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Yaz Okulu Misafir Öğrenciler için Kullanım Kılavuzu 

 

1. Uzaktan eğitim yönetim sistemine (UEYS) giriş için, http://ibuzem.ibu.edu.tr internet adresine giriniz. 

 

2. İnternet sayfasında bulunan Sisteme Giriş butonuna tıklayınız. Uzaktan eğitim sistemi giriş sayfası aşağıdaki 

gibi açılacaktır. 

 

3. Yukarıdaki gibi açılan sisteme giriş ekranında kullanıcı adı ve parola bilgileri doğru bir şekilde girdikten sonra 

Giriş butonuna basılır. 

Misafir Öğrenciler için; 

Kullanıcı Kodu: TC Kimlik Numaranız 

Parola:               TC Kimlik Numaranız 

 

 

Mevcut Öğrenciler için; 

Daha önce sisteme giriş yaptıkları 

kullanıcı adı ve parolaları geçerlidir. 
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4. Sisteme giriş bilgilerinde hata yapılırsa, sistem aşağıdaki gibi güvenlik kodu üretir. Parolanızdan sonra 

görüntülenen resim içerisinde bulunan Güvenlik kodunu Metni yazınız alanına yazarak Giriş butonuna 

basmanız gerekir. 

 

5. Eğer parolanızı 3 defa hatalı yazarsanız sistem kullanıcı hesabınızı bloke eder. Bu durumda kimseye bilgi 

vermeniz gerekmez. Sistem 15 dk sonra blokenizi otomatik olarak kaldıracaktır.  

6. Parolanızı hatırlamıyor ve sisteme giremiyorsanız Parolamı unuttum bölümüne tıklanarak sistemin yeni bir 

parola üretmesi için iki aşamalı süreç başlatılır. 

7. Birinci aşama: Yan taraftaki ekran 

görüntüsünde olduğu gibi, parola sıfırlama 

ekranında önce Kullanıcı kodu kısmına 

“pf(tckimlik no)” şeklinde olan kullanıcı 

kodunuzu yazınız. Ardından resim içerisinde 

görüntülenen güvenlik kodunu Metni yazın 

kısmına yazdıktan sonra Sıfırla ve Gönder 

butonuna tıklayınız. Bu durumda e-posta 

adresinize parolanızı sıfırlamayı onaylamanız için 

bir bağlantı (link) gönderilir.  

8. İkinci aşama: E-posta adresinize gönderilen 

bağlantıya tıkladığınızda sistem yeni bir parola 

üretir ve e-posta adresinize yeni parolanız 

gönderilir. E-postanıza gelen yeni parola ile 

sisteme girebilirsiniz. 

Not: E-postalar bazen gereksiz posta (Junk Mail) kutusuna gelebilir. Lütfen E-postanızda gereksiz posta 

kutusunu kontrol etmeyi unutmayınız. 
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9. Tüm işlemlere rağmen uzaktan eğitim yönetim sistemine giremiyorsanız. Adınız Soyadınız, TC kimlik 

numaranız, hangi ders/derslere kayıtlı olduğunuzu mutlaka yazarak ibuzemdestek@ibu.edu.tr adresine e-

posta göndererek yardım talebinde bulunabilirsiniz.  

10. Uzaktan eğitim yoluyla yapılacak derslerinize ait haftalık ders planlaması Eğitim Fakültesi sayfasında 

yayımlanmıştır. Her hafta programda belirtilen saatte Sanal Sınıf Oturumları ile canlı ders yapılacaktır. 

Öğrencilerin bu dersleri canlı olarak takip etmeleri gerekmektedir. Canlı olarak izlediğiniz/izleyemediğiniz 

dersleri istediğiniz kadar tekrar etme olanağınız bulunmaktadır.  

11. Uzaktan eğitim yolu ile düzenlenen sanal sınıf oturumlarına (canlı oturumlara) katılmak için uzaktan eğitim 

sistemi tarafından e-posta adresinize gelen bilgilendirme postasındaki linke tıklayarak da canlı derse erişim 

sağlayabilirsiniz.  

 

12. Canlı oturumlara dizüstü veya masaüstü bilgisayarlarla bağlanmak için Adobe Connect Add-in eklentisi 

dışında başka bir yazılım indirilmesine gerek yoktur. Tablet bilgisayar veya akıllı telefonlardan canlı derse 

bağlanmak isteyenler bu cihazlarına Adobe Connect ve E.mobil Akademik uygulamalarını yüklemiş olmalıdır. 

Uygulamalar Google Play Store ve Apple AppStore’dan ÜCRETSİZ olarak indirilebilir.  

 

13. Ayrıca Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden canlı derslere ve oturum arşivlerine erişebilirsiniz. Sisteme giriş 

yapıldığında aşağıdaki ekran karşılamaktadır. Sanal sınıf oturumlarına (canlı oturumlar) ve arşiv kayıtlarına 

erişmek için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir: 
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14. Katılmanız gereken oturumlar Tarih sıralı olarak listenin en üstünde yer alır. Dersin başlangıç tarihini kontrol 

ederek doğru oturuma katılmanız önemlidir. Daha önceki tarihte yapılan oturumlar tamamlanınca listenin en 

altına alınır. Oturum arşivleri için listenin sonuna bakmanızı tavsiye ederiz.  

15. Canlı ders oturumlarına katılmak için “OTURUMU AÇ”, arşiv kayıtlarını izlemek için ise “ARŞİVİ AÇ” 

bağlantısına tıklayınız.  

16. OTURUMU AÇ bağlantısına tıkladığınız halde yeni bir pencere açılarak Adobe Connect Bağlanıyor ifadesinin 

yer aldığı sayfa açılmıyorsa, Açılır Pencere Engelleyicisinden (Pop-Up Engelleyicisinden) ilgili sayfa için izin 

vermeniz gerekebilir. 

17. Derslere devam durumunuz dersinizin öğretim üyesi tarafından takip edilecektir. Öğretim üyeleri ilk 

derslerinde; dersin izlencesi, derse devam ve değerlendirme kıstasları ile ilgili sizleri bilgilendirecektir. 

 

 

 


