili ders ilgili müfredata kaydedilmiş olur.
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Yukarıdaki müfredata ders ekleme ekranında dikkat edilmesi gereken noktalar
bulunmaktadır. Bu noktalar;


Ders Tipi alanında dersin yarıyıllık mı yoksa yıllık mı olduğunun seçilmesi.



Dersin hangi yarıyılda ya da hangi sınıfta (yıllık seçildi ise alan isimi ve alan
bilgisi sınıf diye görünür) verildiğinin bilgisi.



Derse ait Teori, Uygulama saatlerinin ve Kredi, AKTS bilgilerinin girilmesi.



Ders öğrencilerin ders seçme yüküne dahil edilecekse ilgili kutucuğun
işaretlenmesidir.
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Diğer derslerin de eklenebilmesi için yukarıda ki adımların Yeni butonuna tıklanarak
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Seçmeli Grup eklemek içinde öncelikle yine Yeni
butonuna basarak seçmeli grubun da ders gibi eklenmesi gerekmektedir. Seçmeli grup
tanımlanacak grubun bu kılavuzun ilk maddesinde olan Ders Havuzuna ders işleme
kısmında Ders Türü nün Seçmeli Grup olarak seçilmiş olması gerekmektedir.

Yukarıdaki ekranda ilgili seçmeli grup tanımlaması yapılır. Öğrencinin bu grup altında
tanımlanacak olan derslerden toplam alması gereken Teori, Uygulama, Kredi ve AKTS
bilgileri girilir ve ders seçme yüküne dahil edilecekse ilgili kutucuk işaretlenerek
Kaydet butonuna basılarak işleme devam edilir ve karşımıza aşağıdaki ekran gelir.
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Yukarıdaki ekrandan seçmeli grup altındaki seçmeli derslerin tanımlanabilmesi için
ilgili grubun yanındaki kırmızı kutucuk içindeki ekle ( ilgili buton ders havuzunda ders
türü seçmeli grup olarak tanımlanmış ise aktif olacaktır ) butonuna basarak işleme
devam edilir. Bu butona basıldıktan sonra aşağıdaki seçmeli ders ekleme ekranı
karşımıza gelecektir. İlgili ders ve derse ait bilgiler girildikten sonra Kaydet butonuna
tıklanarak seçmeli grup altına ders eklenmiş olur. Bu grubun altına diğer seçmeli
dersleri eklemek için de bu adım tekrarlanarak ilgili işlem gerçekleştirilir.
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Müfredata ait tüm dersler, seçmeli grup ve seçmeli grup dersleri bu işlemler
tekrarlanarak gerçekleştirilir.
Yukarıdaki ekrandaki kırmızı kutucuk içerisindeki diğer Aksiyon butonları ile de
aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir.
Düzenle butonu ile ilgili dersin girilmiş olan bilgilerinin değiştirilebileceği
aşağıdaki ekran karşımıza çıkar. Bu ekranda yapılacak bir değişiklik o dersi
almış olan tüm öğrencileri etkileyecektir Bu işlemin dikkatli yapılması
gerekmektedir.
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Değişiklik yapılıp kaydet butonuna basıldığında ilgili değişikliğin
öğrencileri etkileyeceğine dair aşağıdaki uyarı mesajı karşımıza gelecektir.
Evet butonuna basıldığında ilgili güncellemeniz sonucunda etkilenen tüm
işlemler sisteme yansıyacaktır. Hayır butonuna bastığınızda ise ilgili
düzenle ekranına geri dönülecektir.

Ekle butonu sadece ders havuzunda ders türü seçmeli grup olarak
tanımlanmış dersler için aktif olacaktır. Diğer dersler için pasif konumda
kalacaktır.
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Önkoşul butonu ile bir dersin öğrenci tarafından alınabilmesi için başka
bir dersin alınıp başarılı olma şartı tanımlanabilir. Bu tanımlama bu
buton ile gerçekleştirilir. Bu buton seçmeli grup ve grup altındaki dersler
için pasif konumdadır. Butona bastıktan sonra aşağıdaki önkoşul
tanımlama ekran karşımıza çıkacaktır.

