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SIK SORULAN SORULAR (SSS) 

1. Uzaktan Eğitim Platformuna giriş yaparken kullanacağım kullanıcı adı 

ve şifrem nedir? 

Kullanıcı adınız size verilmiş okul numaranızdır. Şifre eğer daha önce 

değişiklik yapılmadıysa TC kimlik numarasıdır.  

 

2. Sisteme giriş şifremi unuttuğum zaman ne yapmalıyım? 

Şifre unutulduğu zaman parolamı 

unuttum (yandaki şekilde 

gösterilmektedir)  sayfasına gidilip, 

buraya kullanıcı adı yazılır. Sistemde tanımlı olan mail adresine şifre gelecektir. 

Maile şifre geldiği zaman; şifreye çift tıklayarak kopyalandığında fazladan 

karakter seçme (bir adet boşluk) durumu oluştuğundan şifre elle yazılmalıdır 

ve şifrenin büyük küçük harf duyarlılığına sahip olduğuna dikkat edilmelidir. 

 

3. Sistemin bilgilendirme mailleri hangi adresime gelecektir? 

Bilgilendirme mailleri istanbulticaret.edu.tr uzantılı maile gelecektir. Kişisel 

bilgiler ekranına girilerek buradaki mail hotmail ve gmail gibi başka adreslere 

yönlendirilebilir. Fakat bu durum, mail gelmemesine neden olacaktır. Mail 

adresleri istanbulticaret.edu.tr uzantısı dışında başka mailler ile 

değiştirilmemelidir. Bütün maillerin bu adrese geleceği unutulmamalıdır. 

Sistemde yaşanabilecek olası problemler sonrası mail ile ulaşılamaması 

durumunda sağlıklı iletişim kurulması için Kişisel Bilgiler sayfasından Cep 

Telefonu bilgisinin güncellemesi tavsiye edilir. 

 

4. Uzaktan Eğitim Platformuna 

nereden giriş yapabilirim? 

Uzaktan Eğitim Platformuna ulaşmak 

için www.ticaret.edu.tr sayfasında 

sağ üst kısımda yer alan “Bilişim 

Hizmetleri” başlığı altında “Uzaktan Öğretim Sistemi” yazısına tıklayarak 

http://www.iticu.edu.tr/
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açılan sayfadaki “Akademik Uzaktan Öğretim Sistemi” resmine tıklayarak 

veya tarayıcıya doğrudan http://www.myenocta.com/ticaret yazarak sisteme 

giriş yapılabilir. 

 

5. @istanbulticaret.edu.tr uzantılı mail adresime nereden giriş yapabilirim? 

@istanbulticaret.edu.tr uzantılı 

maile giriş yapmak için 

tarayıcıya  

http://posta.istanbulticaret.edu.tr   

yazılarak veya 

www.ticaret.edu.tr adresinde sağ üst tarafta “Bilişim Hizmetleri” başlığı 

altında yer alan “Öğrenci E-Posta” yazısına tıklayarak giriş yapılabilir. Buraya 

mail adresi @istanbulticaret.edu.tr olmadan yazılır. Şifre ise daha önce 

değiştirilmediyse TC kimlik numarasıdır. Maili olmayan ve giriş yapamayan 

öğrenciler bilgi işleme başvurarak yardım alabilirler. 

 

6. Sistem üzerinde ders içeriklerini takip etmeme rağmen puanım 

eklenmiyor? 

Derslerin içeriği izlendikten sonra ders 

içeriğini kapatmak için yanda göründüğü 

gibi mavi simgeli ikon kullanılmalıdır. 

Aksi takdirde içerik izlenmemiş olarak 

kabul edilecektir ve puanlara yansımayacaktır. İçerik puanları dersin altında 

bulunan içerik sayısı baz alınarak hesaplanmaktadır. İki adet içerikten yalnızca 

biri takip edilmiş ise puanlar buna göre yansıyacaktır. 

 

7. Parola sıfırlama veya sistemden diğer gelmesi gereken mailler 

@istanbulticaret.edu.tr uzantılı adresime gelmiyor. Ne yapabilirim?  

