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MÜFREDAT TANIMLAMA ADIMLARI 

 

Öğrenci Bilgi Sistemine müfredat ve müfredat dersleri tanımlama adımları aşağıda açıklanmıştır. Yeni açılan 

programlar ile  müfredatlarında değişiklik yapan programların sorumlu personeli tarafından aşağıdaki adımlara göre 

müfredat ve müfredat dersleri tanımlama işlemi yapılabilir. Bu hususta; müfredatlar senatodan geçtiği andan 

itibaren en geç 01 Eylül 2017 tarihine kadar  sisteme kaydediniz. Müfredat kaydetme ve değiştirme işlem yetkileri 

01 Eylül 2017 tarihinde birimlerdeki tüm kullanıcalardan alınacak sadece görme yetkisi verilecektir.  

1. Öğrenci Bilgi Sistemine girilir. 

 

2. Ders İşlemleri >>>> Müfredat İşlemleri tıklanır.  
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MÜFREDAT OLUŞTURMA 

3. Açılan ekranda müfredat tanımlayacağınız veya müfredatı değiştirilecek olan ilgili birimi, bölümü, 

programı yukarıdaki filtreden seçiniz.  

- Yeni bir müfredat tanımlanacak ise -ekle- butonuna basınız. 

- Daha önce sistemde tanımlı olan müfredatı yeni gibi kullanılacaksa –çoğalt- butonuna basınız. 

- Müfredatın içinde derslerle ilgili değişiklik var ise -müfredat dersleri- butonuna basınız. 

 

4. Yeni bir müfredat tanımlamak için ekleye basıldığından aşağıdaki ekran gelir. Gerekli Tüm bilgiler 

doldurulur ve kaydet’e basılır. 
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DERS EKLEME 

1.  Müfredata ders eklemek için kaydedilen müfredat seçilir ve müfredat dersleri tıklanır.  

 
 

2. Yeni müfredata ders eklemek için “müfredat dersleri” butonuna basıldığında aşağıdaki ekran gelir. Bu 

ekranda yeni müfredata daha önceki müfredatlardan ders eklemek için sol tarafta bulunan “Referans 

Alınacak Müfredat Dersleri” seçeneğini kullanabilirsiniz. Kullanılması durumunda dersler referans 

alınan müfredattaki gibi yeni müfredata aktarılır. Bunun için ilgili ders bulunduktan sonra sol altta 

bulunan “seçilenleri ekle” tuşuna basılır.  

- Yeni müfredata ilk defa ders eklemek tanımlamak için sağ tarafta bulunan kısım kullanılır. Ders 

eklemek için “Ekle”  butonuna basılır ve karşınıza bir sonraki sayfadaki ekran gelir .
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DERS EKLEME 

3. Açılan ekranda dersin “SARI”  renkte olan alanlarının zorunlu olarak doldurulması gerekmektedir. Bunun 

yanında beyaz olan renkteki alanlarında dersle alakalı şekilde ayarlanması gerekir.  

a. Ders zorunlu değil ise “seçmeli”ye döndürülmelidir.  

b. Ortalamaya dahil değilse değiştirilmelidir.  Derslerin İngilizce adı mutlaka girilmelidir. 

c. Ortada -yeşil renki- ile seçili alana dokunulmaz. İhtiyaç duyulduğunda Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına bilgi verilir.  

d. Sınav Değerlendirme Tipi görüldüğü şekilde kalmalıdır. 

Seçmeli dersleri paket yada grup altında toplayabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken grup ana 

dersinin akts değerinin mezuniyete etki etmesidir. Örneğin  

1. Grup dersi : 2 akts olsun.  İçine koyulacak olan seçmeli derslerde 2 akts veya en cok 2 akts 

seçebilecek kadar ders alması tanımlanmalıdır. Gruptan ne kadar ders alınacağı belirlenmelidir.  

Gruplandırma işlemi diğer sayfada anlatılmıştır. Grup oluşturulmadan önce mutlaka dersin ANA 

GRUBU oluşturulmalıdır. Bunun için mavi renk ile belirtilen alan kullanılır ve kaydete basılır. 

