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G R

 Bologna Süreci kapsam nda, yüksekö retim kurumlar n n e itim-ö retim programlar n n

program ve ders ö renme ç kt lar n  tan mlamas  ve AKTS kredilerini hesaplamalar

beklenmektedir. Buna göre üniversitemizde e itim-ö retim veren bütün programlar n;

> Nas l bir mezun profili amaçland n  gösteren program n amaçlar n  yazmalar ,

> Program n e itim amaçlar na ula abilmek için mezunlar n ne tür yeterliliklere sahip 

olmalar  gerekti inin aç kland  Program Ç kt lar n  (Bölüm Ö renme Ç kt lar ) belirlemeleri, 

> Belirlenen program ç kt lar na ula mak için hangi derslerin verilmesi gerekti ine karar 

vermeleri, 

> E itim-Ö retim Planlar nda yer alan/alacak her bir ders için "Ders Ö renme Ç kt lar 'n

yazmalar ,

> Ders Ö renme Ç kt lar  ile Program Ç kt lar 'n li kilendirmeleri, 

> Ders ö renme ç kt lar n  dikkate alarak üniversitemizin otomasyon sistemindeki formata 

uygun AKTS ders bilgilerini Türkçe ve ngilizce olarak haz rlamalar ,

> Ders ö renme ç kt lar na ula abilmek için gerekli i  yükünü ve AKTS kredilerini 

hesaplamalar  gerekmektedir. 

Üniversitemiz e itim ö retim programlar , Avrupa Kredi Transfer Sistemi ve Diploma 

Eki konular ndaki çal malar n  h zla sürdürmektedir. Bu do rultuda daha önce tüm 

programlardan yukar da belirtilen çal malar  yapmalar  istenmi tir. Fakat yap lan çal malar n

incelenmesi sonucunda ek bir çal maya ihtiyaç oldu u tespit edilmi  ve bu k lavuz 

haz rlanm t r. K lavuzda program ç kt lar n n yaz lmas , ders ö renme ç kt lar n n yaz lmas ,

ö renci i  yükünün hesaplamas , ö renci i leri bilgi sistemine giri  a amalar  ve Ekler k sm nda

örnek doldurulmu  ders bologna bilgileri yer almaktad r. 
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1. PROGRAM ÇIKTILARI OLU TURMA

       Program Ç kt lar  (Program Yeterlilikleri): Ö rencilerin programdan mezun oluncaya 
       kadar kazanmalar  gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tan mlayan ifadelerdir.

 Program Ç kt lar  Nas l Yaz lmal d r? 

    1. 

1.1. Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (UYÇ) için http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=11 adresinden 

Türkiye Yüksekö retim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) sayfas na giriniz. 

1.2.Her bölümün/anabilim dal n n kendi e itim-ö retim program n  TYYÇ'deki temel alan 

yeterlilikleri kapsam nda de erlendirmesi ve bunlara uygun program yeterlilikleri 

geli tirmesi gerekmektedir. 

1.3.TYYÇ Temel Alan ve Programlar seçene inden Temel Alan Yeterliliklerine ula mak 

için, Program n z n yap s na uygun olarak; Akademik A rl kl  veya Mesleki A rl kl

seçene ine t klay n z. 

1.4.E itim ve ö retim temel alanlar  ayn  web sayfas ndan eri ilebilen ISCED'e göre 

s n fland r lm t r ve kodlanm t r (www.yok.gov.tr).

1.5.Temel Alan, Yeterlilik Düzeyi ve Yeterlilik Türünü seçerek Ön lisans (EQF LLL- 5), 

Lisans (EQF LLL 6), Yüksek lisans (EQF LLL 7) ve Doktora (EQF LLL 8)  düzeyi için 

sahip olunmas  gereken yeterlilikleri okuyunuz. 

2.

2.1. Program n z n yeterliliklerini belirlemek amac yla biriminizde olu turulan ekip ile 

program n zdan mezun olan bireyler hangi özelliklere sahip olmal ? Hangi bilgi, beceri 

ve yetkinliklerle donanm  bireyler yeti tirece iz? sorular na yan t bulabilmek amac yla

"ihtiyaç analizi" yap n z. htiyaç analizi yapabilmeniz için ekibiniz ile birlikte, daha önce 

programla etkile ime girmi  ve halen etkile im halinde olan payda larla (ö renci,

ö retim elemanlar , bölüm personeli, mezun, i veren, sivil toplum örgütleri) ileti ime 

geçiniz ve görü lerini al n z. 

2.2. Disiplinin/çal ma alan n n yönelimlerini, gelece ini de erlendiriniz.

2.3. Üniversite ve bölümün vizyon ve misyonunu mutlaka dikkate al n z. 
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2.4. TYYÇ ve Temel alan yeterlilikleri ile uyumlu ve ihtiyaç analizi sonuçlar n  dikkate 

alarak, program n z n amac n  belirleyiniz, bu çerçevede program n amac n  tek bir 

cümle/ paragraf ile ortaya koyunuz. 

