
BOLOGNA BİLGİ GİRİŞLERİ YARDIM DOKÜMANI 

Değerli Kullanıcı; 

Fakültelerden gelen bilgiler doğrultusunda, her program ve bu programlara bağlı her ders için belirlenen 
koordinatörler sisteme girilmiştir.  

Öncelikle kullanıcı adınız ve şifreniz ile sisteme giriş yapınız ( https://ois.istinye.edu.tr ) 

Bölümle ilgili bilgi girişini yapacak kullanıcı bölüm başkanı ise soldaki “Ders İşlemleri Menüsü” altında bulunan AKTS 
başlığından bilgi girişi yapılabilir.  

Bilgi girişi yapacak kullanıcı, bölümlerce belirlenen başka bir koordinatör ise sağ taraftaki menüden “Diğer Kimlikler” 
tıklayarak “Program Koordinatörü” yetkisine geçiş yapması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ois.istinye.edu.tr/


BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ İÇİN BİLGİ GİRİŞİ 

AKTS menüsü tıklandığında bilgi girişi yapılması gereken bölümler listelenecektir. İkinci öğretimi bulunan bölümler 
sadece örgün öğretim için bilgi girişi yapacaklardır. Girişler tamamlandıktan sonra kopyalama işlemi ÖKİD tarafından 
yapılacaktır. 

 

 

1. TYYÇ Temel Alan Bilgileri 

İzlenecek Adımlar:  

Adım1: http://tyyc.yok.gov.tr/ adresinden ‘’TYYÇ temel Alan ve Programları’’ çubuğu bulunur.  

Adım2: Buradan ‘’Temel Alanda yer alan Türkiye’deki eğitim-öğretim programları’’ tıklanarak bölüm/programımızın 
temel alanı tespit edilir.  

Adım3: Temel alan belirlendikten sonra bu bilgiden yararlanarak ‘’Temel Alan Yeterlilikleri’’ tıklanır ve 
bölüm/programımızın temel alan yeterlilikleri elde edilir. 

2. Program Tanımları 

Program tanımları üzerine tıklayarak karşınıza çıkan boş alanları doldurunuz. Girişi yapılan bilgilerin İngilizcelerinin 
de mutlaka doldurulması gerekmektedir. Doküman linkine tıklayarak Program Tanımları için örnek dokümanlara 
ulaşabilirsiniz. 

3. Program Kazanımları 

Program kazanımları alanı “Bilgi”, “Beceriler” ve “Yetkinlikler” başlıkları altındaki bilgi girişleri için kullanılacaktır. Her 
bir program için birden fazla “Kuramsal-Olgusal”, “Bilişsel Uygulamalı” ve Yetkinlik bilgisi girilebilir. Giriş yapılacak 
ekranda size yardımcı olması için YÖK Bologna sayfasına yönlendirecek linkler de bulunmaktadır. 

Örnek olarak, Kuramsal-Olgusal program kazanımı girişi yapmak için ilgili satır seçilir, Program kazanımı alanı Türkçe 
ve İngilizce olarak doldurulur. Web sayfasında görüntülenmesini istediğiniz sıra seçilerek Kaydet tuşuna basılır. Girmiş 
olduğunuz bilgiler alt satırlarda sizin belirdiğiniz sıraya göre listelenir. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



4. Ders Koordinatör Atamaları 

İlgili program koordinatörü her ders için ders koordinatörü atayabilir ve değiştirebilir.  

 

 

5. Program Dersleri 

Program Koordinatörü, müfredatta bulunan derslere bu alandan erişebilir. Ders koordinatörü tarafından yapılan 
değişiklikler için notlar alınabilir. Bu notlar ders koordinatörü tarafından görüntülenebilir. 

  
  

 
 



6. Ders & Program Kazanımları Matrisi 

Bu alanda, müfredattaki her bir ders kazanımının program kazanımlarıyla olan ilişki düzeyi girilmelidir. Değerlendirme 
en düşük 1 en yüksek 3 olarak girilecektir. Aşağıdaki ekranda sağa doğru sıralı görülen 1, 2, 3, 4, 5 ifadeleri daha önce 
3. Maddede girdiğiniz program kazanımlarını ifade eder. Mouse’unuzla üzerinde belirli bir süre beklediğinizde 
girdiğiniz kazanımın görüntüleyebilirsiniz. 

 

7. Program Kazanımları-Temel Alan Matrisi 

Solda aşağıya doğru sıralı maddeler Yükseköğretim Kurulu Bologna sayfasında belirtilen standart temel alan 
yeterliliklerini göstermektedir. Sağa doğru sıralı numaralar ise daha önce 3. Maddede giriş yaptığınız program 
kazanımlarını ifade etmektedir. Belirlediğiniz program kazanımları, yök’ün belirlediği program kazanımlarından 
hangilerini karşıladığı bilgisinin işaretlenmesi gerekmektedir.   

 

 

 



DERS KOORDİNATÖRÜ İÇİN BİLGİ GİRİŞİ 

1. Ders ve Program İlişkileri 

Bu alanda 2 adet matris bulunmaktadır.  

a. Ders kazanımı program kazanımı ilişkisi matrisi 
b. Ders Program Kazanımı İlişkisi 

 

 
a. Ders kazanımı program kazanımı ilişkisi Matrisi 

Bu alanda program kazanımlarının her bir ders kazanımı üzerindeki etkisi 1 ile 3 arasında değerlendirilmelidir. 

 
 
 



b. Ders Program Kazanımı İlişkisi 

Bu alanda daha önce belirlediğiniz program kazanımının ders üzerindeki etkisi 1 ile 3 arasında değerlendirilmelidir. 

 

 
2. Ders Tanımları 

Dersin amacı, içeriği vs. ile ilgili bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak bu alana girilecektir.  

 

 

 



3. Ders Öğrenme Kazanımları 

Ders öğrenme kazanımları ekleme için kullanılacak alanadır. Bu alanda sıralama seçerek istediğiniz kadar ders çıktısı 
ekleyebilirsiniz. 

 

 
4. Değerlendirmeye Esas Ders Ölçme 

Bu alanda ilgili derse ait değerlendirmenin nasıl yapılacağı bilgisi girilmelidir. Toplam değerlendirme 100 olmadan 
kaydet butonu aktif olmayacaktır. 

 

 



5. Ders Haftalık Konular – Ön Hazırlık 

Bu alanda 14 hafta boyunca işlenecek konular girilecektir.  Her bir hafta için hafta satırından kaçıncı hafta konusu 
olduğu seçilerek kaydedilmelidir. 

 

 

6. Ders AKTS / İş Yükü Tablosu 

Bu alanda girilecek bilgiler sonucunda yapılan hesaplama, dersin mevcut müfredattaki AKTS kredisini bulmak için 
kullanılmaktadır. Girişler 2 şekilde yapılabilmektedir. 

Dilerseniz hafta hafta AKTS tablosu kullanabilir (Ekran görüntüsü aşağıdadır) 

  

 



Dilerseniz basit AKTS tablosunu kullanarak her hafta için tek bir ekrandan giriş yapabilirsiniz. 

 

 

 

Tüm girişlerinizi üniversitemiz Bologna sayfası https://ois.istinye.edu.tr/akts üzerinden takip edebilirsiniz. 

Ayrıca Yükseköğretim Kurulu Bologna sayfasına https://tyyc.yok.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

İş birliğiniz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. 

 

İstinye Üniversitesi  

Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğü 

https://ois.istinye.edu.tr/akts
https://tyyc.yok.gov.tr/

