
YOKLAMA GİRİŞİ 
Yoklama girişi sayfasına ulaşmak için, Bologna kontrol ya da öğretim elemanı olarak sisteme giriş 

yapıldıktan sonra, derslerinizin tamamı bazında yoklama girişi yapmak için menüden öğretim elemanı 

sisteminin altında bulunan Yoklama girişinden ulaşılabilir.  Ders bazında yoklama girişi yapmak için ise 

Öğretim elemanı ve danışmanlık işlemleri sayfasından giriş yapılarak yapılabilir. 

 

 

1.ÖĞRETİM ELEMANI DANIŞMANLIK İŞLEMLERİ EKRANINDAN DERS BAZLI YOKLAMA 

GİRİŞİ 

Öğretim elemanı ve danışmanlık işlemleri sayfasında ilgili dersin detay sayfasına girilir. 

 

 

Ders bazında yoklama girişi yapılmak istenir ise 

Öğretim Elemanı Danışmanlık İşlemleri sayfasına 

girilerek hafta hafta devamsızlık girişi yapılabilir. 

Derslerin tamamı görüntülenerek yoklama girişi yapılmak 

istenirse YOKLAMA GİRİŞİ sayfasına girilerek tüm dersler 

görüntülenerek yoklama girişi yapılabilir. 

DERSLERİM bölümünde dersin yanında yer 

alan işlemler butonunu tıklayarak Detay 

Sayfasına Giriş yapabilirsiniz. 

Detay sayfasına git butonunu tıklayarak dersin 

detay sayfası ekranından ders üzerinden toplu 

devamsızlık girişi yapabilirsiniz. 



Dersin detay sayfasına gidilip toplu devamsızlık girişi tuşuna basılarak yoklama girişi ekranına 

ulaşılabilir. 

 

Bu şekilde YOKLAMA GİRİŞİ ekranına gidildiğinde, ders otomatikman seçilmiş olarak gelir. 

 

 

  

Toplu devamsızlık girişi tuşuna tıklanarak ders üzerinden 

yoklama girişi sayfasına ulaşabilirsiniz. 

Öğretim elemanı ve danışmanlık işlemleri ekranından ders bazında yoklama girişi 

yapacağınız için dersleri listelemenize gerek kalmamaktadır ders seçili olarak gelmektedir. 



Ders programı bölümünden dersin ilgili haftası seçilmelidir. Ders programında dersin başlangıç ve 

bitiş saati ders açma işlemleri sırasında birim öğrenci işleri tarafından tanımlanmaktadır. Eğer ders 

saatleri ile ilgili olarak düzeltme yapılması istenirse birim öğrenci işlerine bildirilmelidir. 

 

 

Öğrenci listesi bölümünde yer alan Öğrenci listesi 10, 25, 50 ve hepsini göster şeklinde listelenebilir. 

Bul bölümünden öğrencinin numarası, adı veya soyadına göre arama yapılabilmektedir 

 

  

Ders programı bölümünde akademik takvimde tanımlı olan tüm 

haftalar yer almaktadır.  

Dersinizin haftalık ders programı ders açma işlemleri sırasında birim öğrenci 

işleriniz tarafından tanımlanması gerekmektedir. Eğer haftalık ders 

programınız gelmiyor ise birim öğrenci işleriniz ile irtibata geçiniz. 

 

Dersin ilgili haftası seçilir 



Öğrenci listesinde sayfalama var ise, sağ altta bulunana sayfalamadan sayfalar arası geçiş 

yapılmaktadır.  

 

Akıllı kart okuyucu ile yoklama alınıyor ise, öğrencilerin basılan kart bilgisi ekrana otomatik olarak 

gelmektedir. Kart okuyucu kullanan öğretim elemanları ders sırasında yada dersin bitiminde kart 

okuyucuya kartlarını okuturlarsa yoklama cihazda öğrenciler için kapatılır. Öğretim Elemanı kartını 

basmadığı sürede ders süresince öğrenciler kartlarını okutabilir öğretim elemanı kart basmayı 

unutursa yoklama ders bitiminde otomatik olarak kapatılır. Bu şekilde yoklama kapatıldıktan sonra 

öğrenci kart okuyucuya kart basmak istediğinde yoklama kapatıldı uyarısı ile karşılaşacaktır. Bu 

durumda öğretim elemanı yoklama giriş ekranı kullanarak öğrencinin devam durumu düzenleyebilir 

ve öğrenciye dersin istediği saati için devamlı olarak işaretleyebilir. 

 

  



Açıklama butonu tıklanır ve açıklama bilgisi dersin her ders saati için ayrı ayrı girilebilmektedir. 

 

Sistem üzerinden öğretim görevlisi kendisi devamsızlık girişi yapmak isterse Devam girişi yapmak için 

devamlı olarak gözüken öğrencilere işaret konulur. Tüm öğrencilere işaret konulması için, sütunun en 

üstünde bulunan alanın işaretlenmesi yeterlidir.  