Bazı öğrencilerin maillerini konu veya kişi sıralamasına göre bıraktıkları fark 

edilmiştir. Bu öğrenciler kendilerine yeni gelen mailleri görmek için tarih 

alanına (en son gelen mail en üstte) göre sıralama yapmak zorundadırlar.  

http://www.myenocta.com/ticaret
http://posta.istanbulticaret.edu.tr/
http://www.ticaret.edu.tr/
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Aksi halde yeni maillere ulaşamayacaktırlar. Bunun dışında bir durum söz 

konusu ise kişisel bilgiler ekranından mail adresi teyit edilmeli ve sorun halen 

devam ediyorsa sistem sorumlusu ile iletişime geçilmelidir. 

 

8. Sistemde yapılan online sınav sırasında elimde olmayan nedenlerle 

sınavdan çıkmış oldum. Tekrar sınava girmek için ne yapabilirim? 

Uzaktan eğitim sisteminden yapılan sınavlarda herhangi bir nedenle (elektrik 

kesilmesi, bilgisayarın donması, internetin kesilmesi) sınavdan çıkan öğrenci 

tekrar sınava giremez. Özel sebepler nedeniyle sadece ÇKS ( Çevrimiçi kısa 

Sınav) sınavdan çıkan öğrenci yalnızca 2 defaya mahsus olmak üzere tekrar 

sınava girme talebinde bulunabilir. Bunun için sınavı başlat yazan yerde 

“Tekrar Talebi Yap” yazısına tıklanırsa, bu talep dersin öğretim elemanına 

(sistem yöneticine değil) ulaşmaktadır. Dersin öğretim elemanı öğrencinin kaç 

tane soruyu gördüğünü, kaç tanesini cevapladığını, sistemde ne kadar süre 

kaldığını ve isterse sınava giriş şeklini bir video gibi izleyerek öğrencinin 

durumunu değerlendirir. Uygun gördüğü kişilerin tekrar taleplerini onaylar ve 

bu öğrenciler tekrar aynı sınava girebilirler. Fakat bu durum yalnızca sınav 

tarihleri arasında geçerlidir. Sınav tarihi geçtikten sonra o sınav için ”Tekrar 

Talebi”nde bulunulamayacaktır. Yine öğretim elemanına başvurulup özel 

durum açıklanırsa öğretim elemanının karar yetkisinde olarak öğrenciye özel 

sınav açılabilir. 

 

9. Sınav tekrar talebini ne zaman yapmalıyım? 

Sınavlarda problem yaşamamak için öğrencilerin sınavları ve sınav taleplerini 

son güne veya son saatlere bırakmamaları tavsiye edilir. Sınav tekrar 

taleplerinin ders öğretim elemanı tarafından incelenip değerlendirilmesi için 

son anlara bırakmamaya dikkat edilmelidir.  

 

10. Sınava ekran çözünürlüğü nedeniyle giriş yapamıyorum. Ekran 

çözünürlüğüm uygun ise ne yapmalıyım? 
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Sınavlara girerken ekran çözünürlüğü belirtilen yeterliliğe sahip olmalıdır. Bu 

özelliklere sahip ekranların bazılarında tarayıcının uzaklaştırma – 

yakınlaştırma ayarları değiştirilmiş olabilir. Bu sorunu çözmek için bilgisayar 

faresinin tekerleğini ctrl tuşu basılıyken geriye doğru çekmeniz halinde durum 

düzelecektir. 

 

11. Bilgisayardan kaynaklı sorun nedeniyle sınavdan atılırsam ne 

yapmalıyım? 

Sınava girilen bilgisayarda sorun yaşanılırsa sınava ikinci kez girmek için başka 

bir bilgisayar kullanılması tavsiye edilir. Bilgisayarda virüs olması, tarayıcıya 

kurulan eklentilerin sistemi engellemesi veya tarayıcıya bilinmeden de olsa 

yapılan ayarlar sınavın başarıyla sonuçlanmasını olumsuz etkileyebilir. Ortak 

kullanıma ait bilgisayarların kullanılmadan önce bir kez baştan başlatılması ve 

bu şekilde belleğinin temizlenmesi önemle tavsiye edilir. 

 

12. Sınav bilgilerimin kaydedilmediğine dair sadece rakamlardan oluşan bir 

metin dosyası karşıma geldi. Bu dosyayı ne yapmalıyım? 

Sınavdaki bilgilerin herhangi bir şekilde kaydedilmemesi sonucu sadece 

rakamlardan oluşan bir metin ekrana gelecektir. Bu metni öğrenciler 

kaydederek ders öğretim elemanına mail atabilirler. Öğretim elemanı 

kaydedilmemiş sınavı kaydedebilecektir.  