2.5. Program yeterliliklerini belirlemeden önce program n z n amac n  yaz n z. Program n

e itim amaçlar ; E itim süreci sonunda mezunlardan gerçekle tirmeleri beklenen 

davran lar  tan mlayan ifadelerdir. Ba ka bir deyi le, program n nas l bir mezun profili 

istedi ini ortaya koyan genel bir ifadedir. 

3.
3.1. Temel alan yeterlilikleriyle uyumlu olarak 15 taneden fazla olmamak kayd yla (ideali 

10-15 aras nda) program yeterliliklerini belirleyiniz. u anda otomasyon sisteminde 

program yeterliliklerinin say s  10’dan a a  olan bölümler program yeterliliklerini tekrar 

gözden geçirmelidirler. Program yeterliliklerini, program ç kt s  olarak ifade ediniz ve 

bilgi, beceri, yetkinlikler ba l klar  alt nda düzenleyiniz. Bunun için ba vuraca n z

kaynaklar n linkleri a a da verilmi tir.

a. TYYÇ, k sa düzey-ön lisans için: http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=32

b. TYYÇ, 1. düzey-lisans için: http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=33

c. TYYÇ, 2. düzey-yüksek lisans için: http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=34

d. TYYÇ, 3. düzey-doktora için: http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=35

e. Temel Alan yeterlilikleri: http://www.yok.gov.tr/content/view/977

Program ç kt lar n n mümkün oldu unca gerçekçi, ula labilir ve ölçülebilir nitelikte

olmas na dikkat ediniz. 

Not: Ders bilgi paketlerinde tüm bilgiler eksiksiz doldurulmal d r.

Not: Her dönem ba nda ders bilgi paketlerinde gerekli güncellemeler ilgili bölümler taraf ndan
yap l r.
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2. DERS Ö RENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA

1. Ö renme ç kt s  ders sonunda ö renciye kazand r lmas  hedeflenen yetkinlik ve

beceriler setidir. Bir ba ka deyi le ö rencinin ders sonunda sergilemesi gereken

özelliklerdir. Bu nedenle ö renme ç kt lar , ö retim süreci sonunda ba ar l  olmu  bir

ö rencinin;

neleri bilece i,

neleri kavrayaca ,

neleri yapabilece inin aç k, gözlenebilir biçimde tan mlanmas d r. 

       K saca ö renme ç kt s  ö rencinin ba ar s n  ifade eder. 

2. Portal i lemlerinde AKTS ders içeriklerindeki ö renme ç kt lar n  yazarken; "Dersimi

tamamlayan ö renci hangi becerilere sahip olmal d r?" sorusu ile ba lanmal d r.

3. "Ben bu konuyu anlatarak ö rencinin hangi becerisini geli tiriyorum?" sorusunun

cevab  dersin ö renme ç kt s  olacakt r.

4. Her bir ö renme ç kt s  için tek bir fiil kullan lmal d r. Bilmek, anlamak, ö renmek

gibi ifadelerden kaç n lmal d r.

5. Kullan lan filler gözlenebilir ve ölçülebilir olmal d r (aç klayabilme, örnek verebilme,

problem çözebilme, ili ki kurabilme, gösterebilme, uygulayabilme, ele tirebilme,

kullanabilme, ele tirebilme vb.).

6. Ö renme ç kt lar  ö retim eleman n n yapacaklar  de il, ö rencinin ders sonunda

sahip olaca  yeterlikler, kazanaca  becerilerdir. Bu nedenle ö renme ç kt lar  ifade

edilirken ö retenin ne anlatt  de il, ö renenin ne kazand n  belirtmelidir.

7. Ders konular n n ba l klar  ö renme ç kt s  olarak ifade edilmemelidir.

8. Haz rlanan ö renme ç kt lar  dersin seviyesine ve süresine uygun olmal d r.

9. 14 hafta süren bir ders için yeterli ö renme ç kt s  yaz lmal d r.

10. Ö renme ç kt lar n n dersin amac na uygun oldu undan emin olunmal d r.

11. Ö renme ç kt lar  yaz ld ktan sonra, her bir ö renme ç kt s n n daha önce belirlenmi

olan program ç kt lar ndan (PÇ) hangileriyle ili kili oldu u dersin program ç kt s na

katk s  k sm nda belirtilmelidir. Bu, dersinizin programa katk s n  göstermi  olacakt r.