 

Blok işlediğiniz dersler için Blok Yap butonuna basarak blok ders girişi yapabilirsiniz. Eğer öğrencinin 

blok dersine tik işareti konulursa bu öğrencinin dersin tüm saatlerine geldiğini gösterir. 

 

  



Yoklama girişinde yapılan tüm işlemler girildikten sonra ekranın üst bölümünde bulunan kaydet 

Tuşuna basılarak, girilen devamın sisteme kayıt edilmesi sağlanır. 

 

Bunların dışındaki Seminer, tez, danışmanlık ve uzmanlık alan dersleriniz için haftalık ders programına 

öğretim elemanı tarafından tanımlanması gerekmektedir. Dersin detay sayfasına gelinerek Haftalık 

ders programı ekranından Haftalık Ders Programı Yönetimi tuşuna basılarak, dersler haftalık ders 

programına tanımlanır. 

 

  

Haftalık Ders Programı Yönetimi tuşuna basılarak, 

dersler haftalık ders programına tanımlanır. 

 



Tanımlama yapılırken hafta bazlı olarak ya da tüm haftalar seçilerek, dersin verileceği gün, başlangıç 

ve bitiş saati, ders tipi ve derslik seçimi yapılıp Yeni Ders Programı ekle tuşuna basılır. Hafta hafta 

tanımlanan derse ait program kaydet tuşuna basılarak, haftalık ders programına sistem tarafından 

çakışma kontrolü yapılarak kayıt edilir. 

 

Haftalık ders programı bölümünde tüm haftalarda haftalık ders program yönetiminin yer aldığı 

görülür. 

 

  



2.YOKLAMA GİRİŞİ EKRANI 

Derslerinizin tamamı bazında yoklama girişi yapmak için menüden öğretim elemanı sisteminin altında 

bulunan Yoklama girişi ekranına giriş yapabilirsiniz. Yoklama girişi ekranında aktif yıl - dönem ve bu 

dönemde verilen dersler listeli olarak gelmektedir. 

 

Ders Listesi bölümünden Yoklama girişi yapılmak istenen ders seçilmelidir. 

 

 

  

Yoklama girişi ekranında aktif yıl - dönem 

ve bu dönemde verilen dersler listeli olarak 

gelmektedir. 

 

Yoklama girişi yapılmak istenen dersi ders listesinden seçebilirsiniz. Seçili dersin üzerini 

tıklandığınızda sağ tarafta ders programı ve dersin öğrencileri yer alır. 



Ders programı ve öğrenci listesi görüntülenebilmesi için ders listesinden seçili dersin üzeri tıklanır. 

Ders Listesinin sağ tarafında seçili dersin haftalık olarak programı ve ders alan öğrencilerin listesi 

gelir. 

 

Ders programı bölümünden ilk dersin ilgili haftası seçilmelidir. Ders programında dersin başlangıç ve 

bitiş saati ders açma işlemleri sırasında birim öğrenci işleri tarafından tanımlanmaktadır. Eğer ders 

saatleri ile ilgili olarak düzeltme yapılması istenirse birim öğrenci işlerine bildirilmelidir. 

 

 

  

Ders programı bölümünde akademik takvimde tanımlı olan 

tüm haftalar yer almaktadır.  

Dersinizin haftalık ders programı ders açma işlemleri sırasında 

birim öğrenci işleriniz tarafından tanımlanması gerekmektedir. 

Eğer haftalık ders programınız gelmiyor ise birim öğrenci 

işleriniz ile irtibata geçiniz. 

 
Dersin ilgili haftası seçilir 

Listenin sol tarafında seçili dersin haftalık 

olarak programı ve ders alan öğrencilerin 

listesi bulunmaktadır. 



Öğrenci listesinde sayfalama var ise, sağ altta bulunana sayfalamadan sayfalar arası geçiş 

yapılmaktadır.  

 

Akıllı kart okuyucu ile yoklama alınıyor ise, öğrencilerin basılan kart bilgisi ekrana otomatik olarak 

gelmektedir. Kart okuyucu kullanan öğretim elemanları ders sırasında yada dersin bitiminde kart 

okuyucuya kartlarını okuturlarsa yoklama cihazda öğrenciler için kapatılır. Öğretim Elemanı kartını 

basmadığı sürede ders süresince öğrenciler kartlarını okutabilir öğretim elemanı kart basmayı 

unutursa yoklama ders bitiminde otomatik olarak kapatılır. Bu şekilde yoklama kapatıldıktan sonra 

öğrenci kart okuyucuya kart basmak istediğinde yoklama kapatıldı uyarısı ile karşılaşacaktır. Bu 

durumda öğretim elemanı yoklama giriş ekranı kullanarak öğrencinin devam durumu düzenleyebilir 

ve öğrenciye dersin istediği saati için devamlı olarak işaretleyebilir. 