 

13. Sistemde yukarıda sayılan maddeler dışında herhangi bir sorun 

yaşanılırsa ne yapmalıyım?  

Sistem yöneticisine ulaşmak için ue.destek@ticaret.edu.tr adresine mail atabilir 

veya 0212 522 35 60 numarasından sistem yöneticisine ulaşılabilir. Telefon veya 

mail ile iletişimlerde mesai saatleri dışında yapılan başvurular bir sonraki ilk 

mesai saatinde değerlendirilecektir. 

 

14. Ders İşlemleri Menüsü altında Ders Listesi ekranında yer alan 

“Durumu” bilgisi neyi gösterir? 

mailto:ue.destek@ticaret.edu.tr
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Öğrencinin dersle ilgili eriştiği ders içeriği ekranındaki (dersin kaynağı olan 

web kitabındaki) ilerleme durumunu gösterir. 

 

15. Ders içeriğine nereden ulaşılabilir? “Ders İçeriği” ifadesiyle kastedilen 

tam olarak nedir? 

Öğrencinin aldığı derse kaynaklık edecek web kitabına DERS İÇERİĞİ denir. 

Ders İşlemleri Menüsü altında Ders Listesi’nden dersin AÇ işlemini 

gerçekleştirerek yeni pencere açılır. Ders İçerik Listesi penceresinde ders ismine 

tıklayarak ulaşılabilir. 

 

16. Ders İşlemleri Menüsü altında yer alan ‘Sanal Sınıf’ ifadesinin anlamı 

nedir? 

Eğitmenle öğrencinin internet üzerinden bir araya gelip paylaşımda 

bulundukları ortamdır. Bu ortama giriş için Ders İşlemleri Menüsü altında Ders 

Listesi’nden dersin AÇ işlemini gerçekleştirerek Ders Ana Sayfası penceresi 

açılır. Bu pencerede Sanal Sınıf (Sohbet) Ders Saatleri bağlantısı kullanılır. 

 

17. Derse katılım gerçekleşmiş olmasına rağmen İşlem sütunundaki 

"Durumum" ifadesine tıklayınca "Giriş Sayısı" sıfır görünmesinin nedeni ne 

olabilir? 

Durumum bağlantısına tıklandığında açılan küçük pencere Ders İçeriğinde 

(ders için sunulan kaynak olan web kitabında) ne kadar ilerlendiğini gösterir, 

Devamsızlık bilgisini vermez. 

 

18. “Sanal Sınıf Oturumları” ifadesiyle kastedilen nedir? 

Sanal sınıflarda işlenen her bir derse (45 dakikalık süre içerisinde) OTURUM 

denir. Yapılan oturumlar kaydedilerek arşivden öğrencilere sunulur. 

 

19. Derse katılım nasıl gerçekleştirilir? 

İTİCUUEP ortamında aşağıdaki adımları izleyerek derse katılım sağlanabilir:  
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 Dersin Ana sayfasındayken Bağlantılar > Sanal Sınıf Oturumları > Oturumlar 

listesinden katılmak istediğiniz oturumu seçin ”    

 

20. Bir dersin arşivden izlenmesi nasıl sağlanır? 

Dersin Ana sayfasındayken Bağlantılar > Sanal Sınıf Oturumları > Sanal Sınıf 

Oturum Arşivi listesinden izlemek istediğiniz arşivi seçiniz”    

 

21. Bir dersin arşiv kaydını görememe nedenleri nelerdir? 

Yapılmış bir dersin arşiv kaydının olmamasının farklı sebepleri olabilir. Eksik 

kalan kayıtlar, eğitmenler ve sistem yöneticileri tarafından takip edilerek ve 

telafi edildikten sonra arşiv kaydı sisteme aktarılır ve arşiv kaydı izlenebilir. 
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Ders Uygulama Usülleri 

Sevgili Öğrencimiz, 

 

Lisans ve ön lisans programlarımızdaki Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,  Türk 

Dili ve Yazım Kuralları ve Genel İngilizce derslerinin, bilgi ve iletişim 

teknolojilerine dayalı uzaktan öğretimle yürütülmesine yönelik planlanan Aktif 

yarıyıl dönemleri sürece uygulama usullerine ilişkin bilgiler aşağıda 

sunulmuştur: 

 

a. Dersler internet ve diğer veri iletişim ağları ile bağlantılı olarak verilecektir. 

