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GİRİŞ 

Bu kılavuz, Üniversitemizin sürekli iyileşme hedefinin ve sürdürülebilir kalite anlayışının önemli 

bir boyutunu oluşturan programların ve ders bilgi paketlerinin ne şekilde hazırlanacağına yönelik bilgiler 

sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuz, Bartın Üniversitesi kalite çalışmaları kapsamında Kalite 

Koordinatörlüğü Eğitim ve Öğretim Birimi tarafından 07-11 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ve 

Üniversitemizin bütün Fakülteleri, Yüksekokulları ve Meslek Yüksekokullarındaki öğretim elemanları ile 

iç ve dış paydaşlarının katılım sağladığı Ders Bilgi Paketlerinin Yeterlilikler Açısından İyileştirilmesi 

Çalıştayı’nda alan uzmanları ve görevli öğretim elemanları tarafından aktarılan bilgileri içermektedir. 

Kılavuzda genel olarak amaçların, programa kabul şartlarının, mezuniyet koşullarının, üst kademeye 

geçiş koşullarının, istihdam olanaklarının ve ölçme değerlendirmeye ilişkin bilgilerin yer aldığı “Program 

Tanımları” bölümünün ne şekilde yazılabileceğine;  “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi” ile 

belirlenen “Genel Alanlar” ve bu “Genel Alanlar” kapsamında yer alan “Eğitim Öğretim Genel 

Alanları”ndaki kazanım ifadelerinin ilgili program çıktılarıyla nasıl ilişkilendirilebileceğine ilişkin bilgilere 

yer verilmiştir. Bununla birlikte kılavuzda; program çıktılarının yazılmasında nelere dikkat edilmesi 

gerektiğine yönelik birtakım bilgiler yer almaktadır. Kılavuzda ayrıca ders tanım ve içerikleri kapsamında 

derse ilişkin genel bilgiler, öğrenme çıktıları, haftalık içerik, iş yükleri, değerlendirme, program ve öğrenme 

çıktısı ilişkisi, dersin İngilizcesi alanlarına içerik yazarken yararlanılabilecek bilgiler bulunmaktadır. 

Kılavuzun son bölümünde ise program ve ders öğrenme çıktılarının Türkçe ve İngilizcelerinin ifade 

edilmesinde kullanılabilecek örnek ifadelere yer verilmiştir. 

Tüm yükseköğretim kurumlarından olduğu gibi Üniversitemizden de eğitim-öğretim programlarının 

program ve ders öğrenme kazanımlarını tamamlaması ve AKTS kredilerini hesaplamaları beklenmektedir. 

Buna göre Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan bütün programların; 

 Programın amacından mezuniyet koşullarına, üst kademeye geçiş koşullarından ölçme-

değerlendirmeye kadar birçok başlıkta program tanımlarını ifade etmeleri, 

 Programın eğitim amaçlarına ulaşabilmek için mezunların ne tür yeterliliklere sahip olmaları 

gerektiğinin açıklandığı bölüm/ana bilim dalı program çıktılarını belirlemeleri, 

 Belirlenen program yeterliliklerine ulaşmak için hangi derslerin verilmesi gerektiğine karar 

vermeleri, 

 Eğitim-öğretim planlarında yer alan/alacak her bir ders için ders öğrenme kazanımlarını yazmaları, 

 Ders öğrenme kazanımları ile program çıktılarını ilişkilendirmeleri, 
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 Ders öğrenme kazanımlarını dikkate alarak Üniversitemizin otomasyon sistemindeki formata uygun 

olarak AKTS ders bilgilerini Türkçe ve İngilizce olarak hazırlamaları, 

 Ders öğrenme kazanımlarına ulaşabilmek için gerekli iş yükünü ve AKTS kredilerini hesaplamaları 

gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Türkiye’de yükseköğretim için geliştirilen 

ulusal yeterlilikler çerçevesidir. Her bölümün/ana bilim dalının kendi eğitim-öğretim programını TYYÇ’de 

yer alan temel alan yeterlilikleri kapsamında değerlendirmesi ve bunlara uygun program çıktıları 

geliştirmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle TYYÇ Düzey Tanımları, TYYÇ Temel Alan ve 

Programları ve Temel Alan Yeterlilikleri başlıklarına ilişkin belli bir farkındalık oluşturmak ve bilgi sahibi 

olmak amacıyla http://tyyc.yok.gov.tr/ adresine giriş yapılabilir. 

