
Ders Tanıtım Formlarının (F Formu) eAkdeniz Öğrenci Otomasyonuna Girilmesi 
 

Bu bölümde açıklanan bilgi girişleri ilgili dersin Ders Koordinatörü (Dersi Veren Öğretim 

Elemanı) tarafından yapılabilir. 
 

eÖğrenci menüsünden > Bologna Bilgi Paketi > Ders Tanıtım Formu 

Ders Tanıtım Formu Menüsünde listelenen 
programlardan ilgili program adı çift tıklanarak 
Programın aktif müfredatındaki derslerine ulaşılabilir.  

 

Bu listeden bilgi paketi girilecek ders adı çift tıklanarak 
ders bilgilerinin girileceği pencere açılabilir. Açılan 
pencereden Dersin Genel Bilgileri, Öğretim 
Yöntemleri, Ön Koşul Dersler ve Önerilen Dersler 
girilebilir. 

 

Ders Genel Bilgileri: : Bu bölümden Dersin 
alan kodu, Ders kodu, Kontenjan, Ulusal ve 
AKTS kredisi, Kurumsal ve Uygulama saati 
bilgileri girilebilir. 
AKTS kredisi, AKTS butonu tıklanarak açılan 
pencereden yeni butonu tıklanarak 
doğrudan AKTS değeri yazılarak veya dersin 
iş yükü hesabı yapılarak girilebilir. 

 
Dersin Amacı: İlgili sekme altındaki 
kutucuklara Türkçe ve İngilizce olarak 
girilmelidir.  
Dersin Özet İçeriği: İlgili sekme altındaki 
kutucuklara Türkçe ve İngilizce olarak 
girilmelidir. 

       

Ders Konuları: İlgili sekme altında bulunan Yeni butonu tıklanarak 
açılan pencereye dersin konusu, öğretim dili, kurumsal ve 
uygulama saati, sıra numarası (konunun anlatılacağı hafta) ve ön 
hazırlık bilgileri girilmelidir. Yeni konu girişinde “Konu” kutucuğu 
tıklanarak açılan listeden daha önce girilmiş olan konulardan birisi 
seçilebileceği gibi yeni butonu tıklanarak yeni konu girişi de 
yapılabilir. Her yeni kayıttan (konu girişinden) sonra tamam 
butonu tıklanmalıdır. Her haftanın konusu ayrıca girilmelidir. 
Öğrenim Çıktıları: İlgili sekme altında Yeni butonu tıklanarak açılan 
pencereye öğrenim çıktısı Türkçe ve İngilizce olarak girildikten 
sonra Tamam butonu tıklanır. Öğrenim çıktılarındaki her madde 
ayrıca girilmelidir. 
Önerilen Kaynaklar: : Yeni Butonu tıklanarak açılan pencereye 
Kaynak adı, Kaynak türü Başlangıç ve Bitiş tarihi girildikten sonra 
Tamam butonu tıklanmalıdır.  

 
Tüm Girişler yapıldıktan sonra “Koordinatörlüğümdeki Ders Bilgilerini Kaydet” butonuna tıklanarak 

işlem tamamlanır. 



 

“Program Bilgi Paketleri” ile “Ders Öğrenim Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı”nın 

eAkdeniz Öğrenci Otomasyonuna Girilmesi 
 

Bu bölümde açıklanan bilgi girişleri Program Koordinatörü (Bölüm Başkanı) hesabı üzerinden 

yapılabilir. 

1) Program Bilgi Paketleri 

eÖğrenci menüsünden >Bologna Bilgi Paketi> Program Hakkında Genel Bilgiler 

 

Program Hakkında Genel Bilgiler Menüsünde 
listelenen programlardan ilgili program adı çift 
tıklanarak Program Bilgi Paketine ulaşılabilir. Bu 
bölümde Program Yeterlilikleri, Broşür, Genel Bilgiler, 
Linkler ve İletişim bilgilerinin girilmesi gerekir. 

 

Program Yeterliliği:  Yeni butonuna tıklanarak 
program yeterliliği, başlangıç ve bitiş tarihi ile sıra 
numarası girildikten sonra kaydet tuşuna tıklanarak 
işlem tamamlanır (her bir yeterlilik için bu işlem ayrı 
ayrı yapılmalıdır). 

 
Broşür: Broşür sekmesi altında yer alan 
bölüm/program adı seçilip Aç butonu tıklanarak veya 
program/bölüm adı çift tıklanarak bölüm/program 
broşürüne ulaşılabilir. Açılan pencerede Eğitim 
Öğretim Sistemi Hakkında Genel Bilgiler, Fiziksel ve 
Teknik Alt Yapı, Mezun Olanların Çalışma Alanları, 
Program Amacı, Programlar Arası Değişim ve Geçiş 
Koşulları ile Kabul Koşulları ilgili kutucuklara Türkçe ve 
İngilizce olarak girildikten sonra kaydet butonuna 
tıklanılarak işlem tamamlanır. 

 

Genel Bilgiler: Genel Bilgiler sekmesi altında yer alan 
bölüm/program adı seçildikten sonra aç butonuna 
tıklanarak veya bölüm program adı çift tıklanarak 
bölüm/program broşürüne ulaşılabilir. Açılan 
pencerede Genel Tanıtım, Vizyon Bilgisi, Misyon Bilgisi 
ve Tarihçe bilgileri girildikten sonra kaydet butonuna 
tıklanılarak işlem tamamlanır. 

 



Linkler: Linkler sekmesi altında Bologna Bilgi Paketi E 
Formu seçilip Aç butonu tıklanarak açılan pencerede 
Bölüm/programın Türkçe ve İngilizce web sayfalarının 
adresleri ile bu adreslerin isimleri girilip kaydet 
butonuna tıklanarak işlem tamamlanır. 
 

 

İletişim: İletişim sekmesi altında bulunan Adres, 
Telefon ve E-posta pencerelerindeki yeni butonları 
tıklanarak açılan pencerelere ilgili iletişim bilgileri 
girildikten sonra kaydet butonuna tıklanarak işlem 
tamamlanır. 
 

 
 

2) Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısının Puanlanması 

 eÖğrenci menüsünden >Bologna Bilgi Paketi> Programdaki Dersler/Program Yeterlilikleri 

 

Programdaki Dersler/Program Yeterlilikleri 
Menüsünde listelenen programlardan ilgili program 
adı çift tıklanarak ilgili programın Açık ve Kapalı Olan 
dersler  listelenebilir.  Bölüm/Programda Ders 
Durumu Açık olan Müfredat derslerine listedeki + 
butonuna tıklanarak ulaşılabilir. Herhangi bir dersin 
satırındaki + butonu tıklanarak açılan pencerede, 
satırlarda yer alan dersin öğrenim çıktılarına karşı 
sütunlarda yer alan program yeterliliklerine 0 ile 5 
arasında puan verilir ve kaydet butonuna tıklanarak 
işlem tamamlanır. 

 
 

 