Bu kapsamda öğretim süreçleri İstanbul Ticaret Üniversitesi Uzaktan Eğitim 

Platformu (Ticaret-UEP) üzerinden yürütülecektir. Söz konusu sistem Yarıyılın  

başlamasıyla öğrencilerin ve öğretim elemanlarının kullanımına açılacaktır. 

Giriş sayfasına üniversitemiz web sayfasında verilen bağlantı aracılığıyla 

erişilebilecektir. Girişler kişiye özel olup kullanıcı adı ve şifre ile yapılacaktır. 

Bir öğrenci kullanıcı adı olarak kendisine verilen kullanıcı adını, şifre olarak da 

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını yazarak sisteme giriş yapabilecektir. 

Sistem içerisinde öğrencilerin şifreleri başta olmak üzere kişisel bilgilerini 

güncelleme imkânı verilecektir. 

 

b. Dersler, yarıyıl esasına göre düzenlenecektir. Derslerde öğretim dili Türkçe 

olacaktır. Derslerde öğretim, ders geçme esasına ve kredili sisteme göre 

yürütülecek ve bu konudaki hak ve yükümlülükler mevcut mevzuata göre 

dikkate alınacaktır. 

 

c. Dersler, eş zamansız (asenkron) biçimde yürütülecektir. Derslerde dersi 

yürüten öğretim elemanları tarafından oluşturulan içerik bilgileri sunulacaktır. 

İçerik sunumları; görsel öğelerle zenginleştirilmiş bağlantılı metinler başta 

olmak üzere diğer içerik oluşturma teknolojileri desteğiyle gerçekleştirilecektir. 

Öğrencinin öğrenme sürecinde aktif kılınmasına ve performansının 

izlenmesine yönelik stratejiler yürütülecektir. Bu amaçla, haftalık, aylık ya da 



 

10 
 

dönem süreli görev ve etkinliklerin verilmesi (araştırma çalışmaları, öğrenme 

günlükleri, yansıma yazıları, öz değerlendirme çalışmaları, sunum, tartışma 

gruplarına katılım vb.) başta olmak üzere çeşitli yöntemler kullanılacaktır. 

Öğrenme ortamının etkileşimli hale getirilmesi çalışmaları dönem boyunca 

sürdürülecektir. 

 

d. Öğrenciler dönem boyunca, dersi yürüten öğretim elemanı ve arkadaşlarıyla 

sanalı sınıfta buluşma, mesajlaşma, soru sorma ve tartışmalara katılma vb. 

olanaklara sahip olacaklardır. Bununla birlikte dersi yürüten öğretim 

elemanlarının ofis saatleri sistemde sürekli biçimde duyurulacaktır. Ek olarak, 

duyurularının önceden yapılması kaydıyla, hem ara sınav ve hem de genel 

sınav öncesinde iki saatten az olmamak kaydıyla sınıf ortamında özet tekrar ve 

soru cevap oturumları yapılacaktır.  

 

e. Öğretim Elemanları ve Merkezimiz ile iletişimler aşağıdaki bilgiler üzerinden 

sağlanabilir. 

 
 

Öğretim Elemanları 

Adı Soyadı Ders Adı Eposta Telefon 

Yrd. Doç. Dr. Arzu ÇİFTOĞLU ÇABUK Türk Dili ve Yazım Kuralları aciftoglu@ticaret.edu.tr 444 0 413 /4644 

Yrd. Doç. Dr. Hanifi PARLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi hparlar@ticaret.edu.tr 444 0 413 /4647 

Okt.İlknur Selahi Genel İngilizce iarigtekin@ticaret.edu.tr 444 0 413 /4408 

Okt.İpek Bilge Kılıç Genel İngilizce ikilic@ticaret.edu.tr 444 0 413 /4408 

 

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Adı Soyadı Yer Eposta Telefon 

Kübra DEDEOĞLU Eminönü Yerleşkesi ue.destek@ticaret.edu.tr 0212 522 35 60 

Eyüp CEBECİ Eminönü Yerleşkesi ue.destek@ticaret.edu.tr 0212 522 35 60 

 

 

f. Derslerde dönem içi nota etki edecek ara sınav, tüm ödev, çevrimiçi kısa 

sınav ve araştırma çalışmaları sistem üzerinden verilecek ve yine sistem 

üzerinden toplanıp sonuçlar öğrencilere bildirilecektir. 

