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Sisteme Giriş
AYVANSARAY E-ÖĞRENME



Sisteme Giriş
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi e-öğrenme sistemine ulaşabilmek için web tarayıcınızdan 
üniversitemizin web sayfasına (www.ayvansaray.edu.tr) giriş yapın. 

Web sayfasındaki Öğrenci menüsünden E-Öğrenme seçeneğine tıklayınız.

http://www.ayvansaray.edu.tr/


Sisteme Giriş
E-Öğrenme sayfasında bulunan “Eğitim Yönetim Sistemi” butonuna tıklayarak sisteme erişebilirsiniz

ya da kısayoldan tarayıcınızın adres çubuğuna eogrenme.ayvansaray.edu.tr yazabilirsiniz.

http://eogrenme.ayvansaray.edu.tr/


Sisteme Giriş
Aşağıdaki ekran karşınıza gelecektir. Ekranın sağ üst köşesindeki Giriş yap butonuna tıklayınız. 



Sisteme Giriş
Bu ekranda Oturum Aç kısmına Kullanıcı adı ve Şifre girerek sisteme giriş yapabilirsiniz.



Sisteme Giriş

Kullanıcı Adı olarak aralarda boşluk bırakmadan, küçük 
harflerle ve Türkçe karakterler kullanmadan isimsoyisim
(OIS kullanıcı adı), 
şifre kısmına ise TC kimlik numaranızı yazınız.



Sisteme Giriş
Ayvansaray E-Öğrenme sistemine ilk giriş yaptığınızda karşınıza Kontrol Paneli sayfası gelecektir. 
Derslere Genel Bakış bloğundan derslerinizi görebilirsiniz.



Menüler
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Menüler
Sisteme giriş yaptıktan sonra kayıtlı olduğunuz dersleri Derslere genel bakış’tan görebilirsiniz.  Ayrıca sayfayı 
kaydırdıkça Yaklaşan Etkinlikler, Takvim, Zaman Çizelgesi gibi özet bilgilerin olduğu blokları da görebilirsiniz.



Menüler - Sol Gezinti Paneli

Kontrol paneli: Derse genel bakış bloğuna ulaşarak aldığınız 
dersleri görebilirsiniz.
Site ana sayfası: E-Öğrenme Koordinatörlüğü tarafından 
yapılan genel duyurulara ulaşabilirsiniz.
Takvim: Derslerinize eklenen süreli etkinlikleri takip 
edebilirsiniz.

Derslerim: Aldığınız tüm derslere ulaşabilirsiniz.



Menüler - Sol Gezinti Paneli

Sol gezinti panelini 
gizlemek için 
tıklayın

Sol gezinti panelini 
göstermek için 
tıklayın

Sol gezinti panelini isterseniz gizleyebilir isterseniz görünür hale getirebilirsiniz.

Kontrol panelini gizlemek ve açmak için Ayvansaray Üniversitesi logosunun yanındaki üç çizgiden 
oluşan ikona tıklayınız. 



Menüler - Üst Menü

Duyurular: Site ana sayfasında bulunan duyurulara ulaşabilirsiniz.

İletişim: Açılır menüden E-Öğrenme Biriminin web sayfasına ve 
Sıkça Sorulan Sorulara ulaşabilirsiniz.
Türkçe (tr): Siteyi Türkçe ya da İngilizce olarak çevirebilirsiniz.

sol gezinti paneli 
gizle/göster

tam ekran



Menüler - Sağ Menü

Sağ menüyü 
açmak için 
tıklayın

Sayfanın sağında bir açılır menü 
bulunmaktadır.

Bu menüde son duyuruları, 
sistemdeki çevrimiçi olan 
kullanıcıları ve size gönderilen 
mesajları görebilirsiniz.



Menüler - Sağ Menü

Son duyurular, 
çevrimiçi kullanıcıların 

bulunduğu bloklar 
sekmesi

Kullanıcılardan gelen 
mesajları görüp 

cevaplayabileceğiniz 
mesajlar sekmesi

Sağ menü üzerinde iki sekme bulunmaktadır: Bloklar sekmesi ve Mesajlar sekmesi



Menüler - Sağ Menü
Açık olan sağ menüyü kapatmak için sayfada herhangi bir boşluğa tıklamanız yeterlidir.