Bu ekilde bir bölümün tüm dersleri bölüm program ç kt lar  ile e lendi inde

ö renciye verilen derslerle ilgili bölümün program ç kt lar n n kazand r l p

kazand r lmad  belirlenir.
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12. Standart ders ö retim plan  içinde ilgili derse ait ö renim ç kt lar  (5-8) madde aras nda

olmal d r. u anda otomasyon sisteminde dersin ö renme ç kt lar n n say s  5’ten a a  olan 

bölümler dersin ö renme ç kt lar n  tekrar gözden geçirmelidirler.

 Ö renme Ç kt lar  Örnekleri 

Dersi ba ar yla tamamlayan ö renciler:

Do ru

Analitik kimyan n temel prensiplerini tan mlayabilir. 

Vadeli i lemler piyasas n n temel çal ma prensiplerini s ralayabilir. 

Ak m problemlerini çözebilir. 

Mali plan olu turabilir. 

Mühendislik alan ndaki hesaplama araçlar n  kullanabilir. 

Örgütlerin yönetim i levlerini ayr nt l  olarak tan mlayabilir. 

Yanl

Analitik kimyan n temel prensiplerinin görülmesi. 
Vadeli i lemler piyasas n n temel çal ma prensiplerini ö retebilme. 
Ak m problemlerini anlatma. 
Mali plan  anlama. 
Mühendislik alan ndaki hesaplama araçlar
Örgütlerin yönetim i levlerini anlar. 

  Yukar da da belirtildi i ve örneklerle de gösterildi i gibi ö renme ç kt lar  ö retim 

eleman n n yapacaklar  de il, ö rencinin ders sonunda sahip olaca  yeterliklerdir.
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3. Ö RENC  YÜKÜ HESABI

1.  yükü, ö rencinin ö renme ç kt lar na ula abilmek için dersle ilgili yapt  tüm

çal malar  kapsamaktad r. AKTS kredileri ö renci i  yüküne dayal  olarak belirlenir.

Ö renci i  yükünün belirlenmesinde ise ö rencinin ilgili dersi ba ar yla

tamamlayabilmesi için ders kapsam nda gerekli olan teorik ve uygulama ders saati,

ö rencinin s n f d nda yapt  çal malar, ödevler ve s navlar dikkate al r.

2. AKTS kredileri tam say  olarak verilmelidir.

3. Her bölümün bir yar y ldaki derslerinin toplam AKTS kredisi 30 olmal d r.

4. Ortak derslere ayn  AKTS verilmelidir. (1.Birinci s n f güz ve bahar döneminde

bulunan Türk Dili, Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi, Yabanc  Dil derslerinin

ö renim ç kt lar  ve AKTS'leri tüm Üniversite için ortak olarak belirlenmi tir.

TD 101 Türk Dili I (2 AKTS), TD 102 Türk Dili II (2 AKTS), A T 101 Atatürk

lkeleri ve nk lap Tarihi I (2 AKTS), A T 102 Atatürk lkeleri ve nk lap

Tarihi II (2 AKTS), YD 101 Yabanc  Dil I (3 AKTS), YD 102 Yabanc  Dil II (3

AKTS) olacakt r.)

5. Staj ,bitirme çal mas  vb. tüm kredisiz derslere, AKTS kredisi verilmesi artt r.

6. Uygulama ders saatleri, teorik ders saatleri i  yükü hesab na kat lmal d r.

7.  yükü hesab  ders plan n zla ilgili olan tüm etkinlikleri kapsamal d r.

8. Programlarda seçmeli dersler seçmeli havuzunda gösterilmelidir.

9. MYO için; IKMEP( nsan Kaynaklar n n Mesleki E itim Yoluyla Geli tirilmesi
Projesi) kapsam nda yap lanlar, Bologna süreci çal malar n  kolayla t rmaktad r. Çünkü 

program yeterlilikleri ve ders ö renme ç kt lar  bu proje kapsam nda yap lmaktad r.

Bunlar n say lar  ve AKTS miktarlar  IKMEP’te Bologna süreci uygulamalar na

uymayabilmektedir. Bölümler KMEP’te yap lanlar  Bologna Süreci kurallar na

uyarlayabilirler. 

10. Zorunlu staj bir ders gibi de erlendirilip, ders plan  haz rlanarak müfredatta

gösterilmeli ve AKTS kredisi verilmelidir. Örne in yaz döneminde 3 ay staj yapan bir 

ö renci 60 gün* 8 saat =480 saat staj yapm  olsun, 480/30=16 AKTS kredisi eder. Bu 

durumda bu staj n kredisi çok yüksek oluyor. Bunu 2 ya da 3 döneme yayarak gösterebilir 

bölümler. AKTS kredisi staj n yap ld  akademik yar y ldaki kredilere eklenecektir 

(Örne in yaz dönemi yap lan stajlar n kredisi, bahar yar y l na ait 30 AKTS içinde 
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hesaplan r).Her akademik birim belirtilen hesaplama yöntemine göre kendi bölümü için 

staja (e er varsa) AKTS verecektir. 