Sayfaya giriş yapılıp “TYYÇ Düzey ve Tanımları” sekmesine tıklandığında aşağıda yer alan ekran 

görüntüsünde olduğu gibi 5. Düzey (Önlisans), 6. Düzey (Lisans), 7. Düzey (YL) ve 8. Düzey (Doktora) 

olmak üzere dört farklı öğretim düzeyi seçeneği ile karşılaşılmaktadır. Buradan programın bağlı olduğu 

öğretim düzeyi seçilmeli, buradaki TYYÇ düzey ve yeterlilikleri konusunda bilgi sahibi olunmalıdır. 

Örneğin alttaki ekran görüntüsünde 6. Düzey (Lisans) seçimi yapılmıştır. 

 

 

1-TYYÇ, PÇ ve ÖÇ Hakkında Genel Bilgi 

http://tyyc.yok.gov.tr/
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 TYYÇ düzeylerinin tanımlanmasında Avrupa Yeterlilikler Çerçeveleri ile de uyumlu birtakım genel 

düzey tanımlayıcıları (genel öğrenme kazanımları) kullanılmıştır. TYYÇ Temel Alan ve Programları 

bölümünden Temel Alan Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı & Mesleki Ağırlıklı) kısmına tıklandığında, 

bölüm/ana bilim dalının ilişkili olduğu temel alan, yeterlilik düzeyi ve yeterlilik türü seçimi yapılmalıdır. 

Örneğin “Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri” temel alanı, “6. Düzey (Lisans)” yeterlilik düzeyi ve 

“Akademik Ağırlıklı” yeterlilik türü seçildiğinde şu ekranla karşılaşılmaktadır: 
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 Söz konusu TYYÇ Temel Alan Yeterlilikleri kapsamındaki bilgi, beceri ve yetkinliklerle bunlara 

ilişkin alt boyutlar, UBYS’den seçim yapıldığında otomatik olarak görünmektedir. Bunun olabilmesi için 

öncelikle programın ilişkili olduğu temel alan seçimi yapılmalıdır. 

 



 7  
 

 

Bartın Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Hazırlama Kılavuzu 
Company 

Logotype 

 
 

 

 Temel alan seçimi yapıldıktan sonra ekrana otomatik olarak gelen Türkiye Yükseköğretim 

Yeterlilikler Çerçevesi’ne ilişkin bilgi, beceri ve yetkinlikler sıralanacaktır. Burada yer alan ifadelerle 

program çıktılarının ilişkilendirilmesi gerekmektedir.  

 

Program çıktıları, öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri ve 

yetkinlikleri tanımlayan ifadelerdir. Bu ifadeler yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde 

özetlenebilir: 

 İfadeler öğretenin ne anlattığına değil öğrenenin ne kazandığına dayanan çıktı temelli öğrenmeyi 

yansıtır nitelikte olmalıdır. 

 Öğrenenlerin belirli bir öğrenim sürecini tamamladıktan sonra neyi bildiği, neyi anladığı ve/veya 

neyi yapabildiğine yönelik beklentilerini içeren bu ifadeler yazılırken öncelikli olarak öğrenenin 

başardıklarına odaklanılmalıdır. 

 Program çıktıları tipik ya da ortalama bir öğrenci için yazılmalı ve sahip olunması gereken bilgi, 

beceri ve yetkinlikleri içermelidir. 

 Program çıktıları öğrenenin ne başarmasının beklendiğini ve bu başarıyı nasıl ortaya 

koyacağını yansıtmalıdır.  

 Kapalı ve dolaylı ifadeler yerine açık ve anlaşılır bir dil kullanılmalıdır. 
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 Program çıktıları mümkün olduğunca gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olmalıdır. 

 Programın çıktıları yazılırken “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 

dikkate alınmalıdır. 

 Üniversite ve bölümün vizyon ve misyonu mutlaka dikkate alınmalıdır. 

Not: Programınızın çıktılarını belirlemek amacıyla biriminizde oluşturulan ekip ile programınızdan 

mezun olan bireylerin hangi özelliklere sahip olduğunu; hangi bilgi, beceri ve yetkinliklerle donanmış 

bireyler yetiştirilmek istendiğini ortaya koyabilmek amacıyla bir ihtiyaç analizi yapılması önerilir. İhtiyaç 

analizinin yapılabilmesi için daha önce programla etkileşime girmiş ve halen etkileşim halinde olan 

paydaşlarla (öğrenci, öğretim elemanları, bolum personeli, mezun, işveren, sivil toplum kuruluşları) 

iletişime geçme yoluyla görüş alışverişinde bulunulabilir. 

