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PROGRAM TANITIM VE ÇIKTILARI İŞLEMLERİ 
 

FAKÜLTE/BÖLÜM/PROGRAM TANITIM  
 
Fakülte/Bölüm/Program tanıtım ekranı Üniversite de var olan programların tanıtım bilgileri girişinin 

bölüm/anabilim dalı başkanları tarafından yapıldığı ekrandır. Herhangi bir Fakülte Bölüm ya da 
programların tanıtım bilgilerinin görüntülenmesi için de bu ekran kullanılır. 
 
Programın Seçilmesi 

Ekran üzerinden “Bologna İşlemleri” başlığı altında bulunan “Program Tanıtım ve Çıktıları” 
ekranından “Eğitim Birimi, Program ve Dil”  seçilerek tanımlama yapılmak istenen Program belirlenebilir. 
Eğitim Birimi seçildiğinde Program listesi dolacaktır. Program listesinden programın seçilmesi ile program 
tanıtım bilgileri görüntülenebilecektir. Program tanıtımları hem Türkçe hem de diğer dillerde 
girilebilmektedir, program tanıtım bilgileri hangi dilde girilmek isteniyor ise Dil Seçiminden istenen dil 
seçilebilmektedir. 
 
Tablo 1 

 
 
Program Tanıtım Bilgilerinin Girilmesi 

Program seçiminden sonra programın tanıtımı için girilmesi gereken başlıklar görüntülenecektir, Eğer 
ki program için önceden tanıtım bilgileri girildi ise girilmiş olan bilgiler başlıklar altında görüntülenecektir.  
 
Tablo 2 

 

 



Listelenen başlıklardan hangisine bilgi girilmek isteniyor ise başlığın altında bulunan alana bilgiler girilip 
kaydedilebilmektedir.  
 
Tablo 3 

 

 
 
Program Çıktılarının Girilmesi 

Ekranda Program Çıktıları sekmesinden  program çıktılarının girişi yapılacak  ekrana ulaşılabilir. Açılan 

ekranda program çıktıları sayısına göre “Satır Ekle” seçeneği ile istenildiği kadar program çıktısı girişi 

yapılarak , “kaydet” seçeneği ile kayıt işlemi yapılır. Girişi yapılan program çıktılarının silinmesi için “Satır 

Sil” seçeneği ile istenen program çıktısı silinebilir. 
 
Tablo 4 

 

 

 

 

 
 



 
Program Tanıtım Bilgileri Raporunun Alınması  

Program tanıtım ve çıktıları bilgilerinin raporu alınmak istenirse; açılan sayfalarda eğer ki bir rapor 

mevcut ise istenilen başlık  ve ekranın sağ tarafında bulunan yazıcı simgelerinden seçilmek sureti ile 

istenilen formatta (Word, excel, pdf) rapor alınabilmektedir.  
    
Tablo 5 

 
 
Tablo 6 - Program tanıtım raporu 

 
 
 

PROGRAM ÇIKTILARININ  TYYÇ YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ 
 

Öğrenci otomasyonu üzerinden, Program Çıktılarının Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler 
Çerçevesi-Ulusal Yeterlilikler ile ilişkilendirilmesinin aşağıda belirtilen şekilde Bölüm / Anabilim 
Dalı Başkanları tarafından yapılması gerekmektedir.  

 
Ekran üzerinden “Bologna İşlemleri” başlığı altında bulunan “Program Tanıtım ve Çıktıları” ekranından 
“Eğitim Birimi, Program ve Dil”  seçilerek “Program Çıktıları – TYYÇ İlişkilendirme” sekmesinden  istenen 
Programın “Program Çıktıları – TYYÇ İlişkilendirme” si yapılır.  

 
Açılan sayfada sol kısımda ilgili birimin program çıktıları, sağ kısımda ise Türkiye Yükseköğretim 
Yeterlilikler Çerçevesi –Ulusal Yeterlilikler bulunmaktadır. Tabloda  program çıktılarının ve Uluslal 
Yeterliliklerinin ilişkilendirilmesi yapılacaktır. Tablonun doldurulması için; 

1- Ulusal Yeterliliklerin “Bilgi, Beceri, Yektinlikler” kısmında bulunan rakamların üzerine imleç 
getirildiğinde  aşağıda görüntülendiği   gibi   ekrana  açıklama gelecektir. 

2- Program Çıktılarının Ulusal  Yeterliliğin Bilgi 1, Beceri 1, 2  ve diğerleri  ile ilişkisi varsa kutucuk 
işaretlenecektir, yoksa boş bırakılacaktır. 

3- Bu işlem her program çıktısı için yapılıp, ilişkilendirme tamalandıktan sonra kayıt edilmesi 
gerekmektedir. 