2. İntibak İşlemleri 6. Sayfada anlatılmıştır. 
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GRUPLANDIRMA İŞLEMLERİ 

4. Ana Grup dersi belirlendikten sonra diğer derslerde normal olarak 6. Sayfaki anlatımda ki gibi müfredata 

eklenir. Daha sonra ana grup dersi seçiliri ve 3. Sayfada ki görsel de gösterilen altta bulunan 

“Gruplandırma İşlemleri” tıklanır. İngilizceleri yazmayı unutmayınız. Mavi renk içerisinde bulunan en az 

ve en fazla değerlerini mutlaka giriniz. Tıklandıktan Sonra 

- Dersin künye bilgileri MAVİ RENKLİ alanda otomatik olarak çıkacaktır. 

- Sol tarafta müfredata kaydettiğiniz dersler gelecektir. 

- Gruba girmesini istediğiniz dersleri klikleyiniz ve altta bulunan “Seçilen Dersleri Gruba Ekle” tıklayınız.  

- Yanlış ekleme yapılır ise sağ taraf altta bulunan “Seçilen Dersleri Grubtan Çıkar” tıklayınız. 

- Gruplandırma işlemi bitmiştir.  
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İNTİBAK İŞLEMLERİ 

5. Geçmiş müfredatlarda ki bir dersi -bir sonraki ve ya en son tanımlanan aktif bir müfredatta ki- bir derse 

intibak ettirmek için öncelik geçmiş müfredat açılarak içinde ki dersin üzeri tıklanarak seçilir ve seçme 

işleminden sonra intibak işlemleri tıklanır. Karşınıza bir sonraki resimde ki ekran çıkacaktır. 

 

6. Bu ekranın aşağısın en son –aktif- olarak gözüken müfredattaki dersler gözükecektir. İntibak yapılacak 

olan ders seçilir ve -intibak yap- ikonuna basılır. İntibak işlemi tamamlanır. 
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ÖN ŞART OLUŞTURMA 

7. Bir derse ön koşul oluşturma işlemi için aşağıdaki işlemi yapınır. Ön koşul; bir dersi diğer dersleri 

almadan almasını engellemek için kullanılır.  

Bu tanımlama yapıldığında seçilen dersi ön koşul olan dersleri almadan öğrenciler seçemeyecektir. Ön 

koşul dersleri devam niteliğinde olan derslere uygulanabilir. (II. Nolu dersi I. Nolu dersi almadan 

seçemez) Bunun için karar müfredatlar’da karar olması gerekmektedir.  İlgili ders seçilir ve ön koşul 

tanım tıklanır. 

 

8. Açılan ekranda ön koşul eklenecekse “+” işaretine basılır. 

  

9. Bu ekranda hangi dersi almadan bu dersi alamıcaksa “o dersin kodu” sırasıyla “ders kodu 1”’e girilir.   

-Dersi aktif dönemde aynı anda alınabilecekse “Yan Koşul’u” klickini tıklayınız. 

-Devam şartı yeterli ise yani öğrenci dersten nottan kalsa fakat devamdan geçti ise “Devam Şartı Yeterli” 

klickini tıklayınız. 

-Dersten almış olduğu nota göre ön şart sağlaması yeterli ise, “En düşük Harf Notu Sınır” klickini tıklayınız 

Kaydete basınız. Ön koşul tanımlanmıştır. 
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MÜFREDAT TANIMLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

1. Ön Lisanslar için “120” AKTS ve Lisans Programı İçin “240” AKTS olacak şekilde dersleri kaydediniz. Grup 

dersleri grup olarak toplayınca bu orana dahil olacaktır.  

2. Dersler mutlaka İngilizce adıda sisteme kaydedilmelidir. 

3. Daha önceki müfredatlarda kullanılan kodu yeni tanımlanan bir derse kod olarak vermeyiniz.  

4. Türkçe Dil kurallarına uyarak tanımlama yapınız. Kısaltmalar Yapmayınız. (Örnek A.İ.İ.T değil Atatürk 

İlkeleri ve İnkilap Tarihi) 

5. Ders adlarındaki sayıları roma rakamı ile ifade ediniz. 

6. Derslerin sınıfını ve dönemini doğru şekilde kaydediniz. 

7. Derslerin Bologna bilgilerini girmek için müfredata mutlaka dersi verecek öğretim elemanını kaydediniz ve 

Bologna bilgilerini girmesini talep ediniz. 

 