Yeni butonuna tıklanarak ilgili ders için tanımlanacak olan önkoşul
dersinin eklenebileceği aşağıdaki ekle ekranı karşımıza çıkacaktır. İlgili
ders eklenerek kaydet butonuna basılarak işlem gerçekleştirilir.
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Ders Eşleşmesi butonu sadece bilgi amaçlı intibak/yerine ders
bilgilerinin girilebileceği bir ekranı açar. Gerçek intibak/yerine ders
bilgilerinin ders açma ekranlarından tanımlanması gerekmektedir.
Bu butona basıldıktan sonra aşağıdaki ekran açılır. Açılan bu
ekrandan da yeni butonuna tıklanarak ilgili ekleme ekranına ulaşılır.

İlgili ders eklenerek kaydet butonuna basılır ve ilgili işlem
sonlandırılır.
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3) Derslerin İlgili Yarıyıla Açılması
Ders açma işlemlerinde ilgili yarıyıl/yıl da okutulacak derslerin, intibakların, kontenjanların,
derslere ait akademik personellerin tanımlanabileceği ekranlardan oluşmaktadır.
Bu aşama ile ilgili olarak aşağıdaki adımların gerçekleştirilmesi gerekmektedir.


Kullanıcı sistemde değil ise obs.ankara.edu.tr web sayfasına bağlanarak ilgili kullanıcı
adı ve şifre ile giriş yapılması.



Giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki ekran görüntüsünü takip ederek ilgili menüden Ders
Açma Yönetimi ekranına ulaşılması. (Bu menüler sadece yetki tanımlanan personel
tarafından görülebilir.)

Ders Açma Yönetimi ekranı ilk açıldığında aşağıdaki gibidir. Bu ekranda ilgili kullanıcı kendi
programı ile ilgili Birim/Bölüm seçimini ve Ders tipi alanından da dönemlik/yıllık
seçeneklerinden birini seçer ve ekran görüntüsü aşağıdaki gibi değişir.
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Ders Tipi seçiminden sonra ekrana gelen Dönem kısmından ders açmaların yapılacağı ilgili
dönem seçilir ve Listele butonuna basılır. Daha önce ilgili döneme hiç ders açılmamışsa ekran
aşağıdaki şekildeki gibi gelecektir.

İlgili ekranda kırmızı kutucuk ile gösterilen kısım Açılan Dersler ve Açılması Gereken Dersler
şeklinde iki sekmeden oluşmaktadır. Açılan Dersler sekmesi ilgili dönemde açılan dersleri
içeren sekmeyi, Açılması Gereken Dersler ise kullanıcıya ders açma işleminde fikir vermesi
açısından daha önceki dönemlerde açılan dersleri ve bu derslerden sorumlu öğrenci sayılarını
19

gösteren ilgili sayfayı göstermektedir. Açılması Gereken Dersler sayfası görüntüsü aşağıdaki
gibidir.