4- Her Program Çıktısının Ulusal Yeterlilikle ilişkilendirilmesi gerekmemektedir.  
 
 
 
 



Tablo 7 - Program Çıktıları – TYYÇ İlişkilendirme tablosu 

 
 

PROGRAM ÇIKTILARININ TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ 
 

Öğrenci otomasyonu üzerinden, Program Çıktılarının Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi-Temel 

Alan Yeterlilikler ile ilişkilendirilmesinin aşağıda belirtilen şekilde Bölüm / Anabilim Dalı Başkanları 
tarafından yapılması gerekmektedir.  
 
Ekran üzerinden “Bologna İşlemleri” başlığı altında bulunan “Program Tanıtım ve Çıktıları” ekranından 
“Eğitim Birimi, Program ve Dil”  seçilerek “Program Çıktıları – Temel Alan İlişkilendirme” sekmesinden 
istenen Programın “Program Çıktıları – Temel Alan İlişkilendirme” si yapılır.  
 
Açılan sayfada sol kısımda ilgili birimin program çıktıları, sağ kısımda ise Temel Alan Yeterlilikleri 
bulunmaktadır. Tabloda  program çıktılarının ve Temel Alan Yeterliliklerinin ilişkilendirilmesi yapılacaktır. 
Tablonun doldurulması için; 

1- Temel Alan Yeterliliklerin “Bilgi, Beceri, Yektinlikler” kısmında bulunan rakamların üzerine imleç 
getirildiğinde  aşağıda görüntülendiği   gibi   ekrana  açıklama gelecektir. 

2- Program Çıktılarının Temel Alan  Yeterliliğin Bilgi 1, Beceri 1, 2 , ve diğerleri  ile ilişkisi varsa 
kutucuk işaretlenecektir, yoksa boş bırakılacaktır. 

3- Bu işlem her program çıktısı için yapılıp, ilişkilendirme tamamlandıktan sonra kayıt edilmesi 
gerekmektedir. 

4- Her Program Çıktısının Temel Alan  Yeterlilikle ilişkilendirilmesi gerekmemektedir.  
 
Tablo 8 - Program Çıktıları – Temel Alan İlişkilendirme tablosu 

 
 

İlişkilendirme yapıldıktan 

sonra  “KAYDET” butonu 

tıklanacaktır. 

İlişkilendirme yapıldıktan 

sonra  “KAYDET” butonu 

tıklanacaktır. 



ÖRNEK PROGRAM TANITIMI 
 
 
Kuruluş  
T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 28 Nisan 2008 tarihinde 
kurulmuştur. İşletme Bölümü 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında öğretime başlamış, 2010-2011 Eğitim-
Öğretim Yılında II. Öğretim programı da açılmıştır ve ilk mezunlarını 2013 yılında vermiştir.   Bölümde 
Muhasebe ve Finansman, Yönetim ve Organizasyon, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Sayısal Yöntemler ve 
Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı olmak üzere beş ana bilim dalı bulunmaktadır. Bölümde …..profesör, …. 
doçent, ….. yardımcı doçent ve …. araştırma görevlisi tam zamanlı olarak çalışmaktadır. Bölüm, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü kanalıyla yüksek lisans ve doktora eğitimi de vermektedir. 
 
Kazanılan Derece 
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "İktisat alanında Lisans 
Diploması" derecesi alırlar. 
 
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans ,  Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) 
Lisans  
 

Kabul ve Kayıt Koşulları 
Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı 
sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından 
kabul edilecek öğrenciler için RTEÜ Uluslararası  Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler 
uygulanır. Ayrıca Programa öğrenci kabulü RTEÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 
(http://oidb.idari.erdogan.edu.tr/)web sayfasında “İlk Kayıt” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde 
açıklanmıştır. 
 

Önceki Öğrenmenin Tanınması 
Programa yeni kayıt, dikey veya yatay geçiş ile programa kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki eğitim 
programlarında alıp başarılı oldukları dersler, bölüm kurulu önerisi ile fakülte/yüksekokul/meslek 
yüksekokulu yönetim kurulu tarafından karara bağlanmaktadır. Öğrenciler ders içerikleri ve kredi 
uyumlulukları uygun görülen derslerden muaf tutulmaktadırlar. Ancak Programa yeni kayıt yaptıran 
öğrencilerin yarıyılın/yılın derslerinin başlamasını izleyen on iş günü içinde bölüme muafiyet başvurusu 
yapması gerekmektedir. Ayrıca programa yeni kayıt yaptıran öğrenciler her eğitim yılı başında yapılan 
Yabancı Dil Dersi muafiyet sınavından başarılı oldukları takdirde yabancı dil derslerinden muaf tutulurlar.  
 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları 
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 240 AKTS kredisini sağlamak ve 
4.00 üzerinden en az 2.00 genel akademik not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli  
yeterlilik koşulur. (lisans programları için) 
 