Öğrenme çıktıları, derse özgü olan ve ilgili ders sonunda öğrencilerde görülmesi beklenen bilgi, 

beceri ve tutumları ifade eden kazanımlardır. “Öğrenme Çıktıları”, UBYS’de yer alan “Ders Tanım ve 

İçerikleri” bölümündeki yedi başlıktan (Genel Bilgiler, Öğrenme Çıktıları, Haftalık İçerik, İş Yükleri, 

Değerlendirme, Program ve Öğrenme Çıktısı İlişkisi, Dersin İngilizcesi) biridir.  

Öğrenme kazanımı yazarken dikkat edilmesi gereken huşular şu şekilde sıralanabilir:  

 “Öğrencim, bu sürecin sonunda hangi bilgi ya da becerilere sahip olmalıdır?” sorusunu kendinize 

sorunuz. Cevabınız, çalışmalarınıza yön verecektir. 

 Öğrenme kazanımı yazarken öğrencinin ulaşması gereken öğrenmeyi tanımlayan aktif fiilleri 

kullanınız. Bu fiiller gözlenebilir ve ölçülebilir nitelikte olmalıdır (“çizer, gösterir, tasarlar, yapar, 

problem çözer, açıklar, örnek verir, uygular, eleştirir, karşılaştırır, çalıştırır, listeler, ilişkilendirir, 

kullanır, değerlendirir, açıklar, sıralar.” vb.) 

 Öğrenme çıktısı yazarken belirsiz fiiller kullanmaktan kaçınılmalıdır (bilir, anlar, fark eder.” vb.) 

 Her bir öğrenme kazanımı için bir fiil kullanınız. Yani her öğrenme çıktısı maddesinde yargı bildiren 

bir adet yüklem olmalıdır.) 

 Öğrenme çıktısı ulaşılabilir, gözlenebilir ve ölçülebilir olmalıdır. 

 Öğrenme çıktısı gerçekçi ve genel olmalıdır. 

 Öğrenme çıktısı herkes için anlaşılır olmalıdır. 

 Öğrenme çıktısı yazarken dersin suresine, öğrencinin özelliklerine, dersin seviyesine (ön lisans, 

lisans, yüksek lisans, doktora) dikkat edilmelidir. 

 Öğrenme çıktısı öğretim elemanının değil öğrencinin yapacaklarını göstermelidir. 

 Herhangi bir dersteki konuların başlıkları Öğrenme çıktısı olarak ifade edilmemelidir. 
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Not: TYYÇ, program çıktısı ve öğrenme çıktısı birbiriyle ilişkili olmasına rağmen aynı kavram 

değillerdir. TYYÇ ifadeleri program çıktılarına, program çıktıları ise öğrenme çıktılarına göre daha genel 

ve kapsayıcı niteliktedir. Bu nedenle program çıktısı yazarken bu ifadelerin, doğrudan herhangi bir dersin 

öğrenme çıktısını çağrıştıracak nitelikte olmamasına özen gösterilmelidir. 

 

 

 
 

 

 

2.1. Program Tanımları 

 
1. http://ubys.bartin.edu.tr/ adresine giriş yapınız. 

2. “Menü” seçeneğine tıklayınız. 

3. Açılan ekranda “Öğr. Elemanı & Danışmanlık İşlemleri”ne tıklayınız. 

4. “Program Tanımları ve Çıktıları” sekmesine tıklayınız. 

5. “Program Tanımları”na tıklayınız. 

6. Bilgi girişi, düzeltme ya da güncelleme yapmak istediğiniz alanın üzerine tıklayarak işlemi 

gerçekleştiriniz. 

7. “Kaydet” seçeneğine tıklayınız. 

8. Tüm bilgilerin Türkçe ve İngilizce olarak girildiğinden emin olunduktan sonra sayfanın sol 

üstünde bulunan “Program Tanımlarını Kaydet” bölümüne tıklayarak işlemi tamamlayınız. 