Eğer kapatmak yerine sayfaya sabitlemek isterseniz kırmızı pin düğmesine tıklayabilirsiniz.

Sağ menüyü 
sabitlemek 
için tıklayın

Sağ menüyü 
sabitlemeyi 

iptal etmek için 
tıklayın



Sol Gezinti Paneli
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Sol Gezinti Paneli

Kontrol paneli: Derse genel bakış bloğuna ulaşarak aldığınız 
dersleri görebilirsiniz.
Site ana sayfası: E-Öğrenme Koordinatörlüğü tarafından 
yapılan genel duyurulara ulaşabilirsiniz.
Takvim: Derslerinize eklenen süreli etkinlikleri takip 
edebilirsiniz.

Derslerim: Aldığınız tüm derslere ulaşabilirsiniz.



Kontrol Paneli

Kontrol Paneli sayfasında aldığınız 
dersleri ve derslerinizle ilgili yaklaşan 
etkinlikleri görebilirsiniz. 
Ulaşmak istediğiniz dersin üzerine 
tıklayarak dersin sayfasına ulaşabilirsiniz. 



Kontrol Paneli
Derslere genel bakış bloğundan derslerinizi görebilirsiniz.

Sağdaki küçük ok şeklindeki düğmeye basarak tüm dersleriniz arasında gezinebilirsiniz.



Kontrol Paneli
Soldaki küçük ok şeklindeki düğmeye basarak önceki derslere geri dönebilirsiniz.



Kontrol Paneli
Derslere genel bakış bloğundan derslerinizi kart şeklinde görmek istemezseniz ise

Sağ üst köşedeki Card düğmesine tıklayıp açılan seçeneklerden List i seçebilirsiniz.



Kontrol Paneli
Derslerinizi liste şeklinde göreceksiniz.



Site Ana Sayfası
Dönem içerisinde e-Öğrenme Koordinatörlüğü’nün yaptığı genel duyuruları Site ana sayfası’nda
bulunan Site duyuruları başlığı altında ulaşabilirsiniz. 



Site Ana Sayfası

Site duyurularına; 

sol gezinti panelinde bulunan Site 
ana sayfası menüsünden ya da 
üst menüde bulunan Duyurular
menüsünden ulaşabilirsiniz



Derslerim
Sol gezinti panelinde bulunan Derslerim menüsünde tüm derslerinizi görebilirsiniz. 

Derslerim açılır 
düğmesine 
tıklayın

Dersleriniz panelde 
sıralanacaktır. 

İstediğiniz derse 
tıklayarak dersin 
sayfasına ulaşabilirsiniz. 



Derslerim
Derslerim menüsüne tıklayınız. Tüm derslerinize buradan ulaşabilirsiniz.



Ders Sayfası
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Ders Sayfası

Derslere genel bakış bloğunda; herhangi bir dersin üzerine gelip “Dersi Görüntüle” diyerek ders sayfasına 
giriş yapabilirsiniz.



Ders Sayfası
Aynı zamanda sol gezinti panelindeki Derslerim sekmesinden de ulaşabilirsiniz. 



Ders Sayfası
Karşımıza çıkan ekranda dersin öğretim görevlisinin ismi, canlı derse giriş yapabileceğiniz bağlantıyı ve duyuruların 
bulunduğu genel bilgilerin yazılı olduğu alanı görüyoruz. 

Hafta hafta ayrılmış bölümler ise ilgili haftada yapılan canlı ders kayıtları, ödevler, sınavlar, dokümanlar, bağlantılar 
vb. farklı formatlı ders materyallerinin paylaşıldığı ortamdır.



Ders Sayfası
DİKKAT! Haftaları kapatmayınız.

Örneğin; 19- Ekim – 25 Ekim şeklinde yazan haftanın sağ üst köşesinde minik bir ok işareti 
görmekteyiz. Ok ikonuna tıklayarak haftaların sekmelerini daraltıp genişletebilirsiniz. Herhangi bir 
haftayı küçülttüğünüzde içeriği görünmeyecektir. 

Ok ikonu açık
haftadaki içerikler 
görünür

Ok ikonu kapalı
haftadaki içerikler 
görünmez



Ders Sayfası

Ders sayfası içerisindeyken sol taraftaki panelde;

Katılımcılar kısmından derse kayıtlı olan diğer 
kullanıcıları ya da dersin hocasını görebilirsiniz.
Notlar kısmından ödev ya da sınav notlarınızı takip 
edebilirsiniz.
Dilediğiniz haftaya tıklayarak kısayoldan ilgili 
haftaya ulaşabilirsiniz.