11. Alan içi ve alan d  seçmeli derslerin toplam dersler içindeki oran n  bölümler

kendileri belirleyeceklerdir. 

12. Ders planlar nda ders isimleri ve ders içerikleri ayn  anlama gelebilecek, program

ç kt lar n  kar lamayacak derslere kesinlikle yer verilmemesi gerekmektedir. 

13. Müfredatta bir yar y lda ve ayn  grupta yer alan tüm alan içi seçmeli derslerin

AKTS kredileri mümkünse e it olacak ekilde düzenlenmelidir. 

 ÖRNEK

Bir ders için örnek i  yükü hesab  a a da verilmi tir. Akademik takvimde 14 hafta ders, 

1 hafta ara s nav haftas  ve 1 hafta final haftas  bulunmaktad r.
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Yukar daki tabloda i  yükü sütunu a a daki gibi hesaplanmaktad r. 

Verilen örnek 2 saat teorik, 1 saat uygulamal  ders oldu undan "Haftal k Ders Saati 

(Teorik+Uygulama)=3" 

Tablodaki say  k sm na ise akademik takvimde oldu u gibi kaç hafta ders yap laca  (14) 

yaz lmal d r. 

Haftal k saat ve say  de erlerinin çarp m  o sat r için i  yükü olarak hesaplanacakt r. (3x14=42) 

Daha önce de erlendirme içeri i doldurulurken ö renci taraf ndan sunum ve seminer 

gerçekle tiriliyorsa veya ödev haz rlan yorsa bunlar n i  yükü hesab nda da belirtilmesi 

gerekmektedir. 

Ders kapsam nda ödev, sunum, proje yap lm yorsa bu alanlar bo  b rak lacakt r. Fakat tablodaki 

haftal k ders saati, ara s nav, s n f d  ders çal ma süresi, final s nav  doldurulmal d r.

Ara s nav sat r u ekilde doldurulur; Say  sütunu ö renci o ders için 1 ara s nava girdi inden 1 

yaz lmal d r. Ayn  durum final s nav  için de geçerlidir. Süre sütunu ise ö rencinin s navda ne kadar 

vakit geçirdi i ve ara s nav, finale haz rl k sürelerini de kapsamaktad r.

1 AKTS kredisi 30 saat i  yüküdür. Örnekteki dersin AKTS kredisi 120/30=4 AKTS'dir. 

Toplam i  yükü:  yükü sütunundaki de erlerin toplam d r.

"Bir dersin AKTS Kredisi= Toplam  Yükü/ 30" olarak hesaplan r. 

TYYÇ kapsam nda yer alan her bir e itim-ö retim düzeyi (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve 

doktora) için toplam e itim süresi, kredi (AKTS) ve ö renci çal ma yükü aral klar  a a dad r.

Not: 5 y ll k programlar 300 AKTS, 6 y ll k programlar 360 AKTS, Yar y l baz nda ö retim

yapan programlar-30 AKTS; Y ll k programlar – 60 AKTS üzerinden düzenlenir. 

TYYÇ
DÜZEYLER

SÜRE
(Y l)

TOPLAM AKTS
KRED S

(Y l x 60 AKTS)

TOPLAM Ö RENC
ÇALI MA YÜKÜ (Saat)

(1 AKTS=  30 saat)
8. DÜZEY

(DOKTORA)   4 240 7.200

7. DÜZEY
(YÜKSEK 
L SANS)    2              120 3.600
6. DÜZEY
(L SANS) 4 240 7.200

5. DÜZEY
(ÖN L SANS) 2                120 3.600
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4.Ö RENC LER  B LG  S STEM  KULLANIMI
Bu k s m Üniversitemizde Bologna Sürecine uyum çal malar  kapsam nda haz rlanan Program ve Ders Bilgi Paketlerinin Ö renci 

leri Bilgi Sistemi’ne nas l aktar laca n  aç klamak amac yla haz rlanm t r.

Ayr ca görsel anlat m videolar  da haz rlanm  olup http://www.adiyaman.edu.tr/birimler.php?birimid=23&menuid=455 linkinden 

ya da Ö renci leri Daire Ba kanl  sayfas nda Bologna Süreci Videolar  menüsünden de ula labilir. A a daki sayfalarda 

menüler detayl  bir ekilde anlat lacakt r. Akademik kullan c  olarak giri  yap ld ktan sonra Bologna lemleri Menüsü alt nda 

bulunan Fakülte Bologna Tan mlar  seçilir. 