Not: “Program tanımları” bölümünde yer alan başlıklara içerik yazılırken dikkat edilmesi gereken 

hususlar şu şekildedir: 

 

 

 
 

 

2- Sisteme Giriş Süreci ve Örnek Program 
bilgileri 

http://ubys.bartin.edu.tr/
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Bölüm/Ana Bilim Dalı Hakkında 

Uyarı oklarının ifadesi 

Bölüm Amaç 

Uyarı oklarının ifadesi  

 

 

 

 

 

 

Programın hangi yıl eğitim öğretim faaliyetlerine başladığına ilişkin bir ifadeye yer verilmelidir. Ana bilim dalında çalışmakta olan öğretim 

elemanlarının sayısına ve unvan dağılımlarına ilişkin bir bilgilendirme yapılmalıdır. Programın eğitim dilinin ne olduğu belirtilmelidir. Öğrenci 

değişim hareketliliklerine yönelik bilgi verilmelidir. Çift ana dal ve yan dal programları hakkında bilgi verilmelidir. Bölüm/ana bilim dalı 

hakkında belirtilmesinin gerekli olduğu düşünülen ek bilgilere yer verilebilir. 

 

Bu bölümün, program çıktılarıyla ve fakülte vizyonuyla örtüşen nitelikte olması gerekmektedir. Amaç yazılırken çok genel ve soyut 

anlatımlardan kaçınılmalıdır. 21. yüzyıl becerilerinden iletişim, adaptasyon ve inovasyona atıf yapan ifadelere yer verilebilir. Anahtar kelime 

olarak sürekli iyileşme ve gelişme, kalite odaklılık, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma, etkili iletişim gibi ifadeler kullanılabilir. 
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Öğretim Programının Yapısı (sistemde eklenmesi planlanmaktadır) 

 

Uyarı oklarının ifadesi 

 

 
 

 

 

Kabul Şartları 

 

Uyarı Oklarının İfadeleri 

 

 

Eğitim kataloğunda yer alan derslerin hangi tür dersler olduğu belirtilmelidir. Uzaktan eğitim sistemi ile verilen derslerin neler olduğu 

yazılmalıdır. Öğrencinin mezun olabilmesi için en az kaç bölüm dışı seçmeli ders alması gerektiği bilgisi verilmelidir. Ön koşullu dersler varsa 

yazılmalıdır. Bu bilgi, bir dersin alınmasının başka bir dersten başarılı olunmasına bağlı olduğu durumlarda verilmelidir. 

 

Bartın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği formunda yer alan “kayıt, kayıt yenileme, kayıt dondurma ve 

sildirme, yatay ve dikey geçişler” konulu bölümlerden yararlanılabilir. 
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Mezuniyet Koşulları 

 

Uyarı Oklarının İfadeleri 

Bu bilgiler bölümün ya da ana bilim dalının mevcut durumuna göre girildikten sonra “Kazanılan 

Derece ve Düzeyi, Üst Kademeye Geçiş, İstihdam Olanakları, Ölçme ve Değerlendirme, Ana Bilim Dalı 

Başkanı ve Bologna Koordinatörü” bölümlerine de bilgi girişi yapılmalıdır. Bu bilgi girişleri yapılırken 

ifadelerde bir standart sağlanabilmesi açısından yukarıda yer alan ekran görüntüsündeki örnek cümlelerden 

yararlanılabilir. 

 

2.2. Program Çıktıları 
 

1. http://ubys.bartin.edu.tr/ adresine giriş yapınız. 

2. “Menü” seçeneğine tıklayınız. 

3. Açılan ekranda “Öğr. Elemanı & Danışmanlık İşlemleri”ne tıklayınız. 

4. “Program Tanımları ve Çıktıları” sekmesine tıklayınız. 

5. “Program Çıktıları”na tıklayınız. 

6. Eklemek istediğiniz bir program çıktısı varsa sayfanın sol üstünde bulunan “Program Çıktısı Ekle” 

bölümüne tıklayınız. 

7. Tüm program çıktıları eklendikten sonra yine sayfanın üst kısmında bulunan “Program Çıktılarını 

Kaydet” bölümüne tıklayarak işlemi tamamlayınız. 

 

Not: Program çıktıları yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir: 

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için almaları gereken AKTS ve sahip olmaları gereken ortalama belirtilmelidir. Öğrencilerin mezun 

olabilmeleri için almaları gereken AKTS ve sahip olmaları gereken ortalama belirtilmelidir. 

 

http://ubys.bartin.edu.tr/
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Örnek program çıktıları şu şekildedir: 

 
 Türkçe eğitimi ile ilgili kavramlar arasındaki ilişkileri açıklar. 

 Öğrencilerin gelişim ve öğrenme özellikleri ile öğrenme güçlüklerini belirtir. 

