Yükseköğretim Kurumları İnternet Destekli Eğitim Portalı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından e-dönüşüm politikası kapsamında yürütülen
“Web Tabanlı İngilizce Dil Eğitim Sistemi ve Multimedya Dil Sınıfları” Projesi ile öğrencilerin yabancı
dil eğitimlerine katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Projenin Web Tabanlı İngilizce Dil Eğitim Sistemi
bölümünü içeren Netlanguages Web Tabanlı Dil Eğitim Yazılımı ile Adobe Connect Video Konferans
Yazılımı Yükseköğretim Kurumları İnternet Destekli Eğitim Portalı içerisinde birleştirilmiştir.
Hazırlanan portal, 6 Kasım 2012 Salı günü itibariyle http://ide.yok.gov.tr/ web sayfası üzerinden tüm
üniversitelerimizin kullanımına açılmıştır.
Portal içerisinde 3 çeşit kullanıcı tipi bulunmaktadır. Bu kullanıcılar,
• üniversite yönetici/admin kullanıcıları,
• üniversite yabancı dil eğitiminden sorumlu öğretim elemanları ve
• üniversite öğrencilerinden oluşacaktır.
Portal YÖKSİS (Yükseköğretim Kurulu Ortak Veritabanı Sistemi) ile entegre çalıştığı için
üniversite yönetici kullanıcıları ve üniversite yabancı dil eğitiminden sorumlu öğretim elemanı
kullanıcılarının kullanıcı tanımlama işlemi YÖKSİS içerisinden Üniversite Personel Dairesi Başkanlığınca
EK.1.YÖKİDE Kullanıcı Yetkilendirme belgesinde sunulan şekilde yapılacaktır. Öğrenciler ise
http://ide.yok.gov.tr/ web sayfası üzerinden kendileri “Öğrenci Kayıt” işlemlerini gerçekleştirerek
sistemi kullanabilirler.
Portal tüm öğrencilerin kullanımına açıktır. Ancak üniversite tarafından Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığına bildirilmemiş öğrenciler YÖKSİS içerisinde tanımlanmamış olduklarından bu öğrenciler
“Hata 12: Sistemde öğrenci bilginiz bulunamadı. Lütfen üniversitenizin öğrenci işlerine başvurunuz!”
hatasını alacaklardır. Bu öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleri dairesine başvurarak, YÖKSİS’e
kaydını yaptırması gerekmektedir. Bu işlem Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca YÖKSİS içerisinden
“Öğrenci İşlemleri” menüsü altındaki “Öğrenci Ekleme” bölümünden yapılacaktır. Öğrenci YÖKSİS
sistemine eklendikten sonra http://ide.yok.gov.tr/ web sayfası üzerinden Portal’a kaydını kendisi
yapabilecektir. Bu hata konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi ve Öğrenci İşleri Dairesi tarafından
öğrenci kayıtlarının öğrencinin başvurusu ile beraber yapılması konusunda özen gösterilmesi önemle
rica olunur. Öğrenci kayıt işlemi ve bu süreçte alınabilecek hatalarla ilgili ayrıntılı bilgi notu
EK.2.Öğrenci Kayıt İşlemi belgesi içerisinde sunulmuştur.
Portal için öncelikli beklenen öğrencilerimizin sistemden faydalanmasıdır. Yabancı dil
eğitiminden sorumlu öğretim elemanlarımızın sistemi ders süreçlerinde kullanmaları kendilerinin
insiyatifinde olmakla beraber öğrencilerin kullanımı için sistemin üniversitelerimizdeki tüm
öğrencilerimize duyurulması ve portala girişlerin teşviki önemle rica olunur.
Yükseköğretim Kurumları İnternet Destekli Eğitim Portalı’nın hızlı bir şekilde üniversite
öğrencilerine duyurulması için ayrıca bir tanıtım afişi de hazırlanarak önümüzdeki günlerde “YÖKSİS
Duyurular” bölümünden indirilebilecektir.
Sistemin en hızlı şekilde öğrencilerimize duyurularak kullanımına başlanması için gereğini rica
ederim.
Yükseköğretim Kurulu
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

EK.2.Öğrenci Kayıt İşlemi
Yükseköğretim Kurumları İnternet Destekli Eğitim Portalı’na (http://ide.yok.gov.tr/) ilk kez giriş
yapacak öğrencilerin, öncelikle “Öğrenci Kayıt” bağlantısından sisteme kayıt işlemlerini
tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, kullanıcı adı olarak TC Kimlik
numaraları ve öğrenci kayıt bölümünde tanımladıkları şifreleri ile sisteme giriş yapabilirler.
Öğrenci Kayıt esnasında alınabilecek hatalar:
•
•

“Hata 10-Kimlik Paylaşım Sistemine erişilememektedir. Lütfen bir müddet sonra tekrar
deneyiniz!” için kayıt işleminin bir süre sonra tekrar denenmesi gerekmektedir.
"Hata 11-Girmiş olduğunuz kimlik bilgileri hatalıdır. Lütfen kontrol ederek tekrar deneyiniz!"
için sisteme girişi yapılan bilgilerinin kontrol edilerek tekrar giriş yapılması gerekmektedir.

“Hata 12-Sistemde öğrenci bilginiz bulunamadı. Lütfen üniversitenizin öğrenci işlerine başvurunuz!”
için üniversitenin öğrenci işleri dairesine başvurularak, öğrencinin YÖKSİS’e kaydını yaptırması
gerekmektedir. Bu işlem Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca YÖKSİS içerisinden “Öğrenci İşlemleri”
menüsü altındaki “Öğrenci Ekleme” bölümünden yapılacaktır. Öğrenci YÖKSİS sistemine eklendikten
sonra http://ide.yok.gov.tr/ web sayfası üzerinden Portal’a kaydını yapabilecektir.