 

g. Dönem içi notu örnek olarak, aşağıda belirtilen değerlendirme ölçütleri 

oranları dikkate alınarak hesaplanacaktır. 

mailto:aciftoglu@ticaret.edu.tr
mailto:hparlar@ticaret.edu.tr
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Ölçme Aracı Açıklama Etkinlik TDYK I AİİT I 

Çevrimiçi Kısa 
Sınav  
(ÇKS) 
Çevrimiçi (Online) 
(4 adet) 

 Konulardan oluşturulmuş, 15 adet çoktan 
seçmeli, eşleştirmeli veya doğru-yanlış 
türünde soru (test) barındıran çevrimiçi 
(online) kısa sınavdır. 

 Sınavlar en az 2 gün öncesinden öğrencilere 
sistem üzerinden hatırlatılır. 

 Sınava giriş için öğrencilere 3 gün süre verilir. 
 Sınav süreleri soru sayısına bağlı olarak 20 

dakikadır. 
 Çevrimiçi Kısa Sınav Puanı (ÇKSP) hesaplama: 

ÇKSP= (1. - 4. sınavlar * 0,045) 
 ÇKSP dönem içi başarı notuna yüzde 18 etki 

eder. 

1. ÇKS 
05.11.2013 
07.11.2013 

29.10.2013 
31.10.2013 

2. ÇKS 
19.11.2013 
21.12.2013 

12.11.2013 
14.11.2013 

3. ÇKS 
03.12.2013 
05.12.2013 

10.12.2013 
12.12.2013 

4. ÇKS 
17.12.2013 
19.12.2013 

24.12.2013 
26.12.2013 

Kısa 
Araştırma/Yazım 
Görevi 
(KAG) 
Çevrimiçi (Online) 
(2 adet) 

 Ders öğretim elemanı tarafından belirlenen 
konu hakkında araştırma yapmayı ya da bir 
yazım oluşturulmasını içerir. 

 Her bir araştırma sonucu ya da yazım, 300 
kelimeyi geçmeyecek biçimde yazılmış ve 
öğrencinin kendi ifadelerinden oluşan bir 
metin dosyası (word) şeklinde teslim edilir. 

 Konular sistem üzerinden duyurulur ve 
oluşturulacak kısa raporlar yine sistem 
üzerinden teslim alınır. 

 Rapor teslimi için öğrencilere görev ilan 
tarihinden sonra 14 gün süre verilir. 

 Raporlarda Türkçe yazım ve anlatım 
kurallarına dikkat edilmelidir. 

 Kısa Araştırma Görevi Puanı (KAGP) 
hesaplama: KAGP= 1.-2. KAG * 0,09 

 KAGP dönem içi başarı notuna yüzde 18 etki 
eder. 

1. KAG 
02.12.2013 
16.12.2013 

11.11.2013 
24.11.2013 

2. KAG 
16.12.2013 
30.12.2013 

30.12.2013 
13.01.2014 

Vize Sınavı (VS) 
(Çevrimiçi) (1 adet) 

 Bölüm tarafından oluşturulmuş sınav takvimi 
bağlamında, belirlenen tarih ve saatte internet 
üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. 

 Vize Sınav Puanı (VSP) dönem içi başarı 
notuna yüzde 18 etki eder. 

Ara Sınav 
Haftası 

25.11.2013 
29.11.2013 

25.11.2013 
29.11.2013 

Tartışma Katılım 
(TAK) 
Çevrimiçi (Online) 

 Tartışma Katılım Puanı (TAKP) öğrencinin 
sistem içerisindeki tartışma formuna katılım 
düzeyinin izlenerek değerlendirilmesi sonucu 
verilir. 

 Tartışma Katılım Puanı (TAKP) dönem içi 
başarı notuna yüzde 3 etki eder. 

İzleme 31.01.2014 31.01.2014 

Sistem Takip  
(ST) 
Çevrimiçi (Online) 

 Sistem Takip Puanı (STP) öğrencinin sistem 
içerisindeki etkinliklere (ders içerikleri 
izleme/takip vb.) katılım düzeyinin izlenerek 
değerlendirilmesi sonucu verilir. 

