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MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU ANA SAYFASI TANITIMI 

Mersin Meslek Yüksekokulu resmi web sitesine http://uzak4.mersin.edu.tr/index.php 

linkini tıklayarak ulaşabilirsiniz.  

Ana sayfanın üst kısmında bulunan menüler okulumuz ile ilgili bilgilere erişebilmeniz 

için tasarlanmış olup orta kısımda ise otomasyon sistemlerine giriş yapacağınız linkler ve bu 

linklerin altında son yayınlanan duyurular yer almaktadır. Sayfanın alt kısımlarına doğru 

bölümler ve içerikleri ile ilgili bilgiler mevcuttur. Sağ alt kısımda sizlerle interaktif şekilde 

iletişime geçmede faydalı olacağını düşündüğümüz çevrimiçi sohbet kutucuğu 

bulunmaktadır.  

En çok karıştırılan UEYS ve ÖİBS ‘nin kullanım amaçlarıdır. UEYS 

(http://ueys.mersin.edu.tr/login/index.php) canlı derse katılma, arşivini izleme, ders kitabı 

dosyasını indirme, ödev gönderme, ara sınav (vize) ve mesajlaşma işlemleri için kullanılır. 

ÖİBS ( http://oibs.mersin.edu.tr )ise dönem başlangıcında ders seçimi, ders kaydı yapmak ve 

dönem sonunda final puan sonuçlarını görmek için kullanılır. 

 

 

Şekil 1 - Mersin Meslek Yüksekokul Anasayfa 

http://uzak4.mersin.edu.tr/index.php
http://ueys.mersin.edu.tr/login/index.php
http://oibs.mersin.edu.tr/


 

“Uzaktan Eğitim “ menüsünde uzaktan eğitimle ilgili bilgilendirme yazıları vardır. 

 

Şekil 2 - Uzaktan Eğitim menüsü 

 

 “Personel” başlığında ise okulumuzda çalışan idari ve akademik personellerin isimleri ve 

dahili telefon numaraları yer almaktadır.  

 

Şekil 3 - Personel Menüsü 

 

 



Öğrenci Menüsü: Öğrenci menüsünün alt başlıklarından Akademik Takvim sayfasında dönem içi ve 

dönem sonu sınav tarihlerini görebilirsiniz. Ayrıca staj başvuru evraklarını indireceğiniz sayfa olan Staj 

Bilgi Sistemi’ne buradan giriş yapabilirsiniz. Kullanıcı adınız öğrenci numaranız, şifreniz TC Kimlik 

numaranız olacaktır. 

 

Şekil 4 - Öğrenci Menüsü 

 

Bölümler Menüsü: Okulumuzda yer alan bölüm, program ve ders bilgilerinin olduğu sayfalara geçiş 

buradan yapıldığı gibi MMYO ana sayfasında duyuruların altında yer alan bölümden de erişilebilir. 

 

Şekil 5 - Bölümler Menüsü 

 



İletişim ve Ulaşım menüsünden adres, telefon, fax, mail ve yol tarifi bilgileri yer almaktadır. 

 

 

Çevrim içi Sohbet : Site ana sayfasında yer alan çevrimiçi sohbet kutucuğuna bilgilerinizi girerek 

sorunuzun türüne göre birim seçimi yapıp bilgi alabilirsiniz 

 

 

ULAŞIM 

İLETİŞİM 



 

GİRİŞ 

Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi Web Adresi http://ueys.mersin.edu.tr olup, dilediğiniz 

tarayıcı ile (Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer vb. ) sisteme giriş yapabilirsiniz. Ayrıca 

cep telefonunuzdan da dersleri takip edebilirsiniz. 

Kullanıcı adınız öğrenci numaranız, şifreniz TC Kimlik numaranız olacak şekilde giriş 

yapabilirisiniz. 

Kullanıcı adı: Öğrenci Numaranız (Örneğin: 18-447-001) 

Şifre: TC Kimlik Numaranız (Örneğin: 12345678901) 

 

 

http://ueys.mersin.edu.tr/


Lütfen daha önce kullandığınız şifrenizi girmeyiniz, yeni bir yönetim sistemine 

geçildiğinden dolayı tüm öğrencilerin şifreleri TC Kimlik Numarası olarak 

belirlenmiştir.  

ANA(AÇILIŞ) SAYFADAN ERİŞİLEN YERLER 

Açılış sayfası 3 bölümden oluşmaktadır.  

1. BÖLÜM: 

Sisteme ilk giriş yaptığınız sayfada Derslerin Genel Görünümü başlığı çıkacaktır. Gelecek Dersler 

linkine tıklayarak sorumlu olduğunuz derslerin listesini görebilirsiniz. Ders adlarına tıklayarak o dersin 

sayfasına giriş yaparak ilgili dersi inceleyebilirsiniz. 

2. BÖLÜM: 

Sisteme ilk giriş yaptığınız sayfanın sağ kenarında bulunan bloklu yapıdır. Bu bölümü görebilmek için 

Show/hide block işaretine <  tıklamanız yeterlidir. Bu bölümde sorumlu olduğunuz dersleri görebilir, 

takvim ve yaklaşan olayların(canlı ders, sınav duyurusu) duyurularını görebilirsiniz. 

3. BÖLÜM: 

Sisteme ilk giriş yaptığınız sayfanın sol üst köşesinde üniversitenin logosunun yanında yer alan (3 

çizgi) menüyü açarak 2. Bölümdeki işlevlerin aynısını burada da bulabilirsiniz. 