1.Fakülte Bologna Tan mlar

Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/MYO/Enstitü'nüzün tarihçesi ile ilgili bilgi giri i bu menüden 
yap lacakt r. stenirse birimi tan tan foto raflar da eklenebilir. Bilgiler Türkçe ve ngilizce olarak 
girilebilmektedir.
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2.Program Bologna çerik Tan mlar

Bu alana bölüm ya da program n z  tan tan k sa bilgilerin yaz lmas  gerekmektedir. Program n kaç y l nda
aç ld - ö renci say s - akademik personel vb. bilgilere yer verilebilir. Bilgiler Türkçe ve ngilizce olarak 
girilebilmektedir.
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3.Program Bologna Tan mlar

Program Bologna tan mlar  sayfas ndan programa ait genel bilgiler Türkçe ve ngilizce olarak girilebilmektedir.  

Program tan mlar ndaki parametreler ise u ekildedir;
• E itim Türü
• Al nacak Derece
• Kabul Ko ullar
• Üst Kademeye Geçi
• Mezuniyet Ko ullar
• Tarihçe
• Mezun stihdam
• S nav De erlendirme Kurallar
• Program Profili
• Önceki Ö renmenin Tan nmas
• Yeterlilik Ko ullar

Giri  ekran n n solunda Türkçe, kar s nda ise ngilizce giri  alanlar  bulunmaktad r.

4.Program Ö renme Kazan mlar  ve Yetkilileri

Program ö renme kazan mlar na t klad m z zaman program yetkililerini ve program ö renme kazan mlar n
düzenleme ekran  ç kmaktad r. Sat r n sonundaki ilk icon=düzenleme, ortadaki icon ekleme ve son icon silme 
i lemlerini gerçekle tirmektedir.  

Program yetkilileri düzenlenirken yetki tipi olarak Bölüm ba kan , bölüm ECTS koordinatörü gibi 
parametreler seçilerek gerekli personel unvan  ile beraber seçilmelidir. 
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Program n ö renme ç kt lar n n ekleme a amas nda her bir ç kt  tek tek eklenmelidir. Ö renme ç kt s
herhangi bir yerden kopyalan rken ba nda sat r numaras  olmamal d r. Sat r numaras n  sistem otomatik 
olarak vermektedir. Ayr ca ngilizce kar l  da bir alt sat rda girilmelidir. 



5.TYYÇ TEMEL TANIMLAMALARI
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 6. Ders Bologna Tan mlar

Tan mlama i lemi yap lmak istenen ders i aretlenerek, Ders Bologna tan mlar  butonuna t klan r.
Burada tan mlama yap lacak olan dersin programda uygulanan son müfredat y l na ait olmas na dikkat 
edilmelidir. 



16

Bologna Süreci Ders Bilgileri, De erlendirme Sistemi, AKTS/  Yükü Tablosu ve di er bölümlerin 
giri lerinde ve yap lan her de i iklikte mutlaka Kaydet butonunu kullanarak bilgilerinizi kaydediniz. 
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a) lgili derse ait daha önceden belirlenmi  ve haz rlanm  amaç, dersin içeri i ve notlar bu
bölüme Türkçe ve ngilizce olarak girilecektir.

b)

c) AKTS/  Yükü Tablosu bölümünde dönem içinde ve sonunda yap lan etkinliklere ait hafta say s
ve süre(saat) bilgileri girilecek, böylece derse ait AKTS belirlenmi  olacakt r.
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d) Ders Kategorisi bölümünde ilgili derse ait uygun bölümü doldurulacakt r. Yine burada da toplam n
%100 olmas na dikkat edilmelidir. 

e) Materyal Payla m  bölümü iste e ba l  olarak doldurulabilir.

f) Derse ait Ö renme Ç kt lar  bölümüne i aretlenmi  alandan girilmektedir.
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lgili derse ait bir numaral  Ö renme Ç kt s n  (+) butonunu kullanarak tan mlan r. 

Türkçe ve ngilizcesini girdi imiz bir numaral  Ö renme Ç kt s n  kay t edip yine (+) butonunu 
kullanarak sonraki Ö renme Ç kt s na geçilir. 
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g) Ders Ak  bölümüne i aretlenmi  alandan girilmektedir.

Ders Ak  bölümüne gelindi inde (+) butonunu kullanarak tan mlaman n yap laca  sayfaya 
ula abilirsiniz. 
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Aç lan bölüme s rayla hafta no, konular, ön haz rl k/uygulama süreci, dokümanlar  Türkçe ve 
ngilizce olarak girerek kaydediniz.

Haftal k konular k sm  doldurulurken ders konular ra nav dâhil 14 haftaya da t lmal , 15. ve 16. hafta 
ar y l onu nav  olmal d r.  
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h) Derse ait kaynaklar bölümüne i aretlenmi  alandan girilmektedir.

Kaynaklar n girilece i bu sayfaya (+) butonunu kullanarak ula l r. Türkçe ve ngilizce bölümleri 
girip kaydedilir. 
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i) Dersin Yetkilileri bölümüne i aretlenmi  alandan girilmektedir.