 Sistem Takip Puanı (STP) dönem içi başarı 
notuna yüzde 3 etki eder. 

İzleme 31.01.2014 31.01.2014 

Final Sınavı 
(FS) 
Yüz yüze (Sınıf 
Ortamında) (1 
adet) 

 Bölüm tarafından oluşturulmuş sınav takvimi 
bağlamında, belirlenen tarih, yer ve saatte 
sınıf ortamında, gözetmenler eşliğinde yapılır. 

 Final Sınav Puanı (FSP) dönem sonu başarı 
notuna yüzde 40 etki eder. 

Final Sınav 
Haftası 

20.01.2014 31.01.2014 

DÖNEM SONU 
BAŞARI PUANI 
HESAPLAMA 

DSBP (Dönem sonu başarı puanı) = ÇKSP * 0,18 + KAGP * 0,18 + VSP * 0,18 + TAKP * 0,03 + STP * 
0,03+ FSP * 0,40 

Not: Her bir öğrenci sahip olduğu DSBP üzerinden bağıl değerlendirmeye katılacaktır. Mazeret sınav 
puanları ilgili sınavın puanı olarak, bütünleme sınav puanı da final sınavı puanı eşdeğerliğinde 
hesaplamaya katılacaktır. 

 

 

h. Ara sınavlar uzaktan eğitim platformu üzerinden ve genel sınavlar sınıf 

ortamında, gözetmenler eşliğinde ve birimlerin hazırladıkları sınav 

programlarındaki gün,  saat ve yerlerde gerçekleştirilecektir. Öğrenciler 

sınavlara, sınav programında belirtilen zaman ve yerde girmek zorundadır. Bu 

durum mazeret ve bütünleme sınavları için de geçerli olacaktır. 

 

i. Yukarıda belirtilen öğrenci değerlendirmesine ilişkin maddelerin tümü, dersi 
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veren öğretim elemanlarının ortak kararı gereği, dersi tekrar alan öğrenciler 

için de geçerli olacaktır. 

 

Yeni öğretim döneminizi kutlar, başarılar dileriz.  

 
 
İstanbul Ticaret Üniversitesi 
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
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TicaretUEP'E GİRİŞ 

TicaretUEP(İstanbul Ticaret Üniversitesi Uzaktan Eğitim Platformu) üzerinde tüm 

kullanıcılar yetkileri dâhilinde işlemler yapabilirler. Bu amaçla, öncelikle 

TicaretUEP'e giriş yapılması gerekmektedir. 

TicaretUEP 'e giriş yapabilmek için üniversitemize özel olarak belirlenen link 

kullanılan internet tarayıcısının adres çubuğuna yazılır. Ör: 

www.myenocta.com/ticaret 

Aşağıda örnek bir TicaretUEP giriş ekranı görülmektedir: 

 

 

Şekil 1. TicaretUEP Giriş Ekranı 

 

TicaretUEP Giriş Ekranında Kullanıcı Kodu ve Parola bilgileri ilgili alanlara 

girildikten sonra GÖNDER butonuna basılır.  

Aşağıdaki örnekteki gibi Öğrenci Ana Sayfasına ulaşılabilir: 
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Şekil 2. Ana Sayfa 

 

 

 

Sisteme giriş yaptıktan sonra sol üst köşedeki   

Kısma tıklayarak size atanan dersleri aşağıdaki gibi görebilirsiniz. 

 

 

Girmek istemiş olduğunuz dersi seçip işlemler başlayabilirsiniz. 

Ayarlar Menüsüyle Çalışmak 

Ayarlar Menüsü ‘ne sağ köşedeki   ayarlar butonuna 

tıklayarak ulaşabilirsiniz.  Bu kısımdan Kişisel Bilgilerinizi ve Parolanızı 

değiştirebilirsiniz. 
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1-) Kişisel Bilgiler 

Tüm kullanıcılar, kişisel bilgilerini görüntülemek ve güncellemek için Kişisel 

Bilgiler ekranını kullanabilir. 

 

Şekil 3. Ayarlar Kişisel Bilgiler 

2-) Parola Güncelleme 

Tüm kullanıcılar, sisteme girişte kullandıkları parolalarını güncelleyebilmek 

için Parola Güncelleme ekranını kullanabilir.  