 

 

1. BÖLÜM 3. BÖLÜM 2. BÖLÜM 



DERS ANA SAYFASINDA HANGİ İŞLEMLER YAPILIR? 

Ana sayfada “Gelecek Dersler “ sayfasından erişileceği gibi sağ blok yapısındaki “Derslerim” 

bölümünden de ders isimlerine tıklanarak ders ana sayfalarına geçiş yapılır. 

 

1. BÖLÜM: DUYURULAR Dersle ilgili genel duyuru dosyaların paylaşıldığı bölümdür. Dosya 

isimlerine tıklanarak indirilir. 

2. BÖLÜM: DERS NOTLARI Ders materyallerinin indirildiği sayfadır. Ayrıca sonraki bölüm Canlı 

Dersler’ e de geçiş yapılabilir. 

 

Şekil 6 - Ders Notları 



 

3. BÖLÜM: CANLI DERSLER 

Takvim veya yaklaşan olaylar bölümünden canlı derslerin tarih ve saat bilgilerini görebilirsiniz. 

Canlı derse giriş yapmak için o dersin ders ana sayfasında bulunan Canlı Dersler bölümünden 

oturumun(canlı dersin) adının üzerine tıklayıp açılan sayfada Oturuma Katıl yazısına tıklayınız.  

 

Şekil 7 - Canlı Dersler 



 

Şekil 8 - Canlı Ders Oturumuna Katılma 

 

Canlı derse giriş yaparken sizlere Mikrofon ve Yalnızca dinle görselleri çıkacak. Yalnızca Dinle ‘yi 

işaretleyiniz.  

Önemli Not: Bu işlemleri ders hocanızın ilgili oturum için belirlediği başlangıç ve bitiş tarihleri 

aralığında yapabilirsiniz. 

 



 

Şekil 9 - Canlı Ders Ekranı 

Orta kısımda sunum ve sunum üzerindeki çizimler yer alır. Sol üstte o anda derse katılan katılımcılar 

ve alt kısmında eğitmen kullanıcısının kamera görüntüsü bulunmaktadır.  

Sağ üst köşede oturumun ne kadar süredir kayıt alındığını gösteren zamanlayıcı vardır. 

Sağ kenar sütunda ise katılımcılarla ve eğitmenle mesajlaşma bölümü bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Geçmiş  dersin kaydını izlemek için o dersin ders ana sayfasında bulunan Canlı Dersler bölümünden 

oturumun(canlı dersin) adının üzerine tıklayıp açılan sayfada Kaydı İzle linkine tıklayarak 

izleyebilirsiniz. 

Önizleme yazan bölümde canlı ders sırasında kullanılan belgeleri görebilirsiniz. 

 

 

Şekil 10 - Geçmiş Dersin Kaydını İzlemek için 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. BÖLÜM: ÖDEVLER 

Her dersin ödevi olmak zorunda değildir. Eğer var ise Ödevler menüsüne tıkladığınızda sayfada bir 

indirme linki ve açıklama görünecektir. Tıklayıp açılan sayfada yer alan Gönderim Ekle den 

gönderebilirsiniz. 

 

Şekil 11 - ÖDEV ana ekranı 



 

Şekil 12 - Ödev Detay Ekranı 

 

 

Şekil 13 - Ödev Gönderim Ekleme Ekranı 

Önemli not: Ödev dosyanızda bir değişiklik yapacak iseniz aşağıdaki resimde gösterildiği gibi 

Gönderimi Düzenle sayfasından son halini yükleyebilirsiniz. ÖDEV DOSYANIZDA BİR DEĞİŞİKLİK 

YAPMAYACAK İSENİZ SON TESLİM TARİHİNDEN ÖNCE SON İŞLEM OLAN ÖDEV GÖNDER LİNKİNİ 

TIKLAYIP GÖNDERİNİZ. BU İŞLEMDEN SONRA DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAKTIR. 



 

Şekil 14 - Düzenlenen Ödevin Yeniden Gönderimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÖDEV PUANLANMASI: 

Ödevler bölümüne tıkladığınızda aşağıdaki resimdeki gibi bir sayfa çıkacak. 

 

Şekil 15 - Ödevin Puanlanması 

 

 

 

 

 

 



5. BÖLÜM: SINAVLAR 

Sistem üzerinden yapılacak olan ara sınav dönem ortasında bir defa yapılır. 14 günlük süre verilir. Bu 

14 gün içinde 1 kez giriş hakkınız bulunmak şartı ile derslerinizin vize sınavını çevrimiçi olarak 

yapabilirsiniz. 10 adımda sınava nasıl erişeceğiniz ve sınavı nasıl tamamlayacağınız anlatılmıştır. 

 ADIM 1 : ANASAYFADAN SINAVA ERİŞİM  

 

ADIM 2: TAKVİMDEN SINAVA ERİŞİM 

 

 

 

 

 

 

 



ADIM 3: SINAVA BAŞLA 

 

 

ADIM 4: UYGULAMAYI BAŞLAT 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADIM 5: SORULARI CEVAPLA 

ADIM 6: SON SORUDA UYGULAMAYI BİTİR 

 

ADIM 7: SORULARIN SON DURUMU ve UYGULAMAYI GÖNDERME 

 

 

 



ADIM 8: SON ONAY (GERİ DÖNÜLEMEZ)  

 

 

 

ADIM 9: VERİLEN CEVAPLARIN ÖNİZLEMESİ (CEVAPLAR DEĞİŞTİRİLEMEZ) 

 

 

 

 



ADIM 10: ALDIĞINIZ NOTU GÖRÜNTÜLEYİNİZ 

 

 

 