Derse ait yetkilileri tan mlayaca m z bu bölüme (+) butonu ile ula l r. Yetki Tipi, Yetkiliye ait 
Unvan ve Ad Soyad  girip kaydedilir.     
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j) Dersin Program Ç kt s na Katk s  bölümüne i aretlenmi  alandan girilmektedir.

Dersin Program Ç kt s na katk s n  belirlemek için Prg. Ç kt s na Katk s  butonuna bast ktan sonra 
kar m za ç kan ekranda P1 - Ö1 vb. olarak tan mlanan sat r ve sütun ba l klar  bulunmaktad r. 
P1: program n birinci ö renme ç kt s , Ö1: dersin birinci ö renme ç kt s n  ifade etmektedir. 
P1 veya Ö1’in üzerine ekildeki gibi geldi inizde ç kt lar n içeri ini görebilmektesiniz.  
Puanlama aral  1-5’tir. Ç kt n n katk s na göre uygun puanlamay  yap n z. Puanlama yaparken her 
hücrenin doldurulmas  gibi bir zorunluluk bulunmamaktad r. 
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k) Toplu Aktar m bölümüne i aretlenmi  alandan girilmektedir. Bu bölümde önceden haz rlanan basit
bir Excel sayfas  ile derse ait Ö renme Ç kt lar , Ders Ak , Kaynaklar  bölümleri toplu olarak 
girilebilmektedir. 
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7.Bologna Bilgilerini Kopyalama

Fakültedeki ortak derslerin giri leri için herhangi bir bölümdeki ders akts bilgileri di er bölümdeki 
ders içerisine tek bir tu la kopyalanabilmektedir. 
NOT: Üniversitemizde e itim ö retim birli ini sa lamak amac yla ortak zorunlu derslerin(Atatürk 
lkeleri ve nk lap Tarihi, Türk Dili ve Yabanc  Dil ( ngilizce)) Bologna ders bilgileri Rektörlü e

ba l  ilgili birimlerin bölüm ba kanlar  taraf ndan sisteme girilmesi gerekmektedir. 
Kaynak müfredat dersleri kopyalanacak dersler, hedef müfredat dersleri ise kendinize ait bölümün 
dersidir. 
Kopyalama i lemi için kaynak müfredat derslerinden kopyalanacak ders seçilir. Daha sonra hedef 
müfredat derslerinden içeri i bo  ders seçilerek alt bölümdeki "Seçilen Kaynak Dersin Bologna 
Bilgilerini Seçilen Hedef Derse Kopyala" butonuna t klanarak ders AKTS bilgileri kopyalanm
olacakt r. 

8. AKTS/ECTS Web Sitesi

Girilen bilgilere üniversitemiz ana web sayfas nda yer alan AKTS Bilgi Paketi menüsünden eri ilebilir.

D ar dan eri mek için ise u adres kullan lmal d r:

http://obs.adiyaman.edu.tr/oibs/bologna/



EKLER



Y Y 103 GENEL LETME

 Kredi  AKTS

3 3 3

Der sin Dili:
Türkçe
Der sin Düzeyi:
F akülte
Der sin Staj Dur umu:
Yok
Bölümü/P r ogr am :
Yiy ecek v e çecek letmecili i
Der sin T ür ü:
Zorunlu
Der sin A mac :
Bu dersin temel amac , i letme kav ram , amaçlar v e özellikleri ile ilgili bilgiler v ermektir.
Ö r etim Yöntem ve T eknikler i:

letmenin Temel Kav ramlar ,A maçlar v e Ç ev re ile li kileri, letmelerin S n fland r lmas , letmelerin Kurulu Ç al malar ,Büy üklü ü v e Kapasitesi, letme F onksiy onlar
Ö n Ko ullar :

Der sin Koor dinatör ü:

Der si Ver en:
Yrd.Doç.D r. HÜSEY N A LKI
Der sin Yar d mc lar :

GENEL LETME

 Dersin Kaynaklar
 Ders Notlar
 Kaynaklar
 Dökümanlar
 Ödevler
 S navlar

 :
 :
 :
 :
 :

Notlar dersin hocas  taraf ndan verilecektir
Capital ve power dergileri, letmenin fonksiyonlar yla ilgili örnek olaylar.

