
Bilgi Paketi Bölüm Yetkilisi İşlemleri 

Tarayıcınızı açıp https://bilgipaketi.cankaya.edu.tr/  adresine giriniz. (1) Sisteme  giriş yapmak için Login seçeneğine 

tıklayınız.(2)  

 

 

 

 

Karşımıza gelen login ekranına sicil numaranızı (5 hane olacak şekilde sicil numaranız başına “0” (sıfır) ekleyerek 

Örnek Sicil No 999 ise 00999 olmalı), e-posta kullanıcı adınızı ve e-posta şifrenizi giriniz. (3) 

  

https://bilgipaketi.cankaya.edu.tr/


Giriş yaptıktan sonra karşımıza gelen ekranda (4) ile gösterildiği gibi Adımız yer almaktadır ve artık sisteme giriş 

yapmış durumdayız. (5) ile bilgi girişi yapmak istediğimiz yetkili olduğumuz programa (bölüme) “Akademik 

Programlar” seçeneğine tıklayarak ulaşabiliriz. 

 

İlgili Programın derercesine göre karşımıza aşağıdaki gibi Programların listesi gelecektir. Örneğin aşağıda Lisans 

Derecesindeki programların listesi gösterilmektedir. 

 

Bu listeden yetkili olduğumuz bölümü seçiyoruz.  



 

Artık bilgi giriş işlemlerine başlayabiliriz. Bunun için (6) ile gösterilen menüden istediğimiz bilgiyi ilgili menü 

seçeneğine tıklayarak (7) ile gösterilen boş alana girebiliriz. Giriş ten sonra (8) Kaydet butonu ile girmiş olduğumuz 

bilgileri kaydedebiliriz. 

 

Menüde bulunan “Akademik Program” veya “Bütün Dersler” (9) seçeğine tıklarsak İlgili dersleri görüntüleyebiliriz.  

Böylece ders bilgilerini girecek kişilere yetkileri “Yetki İşlemleri” (10) seçeneği ile yapabiliriz.  

 

 

 

 

 



Yetki İşlemleri seçeneğine tıklayınca karşımıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. 

 

Bu ekranda seçilen ders için bilgi girişi yapacak yetkiliyi bularak kaydet butonuna tıklıyoruz (11). Böylece ders için 

yetkiyi seçilen kişiye vermiş oluyoruz. Yetkili listesinde yetki verilen kişilerin listesi gösterilmektedir (12). Yetkiyi 

kaldırmak için ise (13) ile gösterilen “SİL” butonuna tıklıyoruz.  

 

Bilgi Paketi Ders Bilgileri Girişi 

Sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili programı seçerek menüden “Akademik Program” seçeneği ile derslere 

ulaşabiliriz(14). Yetkilisi olduğumuz ders bilgilerini girmek için o dersin üzerine (15) tıklıyoruz. 

 

 

 



 

 Böylece aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi ders için bilgi giriş sayfasına girmiş oluyoruz. 

 

Bu ekranda ders ile ilgili bilgileri seçiyor veya giriş yapıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken “Dersin Öğrenme 

Kazanımları”, “Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı)” ve “Değerlendirme Sistemi” girişleri için (16) ile “Add New” 

linkine tıklıyoruz. Karşımıza aşağıda gösterilen giriş ekranı geliyor. Burada (17) ile hem Türkçe hem İngilizce bilgiyi 

giriyoruz. (18) “Save” seçeneği ile bu girişi kaydediyoruz. 

 

Girişleri bitirdikten sonra sayfanın altında bulunan (19) Kaydet butonu ile Ders bilgisi girişini bitiriyoruz. 

 

 

 



Bilgi Paketi Ders Adı Girişi 

Ders adı girişlerini sadece Dersin Yetkilileri yapabilir. Eğer sistemde dersin adı yok ise, sisteme giriş yaptıktan sonra 

ilgili programı seçerek menüden “Akademik Program” seçeneği ile derslere ulaşabiliriz(20). Yetkilisi olduğumuz ders 

adını girmek için “Ders Adı Giriniz” linkine (21) tıklıyoruz. 

 

Karşımıza gelen ekranda (22) ile gösterilen alana dersin adını girip (23) “Kaydet” Butonuna tıklıyoruz. Böylece ders 

adını girip onaylanması için sistem yetkilisine göndermiş oluyoruz. Aynı işlemleri eğer dersin İngilizce adı yoksa  

İngilizce sayfasında da yapmalıyız. 

 

 

 

https://bilgipaketi.cankaya.edu.tr/Curriculum?Id=101577&DersKod=MAN%20&DersNo=101&DersAdGir=1


Bilgi Paketi Seçmeli Ders Ekleme 

Seçmeli Ders ekleme işlemini sadece Dersin Yetkilileri yapabilir. Seçmeli ders eklemek için sisteme giriş yaptıktan 

sonra ilgili programı seçerek menüden “Akademik Program” seçeneği ile derslere ulaşabiliriz(24).  

 

Daha sonra sayfanın altında yer alan “Seçmeli Ders Ekle” (25) linkine tıklıyoruz. 

 

 

 

http://localhost:4568/Curriculum?Id=157359&DersKod=MAN&SecmeliDers=1


Bu linke Tıklayınca ekrana Seçmeli Ders Ekleme işlemleri için aşağıdaki gibi bir pencere açılacaktır. 

 

Bu ekranda (26) eklemek istediğimiz dersi seçip (27) ekle butonuna tıklıyoruz. Böylece dersi eklemiş oluyoruz. 

Seçmeli Dersi silmek için ise sayfanın altında yer alan seçmeli dersler listesinden (28) “Sil” linkine tıklıyoruz.

 

 Sil linkine Tıklayınca ekrana Seçmeli Ders Silme işlemleri için aşağıdaki gibi bir pencere açılacaktır. 

 



Sil Butonu(29)  ile Eklemiş olduğumuz seçmeli dersi silebilirsiniz. 

 

Buraya kadar anlatılan Bütün işlemleri İngilizce sayfalarında da 

yapmalısınız. 


