DERS PROGRAMI TANIMLARI
Merhaba,
Biriminiz ders programlarını öğrenci bilgi sistemine kaydetmeniz için işlem adımları aşağıda
açıklanmıştır. Ders programı girmek için mutlaka derslerin açılmış olması ve dersliklerinizin
tanımlanmış olması lazımdır. Bu sebeple önce dersliklerini tanımlayınız.
Ders programı tanımlamak için iki yol vardır ve ayrıca toplu aktarma işlemleri vardır.
BİRİNCİ YOL
1.Öğrenci Bilgi Sistemi >>> Ders İşlemleri >>> Ders Açma İşlemleri tıklanır.

2.Açılan ekranda ders programı girilecek olan ders seçilirek tıklanır ve aşağıda bulunan “Ders Programı”
tıklanır.

3. Açılan ekranın aşağısında şu başlıklar bulunur.
Ekle: Ders programı eklemek için kullanılır.
Değiştir: Ders programı eklenmiş saat günü değiştirmek için kullanılır.
Çoğalt: Ders programı tanımlanmış saati ve dersliği başka bir güne çoğaltmak için kullanılır.
İncele: Girilen ders programını incelemek için kullanılır.
Sil: Kaydolan bilginin silinmesi için kullanılır.

Ders programı eklemek “EKLE” tıklanır ve karşınıza aşağıdaki ekran gelir. Bu ekranda dersin verileceği
fakülte, derslik, ders günü ve başlangıç ve bitiş saati girilir. Girilen saat uygulama saati ise uygulama
kutucuğu tıklanır. Açıklama kısmına öğrenci ve akademisyenlere belirtilmek istenilen açıklama girilir ve
“kaydet” butonuna basılır.
Öğrenci Bilgi Sistemi ders çakışmalarını AKTİF olarak kontrol etmektedir. Ders programı kaydedilirken
a) Öğretim elemanın aynı saatte dersi olup olmadığı,
b) Derslikte o saatte ders olup olmadığı, kontrol edilir ve müsait değil ise kaydetme yetkisi verilmez.
c) Ders kayıtları sırasında ise öğrencinin derslerine göre kontrol eder.

İKİNCİ YOL
1.Öğrenci Bilgi Sistemi >>> Ders İşlemleri >>> Ders Programı Tanımları tıklanır.

2. Açılan ekran iki kısımdır. Birinci kısımda dersler seçilir. İkinci kısımda ise ders programı girilir. Ayrıca
bu ekranda Çakışan derslerin listesi ve bölüm ders programı ile dersliğin ders programı ayrıntılı şekilde
alınabilir.
-Ders seçilir ve tıklanır sonra aşağıda bulunan “EKLE” tıklanır ve karşınıza aşağıdaki ekran gelir

3.Bu ekranda dersin verileceği fakülte, derslik, ders günü ve başlangıç ve bitiş saati girilir. Girilen saat
uygulama saati ise uygulama kutucuğu tıklanır. Açıklama kısmına öğrenci ve akademisyenlere
belirtilmek istenilen açıklama girilir ve “kaydet” butonuna basılır.
Öğrenci Bilgi Sistemi ders çakışmalarını AKTİF olarak kontrol etmektedir. Ders programı kaydedilirken
a) Öğretim elemanın aynı saatte dersi olup olmadığı,
b) Derslikte o saatte ders olup olmadığı, kontrol edilir ve müsait değil ise kaydetme yetkisi verilmez.
c) Ders kayıtları sırasında ise öğrencinin derslerine göre kontrol eder.

DERS PROGRAMI TOPLU AKTARIM
Ders programlarını toplu aktarmak için aşağıdaki işlemleri yapınız.
1. Öğrenci Bilgi Sistemi >>> Ders İşlemleri >>> Ders Prog. Toplu Aktarımı tıklanır.

2.Açılan ekranda ders toplu aktar tıklanır. Burada excelde örneği gönderilen dosya hazırlanır ve
sağ tarafta bulunan boşluğa excelden kopyalanıp yapıştırılı ve aktarıma başla tıklanır. Toplu
aktarda kullanılması gereken excel dosyası için tıklayınız.

2. Burada excelde örneği gösterilen dosya hazırlanır ve sağ tarafta bulunan boşluğa excelden
kopyalanıp yapıştırılır ve aktarıma başla tıklanır.
Toplu aktarda kullanılması gereken excel dosyası için tıklayınız.