 Türkçe eğitimi ile ilgili öğretim programlarını, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını 

tanımlar. 

 Türkçe eğitimi ile ilgili olan bilgi kaynaklarını kullanır. 

 

 

1-Program çıktıları yazımına 

başlamadan önce “Tüm 

İşlemleri Otomatik Olarak 

Kaydet” kutucuğu işaretli 

olmalıdır. 

 

2-“Öğretmen Yetiştirme ve 

Eğitim Bilimleri” olarak 

seçilmiş görülen alan bilgisi 

her bölüme uygun 

seçilmelidir. 

3-Program çıktıları sayısı en 

az 10 en fazla 15 ifade olacak 

şekilde yazılmalıdır. 

4-Tüm program çıktıları 

TYYÇ ve ÖÇ’ler dikkate 

alınarak yazılmalıdır. 

5-PÇ’ler binişik olmayan ve 

ölçülebilir ifadeler şeklinde 

yazılmalıdır. 
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 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun 

öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. 

 Türkçe dersi öğretim programındaki kazanımlara ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir. 

 Bir birey olarak yaratıcı, güçlü ve zayıf yönlerini ayırt eder. 

 Bireysel ve grup çalışmalarında görev alarak sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirir. 

 Bilgiye ulaşma yollarını aktif bir şekilde kullanır. 

 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir. 

 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır. 

 Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler yapar. 

 Bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır. 

 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır. 

 Mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuata uygun davranır. 

 
Not: Program çıktılarının yazılmasında kılavuzun sonunda yer alan tablodan yararlanılabilir. 

 

3. Ders Tanım ve İçerikleri 

 
1. http://ubys.bartin.edu.tr/ adresine giriş yapınız. 

2. “Menü” seçeneğine tıklayınız. 

3. Açılan ekranda “Öğr. Elemanı & Danışmanlık İşlemleri”ne tıklayınız. 

4. “Ders Tanım ve İçerikleri” sekmesine tıklayınız. 

5. “Birim” seçimi yapınız. 

6. Ders tanım ve içeriklerini girmek istediğiniz dersi seçiniz. 

http://ubys.bartin.edu.tr/
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7. Açılan ekranda “Genel Bilgiler, Öğrenme Çıktıları, Haftalık İçerik, İş Yükleri, Değerlendirme, Program ve Öğrenme Çıktısı 

İlişkisi, Dersin İngilizcesi” başlıklarında yer alan alt başlıklara bilgi girişi yapınız. 

8. Bir başlıktan diğerine geçerken mutlaka “Kaydet” seçeneğine tıklayınız. 

9. Tüm bilgilerin Türkçe ve İngilizce olarak girildiğinden emin olunduktan sonra sayfanın sol üstünde bulunan “Ders İçeriğini 

Onayla” bölümüne tıklayarak işlemi tamamlayınız. 

 

Not: Ders tanım ve içerikleri girilirken dikkat edilmesi gereken hususlar “Genel Bilgiler, Öğrenme Çıktıları, Haftalık İçerik, İş Yükleri, 

Değerlendirme, Program ve Öğrenme Çıktısı İlişkisi, Dersin İngilizcesi” başlıklarında şu şekildedir: 

 

3.a. Genel bilgiler 

Bu sekme altında yer alan başlıklar şu şekildedir:  

 Dersin amacı  

 Dersin içeriği  

 Dersin Kitabı/Malzemesi/Önerilen Kaynaklar  

 Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri  

 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar  

 Dersin Koordinatörü  

 Dersin Verilişi 
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1- Ders tanım ve içerikleri 

hazırlanırken “Ders İçeriğini Onayla” 

butonu açık olmalıdır. 

2-Düzeltilmesi gereken dersin birimi 

ve ders seçilmelidir. 

3-Dersin amacı bölümüne dersin 

genel amacını ifade eden kapsamlı 

bir veya iki amaç cümlesi 

yazılmalıdır. 

4-Ders içeriği, öğrenme çıktılarıyla 

ve haftalık içerikle çelişmemeli, 

onları yansıtacak nitelikte olmalıdır.  
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5- Ders Kitabı/Malzemesi/Önerilen 

Kaynaklar bölümüne ders 

kapsamında kullanılan/kullanılması 

planlanan kaynaklar mutlaka 

yazılmalıdır. Bu alan hazırlanırken 

APA formatı göz önüne alınmalıdır. 

