İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ İŞLEM
ORYANTASYON KİTAPÇIĞI
(ÖĞRENCİ)
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Değerli Öğrencimiz İstanbul Aydın Üniversitesine Hoşgeldiniz,

Bu kitapçıkta, İAÜ bünyesindeki bilgi işlem teknolojilerini kullanabilmeniz için
gereken başlangıç bilgilerini bulacaksınız. Bu bilgiler, var olan bilgi işlem altyapısından en
yüksek faydayı sağlamanız için bu kitapçıkta toplanmş ve bilgilerinize sunulmuştur.
Bilgi işlem teknolojileri konusunda sizler için hazırlanmış diğer dokümanlara
http://portal.aydin.edu.tr/InformationTechnology/Pages/Dokuman-Kutuphanesi.aspx ve
http://bidb.aydin.edu.tr/dokuman-kutuphanesi adresindeki Doküman Kütüphanesi
bölümünden erişebilirsiniz
İAÜ BİDB D. BŞK.LIĞI

2

1.

KULLANICI HESAP İŞLEMLERİ
Okula kayıt işlemlerinizin Öğrenci İşleri Daire Bşk.lığınca tamamlanmasının
ardından size ÜBİS (Üniversite Bilgi Sistemi) hesabı açılacaktır. Hesabın açılmasıyla
artık üniversitenin öğrenci veri tabanına eklenmiş olacak ve üniversitede kullanılan
diğer bilgi sistem uygulamalarında “öğrenci” olarak görünmeniz sağlanacaktır.
ÜBİS hesabına ait kullanıcı ve parola bilginiz Öğrenci İşleri D.Bşk.lığındaki
görevli tarafından size verilecektir. ÜBİS kullanıcı adı ve parolanızı
https://ubis.aydin.edu.tr adresinden erişebileceğiniz sisteme giriş için
kullanabileceksiniz. Parolanızı ilk kullanımınızda değiştirmeniz gerekmektedir.
ÜBİS kullanıcı adı ve parolanız aynı zamanda;
 “adsoyad@stu.aydin.edu.tr” formatındaki e-posta adresinizin,
 Kampüste kullanabileceğiniz kablosuz internet (wifi) erişiminin,
 Kampüs dışından kütüphane erişiminin kullanıcı adı ve parolasıdır.
UBİS parolanızı değiştirdiğinizde bu servislerinde parolalarıda değişecektir.

2.

GİRİŞ KARTI İŞLEMLERİ
Kampüse giriş çıkışlarda kullanacağınız öğrenci kartınız kayıt işlemlerinizin
tamamlanmasından sonra Öğrenci İşleri Daire Bşk.lığınca size verilecektir. Kartınıza
sistem tarafından otomatik olarak giriş-çıkış yetkileriniz tanmlanacaktır.
Kampüse D ve E Kapı isimli 2 giriş noktanız vardır. Bölümünüzün bulunduğu
fiziki lokasyon ve giriş-çıkış saatlerindeki yoğunluk düşünülerek, kapılardan giriş
yetkileri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
D Kapıdan Girmeye Yetkili Bölümler :











Tıp Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İİBF
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Adalet MYO
Sağlık Hizmetleri MYO
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

E Kapıdan Girmeye Yetkili Bölümler:
 Tüm Öğrenciler
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3.

E-POSTA SİSTEMİ
Öğrenci İşleri D.Bşk.lığı tarafından ÜBİS hesabınız açıldıktan sonra 24 saat
içinde, Bilgi İşlem Daire Bşk.lığınca size tahsisli “adsoyad@stu.aydin.edu.tr”
formatında e-posta hesabınız da açılacaktır. Hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
E-Postalarınıza UBİS arayüzündeki “E-Posta” linki üzerinden veya
“https://portal.office.com” adresinden erişebilirsiniz.
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4.

MICROSOFT OFFICE 365
İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri “http://portal.office.com” adresinden
öğrenci kullanıcı adı ve şifreleri ile office 365 platformuna erişebilirler.
Office 365 platformundan; OneNote, E-posta, Takvim, Sway, Word,
PowerPoint, Excel, OneDrive, Forms, Planner, Kişiler, Görevler, Video, Sharepoint,
Delve, Newsfeed, Yammer, PowerApps, Flow, Stream Teams, Dynamics365
uygulamalarını online olarak kullanabilirler. Aynı zamanda Microsoft Office 2016
ürününü ücretsiz bilgisayarlarına indirip, kullanabilirler.
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5.

MICROSOFT IMAGINE PLATFORMU
İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri “http://imagine.aydin.edu.tr“
adresinden öğrenci kullanıcı adı ve şifreleri ile Microsoft Imagine Platformuna
erişebilirler.
Microsoft Imagine platformundan; Mühendislik, Matematik, Fen Bilimleri ve
Bilgisayar alanlarında öğrenim gören öğrencilerimiz Microsoft ürünlerini (İşletim
sistemleri, Office Uygulamaları, Geliştirici Araçları) ücretsiz olarak indirip,
kullanabilirler.
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6.