Yukarıdaki ekran görüldüğü gibi kullanıcıya sadece fikir verebilecek bir sayfa görüntüsünü
içermektedir. Bu ekrandan hiçbir işlem yapılmamaktadır.
Açılan Dersler Sekmesinden ilgili ders açma işlemi için aşağıdaki ekrandan kırmızı kutucuk
içerisindeki Ders Açma – Yeni butonuna basarak ders açma işlemine başlanır.
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Karşımıza gelen yukarıdaki ekrandan açılması istenen dersin ders kodu/ders ismi gibi bilgileri
Ders kısmına girildiğinde sistemde kayıtlı olan dersler listelenir. Bu ders listesinden ilgili ders
seçilir ve sorumlu akademik personel tanımlama alanına geçilir. (Bu alana geçildiğinde o derse
ait Teori/Uygulama saatleri ile Kredi/AKTS bilgileri otomatik olarak ilgili alanlara yansır. Bu
bilgiler ilgili programın müfredat bilgilerinden buraya yansımaktadır. Bu yansıyan bilgilerde
yanlışlık olduğunda Lisans / Ön Lisans programlarının müfredat bilgileri Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından girildiğinden ilgili birimin fakülte temsilcisi personeli ile irtibata
geçilmelidir. Yanlışlık lisansüstü bir programın dersinde ise ders açmaları yapan ilgili personel
Müfredat Bilgileri kısmından gerekli değişikliği yapabilir.)
İlgili ders için sorumlu akademik personel, not girişi yapabilecek personeli ifade etmektedir.
Grup kısmında dersin grup/şube bilgisi var ise ilgili tanımlama girilir ve bu ders öğrencinin
ortalamasına katılacak bir ders ise Ortalamaya Katılır kutucuğu işaretlenir.
Ders açma sayfası iki sekmeden oluşmaktadır. Birinci sekme dersi verecek olan akademik
personellerin tanımlandığı Personel sekmesinden ve ikinci sekmede dersin verileceği
programların tanımlandığı Kontenjan sekmesinden oluşmaktadır.
21

Personel Sekmesi:

Yukarıdaki ekran aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır.


Personel: Dersi verecek olan personelin girilebildiği alandır.



Kampüs: İlgili dersin verileceği Kampüs bilgisinin girilebildiği alandır.



Bina: İlgili dersin hangi binada verileceği bilgisinin girildiği alandır.



Derslik: İlgili dersin ilgili binada hangi derslikte verileceğinin girildiği alandır.



Gün/Başlangıç-Bitiş Saatleri: Dersin verileceği gün ve ilgili gündeki başlangıç
ve bitiş saatlerinin girilebileceği alandır.



Ders Tipi: İlgili ders için o gün o saatte teorik mi uygulama mı yapılacağı
bilgisinin girileceği alandır.

Bir dersin hem teorik hem de uygulaması varsa ve farklı akademik personel tarafından
veriliyorsa teorik ve uygulama personeli ayrı ayrı girilerek sisteme işlenmelidir.
Haftalık program kısmında ilgili dersin saatleri ders kaydedilip aynı ekrana düzenle butonu ile
girildiğinde görülecektir.
22

Bu kısımda yeşil renkli olan bilgiler o derslikte ilgili gün ve saatte verilen dersleri ifade ederken
pembe renkliler ise ilgili personelin ders gün ve saatlerini ifade etmektedir.
Burada birden fazla pembe rengin çakışması ilgili personelin aynı anda farklı derslikte olmasını,
birden fazla yeşil rengin çakışması ise ilgili derslikte aynı anda birden fazla ders olması
anlamına gelmektedir. Bu tür durumlarda ilgili düzenlemenin çakışma olmayacak şekilde
planlanması gerekmektedir.
Derse ait ilgili akademik personeller ve programlar eklendikten sonra aşağıdaki ekran
görüntüsü elde edilir. Bu ekran görüntüsünde kırmızı kutucuk ile işaretlenen Aksiyon butonları
ile ilgili personele ait program düzenlemesi yapılabilir ve diğer sil butonu ile de ilgili personelin
ilgili dersten silinme işlemi gerçekleştirilir.
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Kontenjan Sekmesi:
Kontenjan sekmesi, dersin hangi birimler tarafından görüleceği, kaç öğrencinin alabileceği ve
intibak/yerine ders bilgileri gibi bilgilerin tanımlanabileceği bilgilerin girildiği kısımdır.
İlgili ders öğrencinin müfredatında tanımlı değilse, derse ait ilgili bölüme veya üniversite
geneline kontenjan tanımlanmış olsa bile öğrenci dersi göremeyecektir. Öğrencinin dersi
görebilmesi için dersin eğer müfredatta tanımlanması gerekiyor ve eksik tanımlanmışsa
müfredata ekleme yapılmalıdır. Ders başka bir dersin yerine/intibak açılmışsa kontenjan
tanımlama aşamasında Yerine Ders bilgisi mutlaka tanımlanmalıdır. Eğer ders seçmeli ders
grupları içerisinde tanımlanan bir ders ise ilgili dersin kontenjan tanımlanması yapılırken
Yerine Ders alanına seçmeli grubun adı yazılır.
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Yukarıdaki ekranda kontenjan sekmesinde iken kırmızı kutucuk içerisindeki Yeni butonuna
basılır ve aşağıdaki görüntü karşımıza gelir.
Yandaki ekrandan;


Dersin

kontenjan

verileceği

Fakülte, Bölüm seçilir.


