
Öğrenci Bilgi sistemi Üzerinden Ders açmak için 
iki ayrı yol bulunmaktadır. 



Ders aç (Müfredat) Modülünde 
  Açılacak dersin Kaynağıdır.  

Dersin nereye açılacağını gösterir. 



Açılacak dersin Fakülte/Bölüm/Program bilgileri girilir. Müfredat 
Seçim işlemi yapılarak sınıf dönem seçilir. 
Seçim işlemleri bitirilince Sağ Kısıma geçilir. 
 



dersin nereye açılacağı tespit edilir. Fakülte/Bölüm/Program 
bilgileri girilir. Müfredat Seçim işlemi yapılarak sınıf seçilir. 
Dönem seçimi dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntıdır. Ders Eğitim amaçlı 
açılacaksa ilgili yılın Güz veya Bahar dönemi olarak seçilecek  
Öğrencinin Muaf dersi girilecekse ilgili yılın Muaf Dönemi seçilmelidir. 
 
 



Sağ kısımda ve Sol Kısımda işaretlemeler bitirilince Sağ aşağıdaki müfredat 
derslerinin seçilerek sol kısma aktarılması işlemine geçilir 
Sağ kısımda açılacak dersler işaretlenerek  Butonuna basılır. 
 



Sağ kısımda açılan dersler işaretli alanda gözükmektedir. 

 



Açılan dersler Üzerinde işlem yapılması 

 

 : Döneme Müfredat Harici Ders Eklemek İçin Kullanılır.     
 : Açılan Ders Üzerinde İşlem yapılması amacıyla kullanılmaktadır.    

 : Açılan dersin şubesi değiştirilerek aynı özellikte ders çoğaltılır.   
 : Açılan ders üzerinde işlem yapılmadan incelenmesini sağlar.   

 : Dersin Hangi Bölümlerde gözükmesi ve seçilmesi için Kullanılır.   

 : Açılan dersin silinmesini sağlar. (öğrencilerin tarafından dersin seçilmemesi 
durumunda geçerlidir. ÖRNEK:   Açılan dersin, fazladan açıldığı veya okutulmasından vaz 
geçildiği taktirde kullanılır. 



 Butonunun Kullanımı 

 
Üzerinde İşlem yapacak ders seçilerek Değiştir Butonuna basılır. 

Aşağıda Açılan menüde değiştirilmesi gerekli görülen alanlarda işlem yapılarak   
 Butonuna Basılır  



 Butonunun Kullanımı 

 Üzerinde İşlem yapacak ders seçilerek Çoğalt Butonuna basılır. 

Aşağıda Açılan menü sadece şubelendirme işlemi için kullanılmaktadır. Dersin şubesinin 
artırılarak Kaydedildiği taktirde aynı özellikte ikinci bir ders eklenmiş olur.  kontenjanını ve dersi 
veren hocanın isiminin değişikliği yapıla bilinmektedir. Gerekli işlemler yapılarak   

 Butonuna Basılır.  



 Butonunun Kullanımı 

 Üzerinde İşlem yapacak ders seçilerek İncele Butonuna basılır. 

İncele Butonu Aynı Pencereyi açmaktadır. Fakat Üzerinde hiçbir işlem yapılmaz. Sadece kontrol 
içindir.  

 Butonu bulunmaz.  

Diğer Butonlardaki Durumu 

İncele Butonlardaki Durumu 



 Butonunun Kullanımı 

 
Üzerinde İşlem yapacak ders seçilerek T.Bölümler Butonuna basılır. 

Aşağıda Açılan menüde dersin Başka Bölümler tarafından da gözükmesi ve seçilmesi için 
kullanılır.    

Dersin seçilmesi istenilen 
Fakülte, Bölüm seçilerek 
istenilen programlar 
işaretlenir. 



 Butonunun Kullanımı 

 

Programlar seçildikten sonra işaretli kısımda bulunan ayar seçilerek  Butonuna Basılır.   

Programların karşısındaki boş kutular dersin açılacağı programda dersin kodu, kredisi, Akts’i 
farklı ise eşitlemek amacıyla  kullanılır. 

ÖRNEK: 411112 kodlu Matematik-I dersi  yukarıda işaretli programlarda açılacak ve bu 
programlarda adı Genel Matematik-I, Kodu 111131 olacak ki acılan programlarda öğrenciler 
seçebilsin. Bu nedenle boş kutulara dersin kodu Kredisi ve AKTS si yazılır. 



 Butonunun Kullanımı 

 Üzerinde İşlem yapacak ders seçilerek Sil Butonuna basılır. 

Yandaki Resimde gözüktüğü gibi ders 
işaretlenerek Butonuna basılır ve 
dersin silme işlemi gerçekleşir. 
 
 