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 30 günlük mesleki staj çalışmasını 
yapmak, 120 AKTS kredisini sağlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel akademik not ortalamasına 
sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşulur. (ön lisans programları için) 
 

Program Profili 
Küresel rekabetin artması, geleceğin yönetici ve işletmecilerinin profesyonelce bilgilenmiş ve donatılmış 
girişimci kişiler olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle çağdaş bir işletme eğitim programı, ulusal ve 
uluslararası piyasadaki değişen koşullar dikkate alınarak hazırlanmalıdır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
İşletme lisans eğitiminin amacı, esnek bir düşünce yapısına sahip ve giderek artan küresel rekabete uyum 
sağlayabilen öğrenciler yetiştirmektir. Lisans programı, işletmecilik ve sosyal bilimler ile ilgili derslerin yanı 
sıra, öğrencilerin istatistik, sayısal yöntemler ve bilgisayar konularında da yetişmesini amaçlamaktadır. 
Programın amacı, öğrencileri kamu ve özel sektördeki iş hayatına uzman veya araştırmacı olarak 
hazırlamaktır.  
 
İstihdam Olanakları 
Mezunlarımız, uluslararası piyasalar ve kurumlar dahil olmak üzere, kamu sektörü ve özel sektörde etkin 
görevler alabilmenin yanı sıra, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de 
yapabilmektedirler. 
 

http://oidb.idari.erdogan.edu.tr/


Üst Derece Programlarına Geçiş 
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü 
programlarda öğrenim görebilirler. (lisans programları için) 
 

Ön lisans Yaşlı Bakımı programı mezunları, ÖSYM’nin yapmış olduğu Dikey Geçiş Sınavı’ndan yeterli puan 
aldıkları takdirde; Beslenme ve Diyetetik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik programlarına dikey 
geçiş yapabilirler. (ön lisans programları için örnek 1) 
 

Mezun olan öğrencilerimiz, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin ilgili fakültelerine sınavsız 
geçiş yapabilirler, veya ÖSYM tarafından yapılan üst derece programlarına geçiş hakkı tanıyan Dikey Geçiş 
Sınavı(DGS)'nda başarılı oldukları taktir de, ilgili fakültelerde lisans tamamlayabilirler. (ön lisans 
programları için örnek 2) 
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin  
hükümlerine göre öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, ödev, laboratuvar, uygulama 
ve benzeri çalışmalar) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı % 40 ve 
yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar  100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl 
sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf 
notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Yarıyıl dönem ortalaması en az 2.00 olan 
öğrenciler (DC) harf notlu dersten başarılı sayılırlar.  Ayrıca her ders için uygulanan ölçme ve 
değerlendirme şekli dersin öğretim elemanı tarafından  “Ders Tanıtım Formu”nda  ayrıntılı şekilde 
tanımlanmaktadır. 
 

Mezuniyet Koşulları 
Öğrencinin programda mevcut olan derslerin tümünü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve 
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarıyla tamamlaması, 240 AKTS kredisini 
sağlaması 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olması gerekmektedir. (Lisans 
programları için) 
 

Öğrencinin programda mevcut olan derslerin ve mesleki staj çalışmalarının tümünü Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarıyla 
tamamlaması, 120 AKTS kredisini sağlaması 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip 
olması gerekmektedir. (Ön lisans programları için) 
 

Çalışma şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) 
Tam zamanlı 
 

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)  
Prof. Dr. …… ( Bölüm Başkanı)           e-posta: ……..@erdogan.edu.tr Telefon: 0(464) …………  
……..Dr. ……. ( Bölüm Başkanı Yardımcısı)  e-posta: ……..@erdogan.edu.tr Telefon: 0(464) …………  
…….. Dr. .……( Program Koordinatörü) e-posta: ……..@erdogan.edu.tr Telefon: 0(464) ………… 
Recep Tayyip Erdoğan  Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , İşletme Bölümü, Zihni Derin 
Yerleşkesi 53100, RİZE 
 
 

Bölüm Olanakları 
Bölüm öğrencileri Recep Tayyip Erdoğan  Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve 
sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bunun yanı sıra bölümümüzde işletmecilik 
alanının alt dallarına yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda 
bunlara yönelebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller, fakültemize 
davet edilen konuşmacılar aracılığıyla ve işyeri stajları ile öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra 
uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol vb. spor 
dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır. 
 
 