Ders Sayfası
Başka bir derse geçmek için Kontrol paneli düğmesine tıklayarak ders listenize kolayca geri 
dönebilirsiniz.



Ders Bileşenleri
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Ders Bileşenleri
Uzaktan eğitim dersleri yapılarına göre farklı bileşenlerden oluşabilmektedirler. 

Ancak tüm derslerde bulunan bazı ortak bileşenler mevcuttur. 



Duyurular
Duyurular kısmı dersle ilgili duyuruların paylaşıldığı kısımdır. Duyurular kısmını sıklıkla kontrol etmenizi 
tavsiye ediyoruz.

* Uzaktan eğitim derslerinde duyurular haftaların içinde olabileceği gibi sayfanın en üst kısmında da 
yapılmış olabilir. Hocalarımız tarafından sıklıkla kullanılan yöntemlerden biridir.

! Ödevler, etkinlikler veya sınav duyurularını kaçırmamak için dersin işlendiği haftaları dikkatlice takip etmek 

yararınıza olacaktır.



Ders İzlencesi
Ders izlencesi (syllabus) dönemin başlangıcından bitişine kadar size yol haritası olacaktır. Dersi veren 
öğretim görevlisi hakkında bilgi (e-posta adresi, ofis saatleri vs.), dersin amacı, haftalık ders planları 
gibi ayrıntılı bilgiler içermektedir. 
Dönem boyunca programlı çalışmak için ders izlencelerine mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz.



Ders Haftaları
Haftalık bölümlerden ilgili haftanın ders materyallerine ulaşabilirsiniz.



Ödevler
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Ödevler
Dersin öğretim elemanı sizden ödev göndermenizi isteyebilir.

Ödevler de diğer materyaller gibi ilgili haftaya eklenmektedir. 

Hocanızın belirttiği tarihlerde aşağıdaki görsellerdeki gibi ödevinizi ilgili alana yükleyebilirsiniz.
İlgili haftadaki ödeve tıklayınız.



Ödevler
Açılan sayfada Gönderim ekle butonuna tıklayınız



Ödevler
Açılan sayfada Dosya gönderimleri kısmına ödevinizi sürükle bırakınız. 

Dosya yüklendikten sonra Değişiklikleri Kaydet düğmesine tıklayınız.



Sınavlar/Quizler
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Sınavlar/Quizler
E-Öğrenme sisteminde sınavlar belirli gün ve tarih aralığında yapılır. İlgili tarih yaklaştığında dersin 
öğretim elemanı sayfaya sınav ekler ve duyurularını yapmış olur. 

Sizler de sınav zamanı geldiğinde ilgili haftadaki eklentiye tıklayarak sınava katılım sağlayabilirsiniz.
Aşağıdaki örnekte 12-18 Ekim haftasına bir quiz eklendiğini görüyoruz. Başlangıç ve bitiş tarihleri 
arasında “Quiz 1” eklentisine tıklayarak istediğiniz bir zaman girip sınavınızı çözebilirsiniz.



Sınavlar/Quizler
Quiz 1’e tıkladığınızda yine sayfada sınav tarihlerini ve sınavın kaç dk sürdüğüyle ilgili ayrıntıları 
görebilirsiniz. 

İnternet bağlantınızın yeterli olduğunu düşündüğünüzde “Sınavı Şimdi Uygula” ve ardından 
“Uygulamayı Başlat” diyerek sınava erişim sağlayabilirsiniz.



Sınavlar/Quizler
Açılan yeni pencerede sınav soruları ekrana gelecek. Sağ tarafta sınavda geçirdiğiniz süreyi ve kaç dakikanız 
kaldığını görebilirsiniz. Önceki Sayfa / Sonraki Sayfa düğmeleriyle sorular arası geçiş yapabilirsiniz. 

Eğer bir soruyu cevapladıktan sonra vazgeçip soruyu boş bırakmak isterseniz Seçimi temizle düğmesine 
basmanız yeterlidir. 

DİKKAT! Tüm soruları cevapladıktan sonra altta yer alan “Uygulamayı Bitir” butonuna tıklamayı unutmayınız.