Öğretim Türü alanından dersin
hangi öğretim türüne (N.Ö, İ.Ö
gibi)

açılacağı bilgisi seçilir.

Normal

Öğretim

öğretimler

ve

için

ayrı

İkinci
ayrı

kontenjanlar tanımlandığında her
öğretim

türüne

ait

sadece

kendisine

program
ait

olan

kontenjanı görür.
 Kontenjan Türü alanından ise Daha Önce Alanlar İçin, İlk Defa Alanlar İçin ya da Tümü
seçeneklerinden herhangi biri seçilerek ayrı ayrı kontenjanlar verilebilir.
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o Tümü: İlgili ders müfredatında olan tüm öğrenciler için verilen kontenjan
dahilinde öğrenciler tarafından görülebilir ve seçilebilir.
o Daha Önce Alanlar: İlgili ders müfredatında olan ve ilgili dersi en az bir defa
alıp kalmış öğrenciler tarafından görülebilir ve seçilebilir.
o İlk Defa Alanlar: İlgili ders müfredatında olan ve ilgili dersi daha önce almamış
öğrenciler tarafından görülebilir ve seçilebilir.
Açıklama Notu:
1. Müfredatta bulunan XYZ219 kodlu zorunlu bir ders müfredattan kaldırılıp yerine
XYZ239 kodlu zorunlu ders konulsun. Bu durumda XYZ239 dersi için kontenjan
tanımında yerine verilecek ders kısmına XYZ219 yazılmalıdır.
2. XYZ221 zorunlu ders müfredattan kaldırılsın ve yerine zorunlu bir ders açılmıyorsa daha
sonraki kayıt dönemlerinde sistem öğrenciyi ilgili dersi almaya zorlayacaktır ve dersten
başarılı olmadıkça mezun vermeyecektir. Bu nedenle kapatılan zorunlu dersin yerine
seçmeli derse yönlendirilmelidir. Kapatılan XYZ221 zorunlu dersin yerine XYZ235
seçmeli dersinin alınacağına ilgi bölüm karar vermiş olsun. Kontenjan tanımlamasında
XYZ235 dersi için “Yerine Verilecek Ders” kısmına XYZ221 yazılmalıdır. Eğer bu dersi
sadece kalan öğrenciler alacaksa kontenjan türü alanına “Daha Önce Alanlar”
seçilmelidir. Ders alma işlemi sırasında XYZ235 derisini XYZ221 dersinden kalan
öğrenciler göreceklerdir. Eğer hem XYZ221 dersinden başarısız öğrenciler hem de diğer
öğrenciler alacaksa kontenjan türü alanına “Tümü” seçilmelidir. Bu durumda
tanımlanan seçmeli ders; kapatılan zorunlu dersten başarısız olan öğrenci için zorunlu,
ilk defa alan öğrenci için seçmeli olacaktır.
3. XYZ221 zorunlu ders kapatılsın ve yerine XYZ239 kodlu zorunlu ders konulsun. XYZ239
dersi de kapatılıp XYZ235 dersi açılsın. Bu durumda; XYZ235 dersi için kontenjan
tanımında yerine kısmına XYZ239 ve XYZ221 derslerine ayrı ayrı kontenjan
tanımlanmalıdır.
4. Ayrıca XYZ235 dersi için yerine verilecek ders kısmına ilgili dönemde tanımlı seçmeli
grup adı da yazılarak belirlenen seçmeli grubun altına ders tanımlanabilir. Müfredatta
tanımlanan son AKTS kredisi geçerli olduğundan kredi açığı çıkmaması için kapatılan
dersin AKTS kredisi dikkate alınarak yerine açılacak zorunlu veya seçmeli ders tanımı
yapılmalıdır. AKTS kredisinde eksiklik oluşması durumunda, eksiklik fazladan alınacak
seçmeli ders/dersler ile tamamlanmalıdır.
5. Her hangi bir bölüm veya anabilim dalı öğrencileri bir başka bölümden seçmeli ders
alacaksa veya bölüm veya anabilim dalındaki seçmeli dersler diğer bölüm ya da
anabilim dalları tarafından seçmeli olarak alınacaksa kontenjan tanımı yapılırken ilgili
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ders/dersler için başka bir bölüm veya anabilim dalına kontenjan verilmelidir. İlgili
ders/dersler mutlaka kontenjan verilen bölüm veya anabilim dalı müfredatında tanımlı
olmalıdır.
6. Eğer ders/dersler müfredatta tanımlı değilse ders alma işlemi sırasında ilgili
ders/dersler öğrencinin karşısına gelmeyecektir. Üst sınıflar daima alt sınıfların seçmeli
ders grup adlarını görebilecekleri için grup içinde tanımlı seçmeli dersleri seçebilirler.
Alt sınıftaki bir öğrenciler üst sınıftan ders alma şartını yerine getiremiyorlarsa (yeterli
ortalamaya sahip değilse) üst sınıflardaki dersleri göremedikleri için dersleri
seçemezler.
 Kontenjan alanına ilgili dersin ilgili programa verilecek kontenjan sayısı girilir.
 Yerine verilecek ders alanına ise açılan ders başka bir dersin yerine açılıyorsa ya da açılan
ders belli bir seçmeli grup yerine tanımlanacaksa yerine verilecek ders alanına ilgili
ders/seçmeli grup kodu yazılmalıdır.
 Ders program dışı ders olarak diğer programlardaki öğrenciler tarafından seçilebilecekse
ilgili kutucuk işaretlenmeli, seçilemeyecekse kutucuk boş bırakılmalıdır.
Kaydet butonuna basılarak ilgili kontenjan tanımlama işlemi gerçekleştirilir. Diğer birimlere
verilecek kontenjan için aynı adımlar tekrarlanarak ilgili işlemler tanımlanır. Ders açma
yönetimi ekranında da kaydet butonuna tıklanarak ilgili ders açma işlemi tamamlanmış olur.