 

Kullanıcı parola güncelleme ekranında yapılabilecek güncelleme işleminin 

kritik bir güncelleme olması sebebiyle doğrulama amaçlı olarak T.C. kimlik 
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numarası istenmektedir. Kullanıcının T.C. kimlik numarası, sisteme kayıtlı 

değilse Sistem Yöneticisi tarafından sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

 

3-) Geri Bildirim Formu 

Tüm kullanıcıların istek ve şikâyetleri için Geri Bildirim Formu ekranı 

kullanılabilir. 

 

 

Bildirimler, Duyurular ve Mesajlarım 

Bildirimlerinize Duyurularınıza ve Mesajlarınıza sağ üst köşedeki ikonlar ile 

ulaşabilirsiniz. 

Bildirimler - Tüm kullanıcılara bilgilendirmelerin yapıldığı kısımdır. 

 

Mesajlar - Tüm kullanıcılar kendilerine gelen mesajları okumak ya da mesaj 

göndermek için Mesajlar ekranını kullanabilir. Gelen mesaj okunduktan sonra, 

mesajın okunduğu ekranda da yanıt gönderme işlemi yapılabilir. 

 

Duyurular -  Öğretim Elemanı, Bölüm Başkanı, Bölüm Sekreteri, Öğrenci İşleri 

tarafından yapılan duyuruları tüm kullanıcılar Duyurular ekranından takip 

edilebilir. Ayrıca bu ekranda duyuruların başlangıç ya da bitiş tarihleri belirli 

bir tarih aralığında olacak şekilde filtre edilebilir. 
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Akıllı Menüyü Tanımak 

 

 

Şekil 4. Akıllı menü 

 

Akıllı ile ulaşılabilecek ekranlar ve görevleri şu şekildedir: 

Akademik Takvim - Öğrenci İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan 

akademik dönem içindeki önemli tarihlerin listesi, Akademik Takvim 

ekranında izlenebilir. Yani Akademik Takvim ekranında listelenecek önemli 

tarihlerin sisteme eklenmesi işlemini Öğrenci İşleri kullanıcısı 

gerçekleştirmektedir. 

Tartışma Grupları – ‘Derslerle ilgili ya da genel konularla ilgili tartışma 

gruplarını listelemek’, ‘bu tartışma gruplarındaki konulara ulaşmak ve konu 

eklemek’, ‘konularla ilgili olarak mesaj yazmak’ için Tartışma Grupları ekranı 

kullanılabilir. Yeni bir tartışma grubu oluşturma işlemini yalnızca Sistem 
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Yöneticisi yapabilir. Öğretim Elemanı tarafından, bir grupta "Onay Sürecini 

Açık Hale Getir" seçeneğine tıklanarak gruba yazılan mesajlar, mesaj listesinde 

eğitmen tarafından onaylanana dek, öğrenciler tarafından görüntülenemeyecek 

şekilde ayarlanabilir. Kullanıcı gruplarına göre Tartışma Grupları listesinde 

farklılıklar olabilir. Ör: Bölüm Başkanı - Atandığı bölümlerle ilgili tartışma 

gruplarını görür. 

Kişisel Takvim - Kişisel notların tutulabileceği, yapılan duyuruların ve 

akademik takvimin birlikte görüntülenebildiği, aylık bazdaki takvim 

görüntüsü Kişisel Takvim ekranında yer alır. 

Dosya Kütüphanesi – Ders ile ilgili çeşitli dosyalara ulaşabilirsiniz. 

Not Dökümü –  Atanmış olduğunuz derslerin not durumlarını görebilirsiniz. 

Final Yerleri -  Final sınavınıza nerede gireceğinize buradan bakabilirsiniz. 

Öğrenci kendisine bildirilen Kullanıcı Kodu ve Parola bilgileri ile sisteme giriş 

yaptığında Öğrenci Ana Sayfası ekranına ulaşır. Öğrenci Ana Sayfası 

ekranından, sistem üzerinde yapılabilecek; öğrenci bilgileri, dersler ve 

sınavlarla ilgili işlemlere ekrandaki linkler kullanılarak ulaşılabilir. 

Öğrenci Ana Sayfası ekranı 3 farklı ekrana ulaşmayı sağlar ve Öğrenci Ana 

Sayfası ekranı aşağıdaki gibidir: 

 