 Ders Yap s

 Yar y l  Kodu  Ad  T+U

1 Y Y 103

Ad yaman Üniversitesi

TUR ZM LETMEC L  VE OTELC L K YÜKSEKOKULU
Yiyecek ve çecek letmecili i

 Matematik ve Temel Bilimler
 Mühendislik Bilimleri
 Mühendislik Tasar m
 Sosyal Bilimler

 :
 :
 :
 : 50

 E itim Bilimleri
 Fen Bilimleri
 Sa l k Bilimleri
 Alan Bilgisi

 :
 :
 :
 : 50

Ders Konular

Hafta Konu Ön Haz rl k Dökümanlar
1 letme ve i letme yönetimi, ekonomik bir birim olarak i letme

2 letme çe itleri, hukuki aç dan i letme çe itleri
3 letmenin kurulu  çal malar , i letme büyüklü ü
4 letmenin kurulu  yerinin seçimi
5 Yönetimin tan m , anlam  ve yönetim fonksiyonlar , yönetim

kademeleri ve yönetici becerileri
6 Yönetim karar verme, toplam kalite yönetimi, yönetimle ilgili

yeni kavram ve teknikler
7 Yönetim karar verme, toplam kalite yönetimi, yönetimle ilgili

yeni kavram ve teknikler
8
9
10 Stok yönetimi, i  etüdü, kalite kontrol
11 Pazarlama tan m , fonksiyonlar , pazarlama ara t rmalar ,

tüketiciler ve Pazar özellikleri
12 Pazar bölümlendirme, ve hedef pazar seçimi, uluslararas

pazarlama
13 Finans, insan kaynaklar
14 Halkla li kiler, AR&GE,
15
16

S ra No Aç klama

 Dersin Ö renme Ç kt lar

Ö01 letmenin temelini te kil eden kavramlar  tan mlayabilir
Ö02 Temel i letme fonksiyonlar n  aç klayabilir
Ö03 Yönetim kavram n  anlayabilir ve temel yönetim fonksiyonlar n  kullanarak i letme plan ve programlar n  formüle edebilir
Ö04 letme kurulu  çal malar n  inceler, fiili kurulu  çal malar  için gerekli planlar  yapar ve çal malar  organize edebilir
Ö05 letmecilik alan nda edindi i bilgi ve becerileri disiplinleraras  boyutta de erlendirebilir.

 Program n Ö renme Ç kt lar

S ra No Aç klama
P01 letmecilik ve yiyecek ve içecek i letmecili i ile ilgili temel kavramlar  anlar.
P02 Turizm sektöründe faaliyet gösteren bir i letmeyi yönetebilecek bilgi ve becerilere sahip olur.
P03 Turizm endüstrisinin gerektirdi i insan ili kileri ve davran lar  konusunda yetkin olmak.
P04 Yerel, ulusal ve uluslar aras  düzeyde turizm plan ve politikalar n  tart r.
P05 Turizm i letmelerinde kullan lan bilgi teknolojileri hakk nda bilgi sahibidir ve bu teknolojileri kullan r.
P06 Türkçe ve yabanc  dilin temel dilbilgisi kurallar n  tan mlar ve  temel yabanc  dil becerilerini kazan r.
P07 Yiyecek içecek endüstrisinde gerekli bilgi ve becerileri, di er disiplinlerdeki bilgi ve becerilerle desteklemek.
P08 Yiyecek ve içecek i letmecili i alan nda gerekli mesleki donan ma sahip olur.
P09 Bilimsel ve mesleki etik de eri hakk nda bilgi sahibi olur.



P10 Yiyecek içecek i letmelerinde uyulmas  gereken i  güvenli i ve hijyen konusundaki bilgileri anlar ve aç klar.
P11 Pazar n ve Pazar çevresinin i letmeye sundu u f rsat ve tehditlerin analiz ve anla lmas n
P12 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel ö elere ili kin verileri yorumlayabilmek, de erlendirebilmek ve karar verebilmek
P13 Yeme içmenin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ili kin de erlendirmeler yapabilmek
P14 kinci bir yabanc  dili orta düzeyde kullanabilir
P15 Yiyecek ve içecek yönetimi ile ilgili konularda ilgili ki i ve kurumlar  bilgilendirebilmek;  dü üncelerini ve sorunlara ili kin çözüm önerilerini yaz l  ve sözlü olarak etkili bir ekilde aktarabilmek



 Dersin Ö renme Ç kt lar n n Program n Ö renme Ç kt lar na Katk lar

 Katk  Düzeyi: 1: Çok Dü ük 2: Dü ük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek

 Yar y l Çal malar Say s Katk

 De erlendirme Ölçütleri

 Ara S nav 1 %

 K sa S nav %

 Ödev 0 %0
 Devam 0 %0
 Uygulama 0 %0
 Proje 0 %0
 Yary y l Sonu S nav 1 % 0

%100 Toplam

 Etkinlik Say s Süresi  Toplam  Yükü Saati

 AKTS Hesaplama çeri i

 Ders Süresi 14 3 42
 S n f D  Ç. Süresi 12 3 36
 Ödevler 0 0 0
 Sunum/Seminer Haz rlama 0 0 0
 Ara S navlar 1 5 5
 Uygulama 0 0 0
 Laboratuvar 0 0 0
 Proje 0 0 0
 Yary y l Sonu S nav 1 7 7

90 Toplam  Yükü

 AKTS Kredisi 3

P01 P04 P09

Ö01 5 4 5
Ö02 4 5 4
Ö03 5 4 4
Ö04 4 4 5
Ö05 4 5 4



Adiyaman University

Y Y 103 INTRODUCTION TO BUSINESS

 Credit  ECTS

3 3 3INTRODUCTION TO BUSINESS

 Recommended Sources
 Textbook
 Resources
 Documents
 Assignments
 Exams

 :
 :
 :
 :
 :

The notes will be given by the instructor
Capital and Power Magazines, Case studies which is related to business functions.