 Tüm fakülteye kontenjan verilmek isteniyorsa ilgili fakülte seçildikten sonra
bölüm kısmından tümü seçili kalmalıdır.
 Tüm üniversiteye kontenjan verilmek isteniyorsa birim kısmında tümü ve
bölüm kısmında da tümü seçili olmalıdır.
 Kontenjan artırımı sırasında Yerine Verilecek Ders bilgilerinin bozulmamasına dikkat
edilmelidir.
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Ders Açma Bilgileri Düzenleme İşlemleri :

İlgili dersin yanındaki kırmızı kutucukla işaretlenen kısımdan

düzenle

seçilir ve karşımıza aşağıdaki düzenleme ekranı gelir. İlgili açılan dersi silmek

butonu
için

ise

sil butonuna basılarak dersin alt detay bilgileri girilmedi ise silme işlemi gerçekleştirilir.
Kontenjan artırımı için ders açma ekranından aşağıdaki işlemler yapılarak kontenjan kısmına
geçilir.
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Personel düzenleme için yukarıdaki ekranda personel sekmesinden ilgili düzenle butonuna,
silmek için ise sil butonuna basılır.

Kontenjan artırımı için kontenjan sekmesine geçilir ve kontenjan sekmesinde ilgili birimin
yanındaki düzenle butonuna basılarak ilgili kontenjan düzenleme ekranına ulaşılır. (Yerine
verilecek ders bilgilerinin bozulmamasına dikkat edilmelidir.) Gerekli artırım yapıldıktan sonra
kaydet butonuna basarak bir önceki ekrana dönülür tekrar kaydet butonuna basarak işlem
tamamlanır.
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