6-Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve 

Öğretme Yöntemleri bölümü anahtar 

kelimeler şeklinde yazılmalıdır. 

Haftalık içerik sekmesinde yer alan 

öğretim metotları sütununa yazılan 

bilgilerin buradaki bilgilerle 

çelişmemesi gerekmektedir. 
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7- Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar 

bir cümle olarak belirtilmelidir.  

8-Dersin koordinatörü bölümünde 

dersin koordinatörü olarak atanan 

öğretim elemanının adı yer almalıdır.  

9-Dersin verilişi bölümünde 

“çevrimiçi, uzaktan eğitim, yüz yüze” 

ifadeleri kullanılmalıdır. 

10- Genel bilgiler sekmesi için 

kaydet butonuna tıklanmalıdır. 
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3. b. Öğrenme Çıktıları 

 

 

Ders sürecinde ve sonunda hangi öğrenme çıktılarının elde edilmesinin amaçlandığı belirtilmelidir. 

 

 
 

1- Öğrenme çıktıları 5 ile 8 ifade 

olacak şekilde yazılmalıdır. 

2- Öğrenme çıktılarının yazımında 

binişik olmamasına ve ölçülebilir 

ifadeler yazılmasına dikkat 

edilmelidir. 

3-Öğrenme çıktıları için kaydet 

butonu tıklanmalıdır. 
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3.c. Haftalık içerik 

 

Haftalık içerik 14 Hafta+Final Haftası olmak üzere 15 hafta olarak planlanmalıdır. Ara sınav 

haftası akademik takvime göre farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenler ara sınav haftası girilirken 

akademik takvim dikkate alınmalıdır. 

 
 

1- “İçerik bulunmayan haftaları 

gizle” ve “Sadece kendi içeriklerimi 

göster” seçenekleri kullanılarak 

sisteme yapılan girişlerin hangi 

öğretim elemanına ait olduğu 

görülebilir. 

2-Yeni ekle butonuna tıklanarak 

"Hazırlık Bilgileri" "Laboratuvar" 

"Öğretim Metotları" "Teorik" ve 

"Uygulama" olarak karşımıza çıkan 

içerik tiplerinden uygun olanlar 

doldurulmalıdır. 

 

. 
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3.d. İş Yükleri 

 

İş yükü, öğrencinin öğrenme kazanımlarına ulaşabilmek için dersle ilgili yaptığı tüm çalışmaları kapsamaktadır. AKTS kredileri 

öğrenci iş yüküne dayalı olarak belirlenir. Öğrenci iş yükünün belirlenmesinde ise öğrencinin ilgili dersi başarıyla tamamlayabilmesi için 

ders kapsamında gerekli olan teorik ve uygulama ders saati, öğrencinin sınıf dışında yaptığı çalışmalar, ödevler ve sınavlar dikkate alınır. 

Buna göre: 

 1 Yarıyıl = 30 AKTS 

 1 Yıl = 60 AKTS 

 2 Yıl = 120 AKTS 

 4 Yıl = 240 AKTS 

 Bir yarıyıl 750-900 saat 

3-“Haftalık İçerik Yönetimi” nde 

Hafta bölümü girilerek hafta içeriği 

belirtilmelidir. 

4-Saat bölümünde içerik tipinde 

belirtilen dersin uygulama biçiminin 

süresi belirtilmelidir. Aynı hafta 

içerisinde farklı içerik tipleri saatlere 

ayrılabilir. 

5-Öğrenme çıktısı haftalık içerikle 

uyumlu şekilde seçilmelidir. 

6-“Haftalık İçerik Yönetimi” için 

kaydet butonu tıklanmalıdır. 
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 Bir yıl 1500-1800 saate 

 1 AKTS = 25 - 30 saatlik iş yukune karşılık gelir. 

 Bartın Üniversitesi icin 1 AKTS, 25 saatlik iş yükü olarak belirlenmiştir. 

İş yükleri dersin AKTS’sinin hangi etkinliklerin ne ölçüde kullanılarak yerine getirildiğini gösteren bölümdür. Derste yapılan 

etkinlikler, bunların sayısı ve süresi ilgili bölüme girilmelidir. Her dersin AKTS’sinin saatinin belirlenen aralıkta olması gerekmektedir. 