 Course Category
 Mathmatics and Basic Sciences
 Engineering
 Engineering Design
 Social Sciences

 :
 :
 :
 : 50

 Semester  Course Code  Course Name  L+P

1 Y Y 103

School Of Tourism and Hospitality Mamagement
Food Beverage Management

Language of Instr uction:
Turkish
Cour se Level:

Wor k P lacement(s) :
No
Depar tment / P r ogr am:
F ood Bev erage M anagement
Cour se T ype:
Zorunlu
Goals:
Business concept, objectiv es, and to giv e information about features.
T eaching M ethods and T echniques:
The definition of business, basic concepts, goals, relationships w ith the env ironment, ty pes, stages of organization, selection of location, functions and understanding the relationship
betw een them. Gain understanding of basic business and entrepreneurship.
P r er equisites:

Cour se C oor dinator :

Instr uctor s:
A sist P rof.D r. HÜSEY N A LKI
A ssistants:

 Education
 Science
 Health
 Field

 :
 :
 :
 : 50

Course Content

Week Topics Study Materials Materials
1 Business and business management, economic management as a unit
2 Business types, types of business from a legal point
3 Establishment Studies, Size and Capacity of Business
4 Selection of the location of the business organization
5 Definition of management, the meaning and management functions, management and administrative skills levels
6 Management decision making, total quality management, new concepts and techniques related to the management
7 Management decision making, total quality management, new concepts and techniques related to the management
8
9 Production planning and control
10 Inventory management, business analysis, quality control
11 Marketing Definition, functions, marketing research, consumer and market characteristics
12 Market segmentation and target market selection, international marketing
13 Finance, Human Resources
14 Public Relations, R&D
15
16 Final Exam

 Course Learning Outcomes

No Learning Outcomes
C01 can define the underlying concepts of business
C02 can explain the basic business functions
C03 can explain the management concept and formulize business plan and programme using function of management
C04 can examine the work of business organization, the actual foundation work necessary to make plans and organizes
C05 can evaluate the information and experience cross disciplinary.

No Learning Outcome

 Program Learning Outcomes

P01 Understand the basic concepts of management and Food and Beverage Management.
P02 Have knowledge and skills to manage a business in the tourism sector.
P03 To be able to understand and explain the human behaviours and relations of tourism industry.
P04 Debate the tourism plans and policies at local, national and international level.
P05 Have knowledges on information technologies used in tourism enterprises and uses these technologies.
P06 Describe basic grammar rules of Turkish and foreign languages, attains basic foreign language skills.
P07 To be able to use the knowledge to support the knowledge and abilities at food and beverage industry  with the knowledge and the abilities of the other diciplines
P08 Have the necessary professional equipment in the field of food and beverage management.
P09 To have information about the scientific and professional ethic values
P10 To be able to understand and explain the hygine and safety issues that are necessary to obey at food and  beverage establishments
P11 Analyzing and understanding of threat and opportunities of markets, market environments
P12 Appreciate, evaluate and make a decision regarding to visual, textual and nutritional data with respect to food production and presentation
P13 Recognize and evaluate the impact of food beverage on culture and society
P14 Use a second foreign language in intermediate level
P15 Inform individuals and organizations on topics related to food and beverage management and effectively  conveys opinions in verbal or written ways



 Course Contribution To Program

 Contribution: 1: Very Slight 2:Slight 3:Moderate 4:Significant 5:Very Significant

 In-Term Studies Quantity Percentage

 Assessment

 Mid-terms 1 %
 Quizzes %
 Assignment 0 %0
 Attendance 0 %0
 Practice 0 %0
 Project 0 %0
 Final examination 1 % 0

%100 Total

 Activities Quantity Duration Total Work Load

 ECTS Allocated Based on Student Workload

 Course Duration 14 3 42
 Hours for off-the-c.r.stud 12 3 36
 Assignments 0 0 0
 Presentation 0 0 0
 Mid-terms 1 5 5
 Practice 0 0 0
 Laboratory 0 0 0
 Project 0 0 0
 Final examination 1 7 7

90 Total Work Load

 ECTS Credit of the Course 3

P01 P04 P09
C01 5 4 5
C02 4 5 4
C03 5 4 4
C04 4 4 5
C05 4 5 4
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