ÜBİS (ÜNİVERSİTE BİLGİ SİSTEMİ)
ÜBIS; İstanbul Aydın Üniversitesi'nin akademik süreçlerinin yürütüldüğü
kampüs otomasyon sistemidir. ÜBİS ile ,
 Ders seçim işlemlerinizi yapabilir ve yazılmış olduğunuz dersleri
listeleyebilir,
 Bu derslere ait ders programı, sınav programını görüntüleyebilir,
 Devamsızlık çizelgenize ve sınav sonuçlarınıza ulaşabilir,
 Ders, danışman değerlendirmesi yapabilir,
 Bölüm/Programınızda okutulan dersleri görebilir. Eğitim Bilgi Sistemi
aracılığıyla bu derslerin “Ders Tanıtım Formu”na ulaşabilir,
 Bölüm/Programınızda okutulan dersleri ait ön koşullar var ise
listeleyebilir,
 Öğretim Elamanları tarafından yüklenen ders notlarına ve ödevlere
ulaşabilir. Ödevlerinizi sistem üzerinden teslim edebilir,
 Kayıt , staj, finans, yerinde uygulama ve kampüse giriş-çıkış bilgilerinize
ulaşabilir,
 Online rezarvasyon sistemi aracılığıyla Bilgi Merkezine rezarvasyon
gerçekleştirebilir,
 Transkriptinizi görüntüleyebilir,
 Hesap ayarlarım aracılığıyla yeni şifre oluşturabilir, Kişisel ve İletişim
Bilgilerinizi doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

UBİS’e “http://ubis.aydin.edu.tr” adresinden erişebilirsiniz.

UBIS kullanıcı adı ve şifrenizi kayıt sırasında size verilmiş olan “Kayıt Bilgi
Formu”nda yer almaktadır. Yeni bir şifre edinmek için F Blok -1. katta
bulunan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını ziyaret edebilirsiniz.
UBIS sistemi ile ilgili yardıma ihtiyaç duyduğunuzda UBIS sisteminde sağ
taraftaki menüde yer alan “Sıkça Sorulan Sorular” kısmına göz atabilir veya ekranın
alt kısmında yer alan “Geri Bildirim” formunu kullanarak yardım isteği
oluşturabilirsiniz. Bunun haricinde aysis@aydin.edu.tr adresine e-posta atabilir, D
blok giriş katta yer alan Bilgi İşlem Ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
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7.

AKILLI SINIF DONANIMLARI KULLANIMI
Akıllı sınıf uygulaması, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı ile kullanılmaya
başlanan, başta sınıf içi “Dijital Kürsü”ler olmak üzere, çeşitli teknolojik arabirimleri
barındıran bir uygulamadır. Basitçe; öğretim elemanlarımızın eğitim
teknolojilerinden daha rahat faydalanmalarını, istedikleri bilgilere, sınıfta, istediği an
ulaşabilmelerini, projeksiyon kullanımını, online yoklama ve ders notu paylaşımı gibi
aktiviteleri, ek donanım gerekmeden gerçekleştirmelerini hedeflemektedir.
Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin yapıldığı dershane, sınıf, bilgisayar
laboratuvarı gibi alanlarda akıllı sınıf donanımları bulunmaktadır. Bu donanımlar;
kapı ekranı, akıllı kürsü, projeksiyon makinesi ve ses düzenidir.
Akıllı Sınıf Donanımlarının kullanımına ilişkin detaylı dokümana
http://portal.aydin.edu.tr/InformationTechnology/Pages/DokumanKutuphanesi.aspx ve http://bidb.aydin.edu.tr adresindeki Doküman
Kütüphanesi bölümünden erişebilirsiniz.

8.

AKILLI KAMPÜS DONANIMLARI
Kapı ekranları; her sınıfın girişinde bulunan bilgilendirme ekranlarıdır. Kapı
ekranlarında, ait olduğu sınıfın günlük ve haftalık ders programını, dersin öğretim
elemanı bilgilerini görebilirsiniz. Kapı ekranları UBİS’e entegre olduğu için gösterdiği
bilgiler güncel ve dinamik bilgilerdir.
Derse giren öğretim elemanı ve öğrenciler kapı ekranlarının alt kısmındaki
kart okuyucuya kartlarını okutarak derse girdikleri bilgisini sisteme aktarabilirler.

Kiosklar; Kampüs içi ihtiyaç duyduğunuz bilgilere erişebildiğiniz bilgi erişim
noktalarıdır. Öğrenci kartınızı okutarak bu noktalardan duyurulara, kayıtlı olduğunuz
derslere, bu derslere ait ders, sınav programına, sınav sonuçlarınıza, devamsızlık ve
finans bilgilerinizin tamamına tek tık ile ulaşabilirsiniz.
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9.

ARIZA BİLDİRİM / DESTEK TALEBİ
Bilgi işlem teknolojilerine ilişkin her türlü arıza, ihtiyaç, destek konuları için
Bilgi İşlem D.Bşk.lığı ile iletişime geçebilirsiniz. (D Blok, 2203 Nu.lı ofis.)
Bilgi İşlem Yardım Masası Tlf.No: 44144

Arıza Bildirim / Destek Talep Web Sayfası:
http://aynet.aydin.edu.tr/forms/ArizaFormu.aspx
10.

KABLOSUZ İNTERNET ERİŞİMİ
Florya kampüsündeki bina içleri (indoor) ve açık alanlar (outdoor) kablosuz
internet erişimi kapsama alanındadır. Masaüstü bilgisayarlarınız, dizüstü
bilgisayarlarınız, akıllı telefon ve tabletleriniz ile internete erişebilirsiniz. Kablosuz ağ
ayarlarında seçmeniz gereken kablosuz ağ ismi “Istanbul Aydin Universitesi” dir.
Gireceğiniz kullanıcı adı ve parola; UBİS kullanıcı adı ve parolanızdır.
Bu
konuda
detaylı
bilgiye
http://portal.aydin.edu.tr/InformationTechnology/Pages/DokumanKutuphanesi.aspx ve http://bidb.aydin.edu.tr adresindeki Doküman Kütüphanesi
bölümünden veya Bilgi İşlem Destek ofisinden ulaşabilirsiniz.

9