Bu şekilde girilmeyen içerik olduğunda ekran kırmızı olmakta ve uyarı vermektedir. Ekran yeşil olduğunda kayıt işlemi gerçekleştirilebilir. 
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3.e. Değerlendirme 

 

Değerlendirme de “İş Yükleri” bölümüne benzer şekilde değerlendirmenin hangi araçlarla ve bu araçların hangi oranda kullanılması 

sonucu yapıldığının ortaya konulduğu bölümdür. Burada vize ve final dışında birçok değerlendirme yöntemi bulunmaktadır. Derste 

kullanılan değerlendirme yöntemleri dışında bir veri girişi yapılmamalıdır. 

 

 

 

 

 

 

1-Etkinlikler dersin haftalık içeriğine 

uygun olarak seçilmelidir.  

2-Etkinliklerin süreci kanıtlanabilir 

olmalıdır. 

3-Etkinliklerin sayısı girilirken akademik 

takvimde öngörülen hafta sayısı dikkate 

alınmalıdır. Örneğin etkinlik olarak 

“teorik ders anlatımı” girilecekse bu 

hafta sayısının maksimum 13 olarak 

yazılması gerekmektedir. Çünkü ara 

sınav ve final haftalarında teorik ders 

anlatımı olmamaktadır. 

4-İş yükleri alt sekmesindeki işlemler 

tamamlandıktan sonra “Kaydet” butonu 

tıklanmalıdır. 
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3. f. Program ve Öğrenme Çıktısı İlişkisi 

 

Öğrenme çıktıları ilgili ders sonunda öğrencilerde görülmesi beklenen beceri, tutum ve yeterlilikleri ifade ederken program çıktısı ana 

bilim dalının genel amaçlarına dayalı olarak oluşturulan yetkinlikleri ve amaçları ifade etmektedir. Ders Bilgi Paketleri’nde dersin öğrenme 

çıktılarının program çıktılarıyla ne ölçüde uyuştuğunun ortaya konulduğu bir dereceleme cetveli bulunmaktadır. İmleç, buradaki ilgili 

kutucukların üzerine getirildiğinde ifadeler görülebilmektedir. Dersin koordinatörü bu ilişkiyi ortaya koymalı ve gerekli düzenlemeleri 

yapmalıdır. 

 

 

 

 

1-Değerlendirme için yalnızca vize ve 

final değil bunlar dışındaki farklı 

etkinlikler de tercih edilebilir. 

2-”Değerlendirme” alt sekmesindeki 

işlemler tamamlandıktan sonra “Kaydet” 

butonu tıklanmalıdır. 
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3. g. Dersin İngilizcesi 

 

Her derse ilişkin İngilizce içeriğin eksiksiz ve doğru şekilde girilmesi gerekmektedir. 

1- “Program ve Öğrenme Çıktısı 

İlişkisi” alt sekmesindeki işlemler 

tamamlandıktan sonra “Kaydet” 

butonu tıklanmalıdır. 
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Ders İçeriğinin Çıktısının Alınması 

 

“PDF olarak al” kısmına tıklayınız. Tercih edilen dil seçimi yaptıktan sonra açılan ekranda yine “PDF olarak al” bölümü tıklanarak 

dersin çıktısı alınabilir. Bu çıktılar dosyalanmalı ve ders izlencesi oluşturulurken bu çıktılar dikkate alınmalıdır. 

 

1-“Dersin İngilizcesi” alt 

sekmesindeki işlemler 

tamamlandıktan sonra “Kaydet” 

butonu tıklanmalıdır. 

2-Tüm içerikler girildikten sonra 

kontrol edilmelidir. Kontrol 

işleminin ardından “Ders İçeriğini 

Onayla” butonuna tıklanıp kayıt 

işlemi gerçekleştirilmelidir. 
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 28  
 

 

Bartın Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Hazırlama Kılavuzu 
Company 

Logotype 

 

 

 

 
Ders bilgi paketlerini doldururken İngilizce cümlelerinin yazımında aşağıda verilen örneklerdeki cümle 

yapılarının kullanılmasına dikkat edilmelidir.  

 

Örnek Program Çıktısı Cümleleri 

 

PROGRAM ÇIKTILARI PROGRAM OUTCOMES 

1. Demokrasi, insan hakları/çocuk hakları, toplumsal, 

bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun 

davranır. 

1. The student acts in accordance with democracy, human rights / 

child rights, social, scientific, cultural values and principles of 

professional ethics. 

2. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum 

geliştir. 

2. The student develops a positive attitude towards lifelong 

learning. 