 

  

Akıllı kart okuyucu ile yoklama alınıyor ise, öğrencilerin basılan 

kart bilgisi ekrana otomatik olarak gelmektedir. 

Kart okuyucu ile devamlı gözüken öğrenci, aslında derse gelmemiş ise öğrencideki 

devam işareti kaldırılmalı ve yapılan işleme ait açıklama girilmelidir. 

 

Detay butonundan öğrencinin akıllı kart okuyucuya kartı ne zaman bastığı bilgisi gelmektedir. 

 



Açıklama butonu tıklanır ve açıklama bilgisi dersin her ders saati için ayrı ayrı girilebilmektedir. 

 

 

Sistem üzerinden öğretim görevlisi kendisi devamlılık girişi yapmak isterse Devam girişi yapmak için 

devamlı olarak gözükmesi gereken öğrencilere işaret koymalıdır. Tüm öğrencilere işaret konulması 

için, sütunun en üstünde bulunan alanın işaretlenmesi yeterlidir. 

 

  

Açıklama bilgisi dersin her ders saati için ayrı ayrı girilebilmektedir. 

Ders blok olarak işlenmiyor ya da blok yapılan bir derste öğrenci ilk 

saatinde değil 2. Veya sonraki bir saatinde gelmiş ise derse saat saat 

yoklama girişi yapılabilmektedir. 



Blok işlediğiniz dersler için Blok Yap butonuna basarak blok ders girişi yapabilirsiniz. Eğer öğrencinin 

blok dersine tik işareti konulursa bu öğrencinin dersin tüm saatlerine geldiğini gösterir. 

 

 

Yoklama girişinde yapılan tüm işlemler girildikten sonra ekranın üst bölümünde bulunan kaydet 

Tuşuna basılarak, girilen devamın sisteme kayıt edilmesi sağlanır  

 

 

  

Tüm öğrencilere işaret konulması için, sütunun en 

üstünde bulunan alanın işaretlenmesi yeterlidir. 

Blok işlediğiniz dersler için Blok Yap butonuna basarak 

blok ders girişi yapabilirsiniz. 

Eğer öğrencinin blok dersine tik işareti konulursa bu 

öğrencinin dersin tüm saatlerine geldiğini gösterir. 

 

Yoklama girişinde değişiklikleri yaptığınızd girilen 

devamın sisteme kayıdı için üst kısımda yer alan 

kaydet butonunu tıklamanız gerekmektedir. 

 



Bunların dışındaki Seminer, tez, danışmanlık ve uzmanlık alan dersleriniz için haftalık ders programına 

öğretim elemanı tarafından tanımlanması gerekmektedir. Dersin detay sayfasına gelinerek Haftalık 

ders programı ekranından Haftalık Ders Programı Yönetimi tuşuna basılarak, dersler haftalık ders 

programına tanımlanır. 

 

 Tanımlama yapılırken hafta bazlı olarak ya da tüm haftalar seçilerek, dersin verileceği gün, başlangıç 

ve bitiş saati, ders tipi ve derslik seçimi yapılıp Yeni Ders Programı ekle tuşuna basılır. Hafta hafta 

tanımlanan derse ait program kaydet tuşuna basılarak, haftalık ders programına sistem tarafından 

çakışma kontrolü yapılarak kayıt edilir. 

 

  

Haftalık Ders Programı Yönetimi tuşuna basılarak, 

dersler haftalık ders programına tanımlanır. 

 



Haftalık ders programı bölümünde tüm haftalarda haftalık ders program yönetiminin yer aldığı 

görülür. 

 

Yoklama Girişi ekranında  hafta bazında devamsızlık güncellenmek istenir ise YOKLAMA  GİRİŞİ 

ekranında yer alan  butonu tıklanarak işlem yapılabilir. 

 

  



 butonu tıklandığında açılan pop upta hafta seçimi yapılarak o 

hafta tüm öğrenciler devamlı olarak kaydedilebilir yada  devamsız olarak kaydedilebilir. 

Yoklama girişi ekranında istenilen haftaya tüm  öğrenciler Devamlı olarak kaydedilmek istenir ise 

Hafta seçimi yapılır ve  butonu tıklanır. 

 

 butonu tıklandığında tüm öğrenciler o hafta için devamlı 

olarak kaydedilir. 

 

  



Yoklama Girişi ekranında daha önceden yoklaması alınan haftaların yoklamaları silinmek istenirse 

Hafta bazında devamsızlık güncelle butonu tıklandığında açılan pop upta  yoklaması silinmek istenen 

hafta seçimi yapılır ve  butonu tıklanarak yoklamaların tiki tüm 

haftalardan kaldırılabilir. 

 

Yoklama Girişi ekranında seçilen haftadaki yoklamalardaki devam durumlarının kalktığı görülür. 

 

 

 

 