 

 

Örnek Ders Öğrenme Çıktısı Cümleleri 

 

Ders Öğrenme Çıktıları Course Outcomes 

1. İletişimle ilgili temel kavramları açıklar. 
1. The student explains the basic concepts related to 

communication 

2. Etkili iletişim ve öğretmenlik arasında ilişki kurar. 
2. The student creates a relationship between effective 

communication and teaching. 

3. Etkili iletişim yollarını kullanır. 3. The student uses effective communication methods. 

 

Bu bağlamda, ders bilgi paketlerindeki İngilizce cümleler, yukarıdaki örnekler dikkate alınarak 

yazılmalıdır. 

 

Aşağıdaki yanlış çeviri örneklerinden kaçınılmasına dikkat edilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 3-Ders Bilgi Paketlerinde Kullanılabilecek 
Türkçe ve İngilizce Örnek İfadeler 
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ÖRNEKLER: 

 

Öğrenme çıktısı: Mühendislikteki gerçek hayat problemlerini istatistik kullanarak çözer. 

 

✖︎Yanlış çeviri örneği: Solving real life problems in engineering using statistics. 

✖︎Yanlış çeviri örneği 2: To solve real life problems in engineering using statistics. 

✔︎Doğru çeviri: The student solves real life problems in engineering using statistics.  

 

Sırasıyla; bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez, ve değerlendirme bilişsel alanlarını yansıtan 

kelimeler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kazanımların yazımında bu örnek kelimelerin kullanılmasına özen 

gösterilmelidir.   

 
KNOWLEDGE 

(BİLGİ) 

match eşleştir 

outline ana hatlarıyla (konuyu) özetler 

describe betimler 

define tanımlar 

state belirtir 

list listeler/sıralar 

name adlandırır 

write yazar 

recognize ayırt eder/farkına varır 

label sınıflandırır/nitelendirir 

underline vurgular/altını çizer 

select seçer/ayırt eder 

COMPREHENSION 

(KAVRAMA) 

identify belirler/tanımlar 

justify gerekçe gösterir/ gerekçelendirir 

select seçer/ayırt eder 

indicate belirtir 

illustrate örnekler/tasvir eder 

represent tasvir eder/gösterimler 

name adlandırır 

formulate açık ve kesin biçimde ifade eder 

explain izah eder/açıklar 

judge değerlendirir/karara varır 

contrast karşılaştırır 

classify sınıflandırır 

APPLICATION 

(UYGULAMA) 

predict tahmin eder/öngörür 

select seçer/ayırt eder 

assess değerlendirir 

explain izah eder/açıklar 

show gösterir 

choose seçer/ayırt eder 

demonstrate gösterir/kanıtlar 

construct oluşturur/tertip eder 

use kullanır 

compute hesaplar/hesap eder 

perform uygular/yürütür 

find bulur/erişir 
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ANALYSIS 

(ANALİZ) 

analyze çözümler/inceler 

identify belirler/tanımlar 

conclude sonuçlandırır/karara varır 

differentiate ayırt eder 

select seçer/ayırt eder 

compare kıyaslar 

contrast karşılaştırır 

justify gerekçe gösterir/ gerekçelendirir 

resolve çözüme ulaştırır 

break down ayrıntıyla açıklar 

criticize eleştirir 

SYNTHESIS 

(SENTEZ) 

combine birleştirir 

restate (öğrendiğini) yeniden ifade eder 

summarize özetler 

argue tartışır/savunur 

discuss tartışır/ele alır 

organize düzenler 

derive türetir/sağlar 

relate nakleder/ilişkilendirir 

select seçer/ayırt eder 

generalize genelleştirir 

conclude sonuçlandırır/karara varır 

EVALUTION 

(DEĞERLENDİRME) 

judge değerlendirir/karara varır 

evaluate değerlendirir 

determine saptar/belirler 

recognize ayırt eder/farkına varır 

defend savunur 

criticize eleştirir 

choose  seçer/ayırt eder  

identify belirler/tanımlar 

select seçer/ayırt eder 

support destekler 

 

Bunlara ek olarak, kazanımların yazımında ‘bilir, anlar, kavrar, hatırlar, algılar, öğrenir’ gibi 

ölçülebilir olmayan kelimelerin cümleler içerisinde kullanılmamasına özen gösterilecek olduğundan, 

İngilizce cümleler içinde de ‘know, understand, remember, comprehend, learn’ gibi kelimeler 

kullanılmamalıdır ve fiillerin ölçülebilir olmasına dikkat edilmelidir. 


