
ÖĞRETMEN PORTALI KULLANIM KILAVUZU 

Cep telefonunuza gelen kullanıcı adı şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz. 

 

Kullanıcı adı ve şifrenizi girdikten sonra Devam Et butonuna basarak sisteme giriş yapabilirsiniz. 

İlk girişte şifre değiştirme ve mail bilgilerinizi girme ekranı karşınıza çıkacaktır.Bu bilgileri doldurmanız 

gerekmektedir. 

Portalınıza giriş yaptığınızda ana ekranınızda tüm bilgilerinize özet olarak ulaşabilirsiniz. 

Ajandanızdan hangi gün hangi çalışmalarınızın, etkinliklerinizin,ödev veya etüt çalışmalarınızı vb. tüm 

bilgilere ulaşabilirsiniz.Günlerin üzerine gelerek o günkü olay hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. 

Herhangi bir günün üstüne tıklayarak kendinize hatırlatma vb. bildirim ekleyebilirsiniz. 

 

 



 

Ana ekranınızda duyuru,sınavlarınız,etkinlikler,ödev ve etüt çalışmalarınız, öğretmen yorumlarınız vb. 

bilgilere özet olarak ulaşabilirsiniz. 

 

 

Duyurular kısmından tüm duyurularınıza ulaşabilirsiniz. 

 

 

Duyurunun üzerine tıklayarak duyuru hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. 

 



 

Etkinlik kısmından tüm etkinliklerinize ulaşabilirsiniz. 

 

Etkinliğin üzerine tıklayarak etkinlik hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. 

 

Yayınlanan sınavlarınızı takip edebilirsiniz. 

 

Sınavın üstüne tıklayarak puan ve derecesine ulaşabilirsiniz. 

 



Detaylı bilgilere ulaşmak için kullanacağınız tüm menüleriniz sol tarafta yer almaktadır. 

 

Profil Kısmından Şifre ve mail değişikliği işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 

Bilgilerinizi değiştirdikten sonra güncelle butonuna basmanız yeterlidir. 

 



 

Raporlar kısmından; 

 

Kurum içinde yapılmış olan Sınav sonuç raporlarına,birebir-etüt raporlarınıza,ödev takip raporlarınıza 

ulaşabilirsiniz. 

 

Sınav Raporları 

Yapılan tüm sınavların raporlarına ulaşabileceğiniz kısımdır. 

Açılan ekranda sınav türünü,almak istediğiniz raporu ve sınavı seçtikten sonra Raporla butonuna 

basmanız gerekmektedir.Oluşan raporu Excel formatına da aktarabilirsiniz. 

Tüm Raporlar kısmında puan sıralı listeler,ortalama raporları,konu analizi raporları vb istatistik 

raporları mevcuttur. 

 

 

 

 



Birebir – Etüt Raporları 

Yapmış olduğunuz birebir-etütlerin raporlarını aldığınız kısımdır. 

Rapor türlerinden gerekli seçimleri yaparak raporlarınıza ulaşabilir,Excel formatına aktarabilirsiniz. 

 

 

Ödev Takip Raporları 

Vermiş olduğunuz ödevlerin raporlarını aldığınız kısımdır. 

Rapor türlerinden gerekli seçimleri yaparak raporlarınıza ulaşabilir,Excel formatına aktarabilirsiniz. 

 

 



Öğrenci Sistem Özeti kısmından; 

 

 

Öğrenciler hakkında tüm bilgiye ulaşabileceğiniz kısımdır.(Sınav sonuçları,öğretmen 

yorumları,ödevler vb) 

Açılan ekrandan ilk olarak görüntülemek istediğimiz öğrenciyi aratıyoruz. 

 

 

 

Öğrencimizi ekrana çağırdıktan sonra ekranda bulunan sekmeler üzerinden geçiş yaparak öğrenci 

hakkındaki tüm bilgiye ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

 



ŞÖK kısmından; 

 

Öğrenciler hakkında aylık yorumlarınızı yazdığınız kısımdır.ŞÖK ler yöneticiler tarafından 

açılmaktadır.Sizler sisteminize giriş yaptıktan sonra açılan şökleri seçip öğrenciler hakkında 

yorumlarınızı yazabilirsiniz.Yazılan yorumlar yöneticiler tarafından onaylandıktan sonra veliler ile 

paylaşılmaktadır. 

 

Açılan ekranda ilk olarak şök raporunu ve yorum yazmak istediğimiz sınıfı seçiyoruz. 

Seçimi yaptıktan sonra o sınıftaki öğrenciler aşağıda listelenecektir. 

Tüm yorumlarınızı yazdıktan sonra KAYDET butonuna basarak yorumlarınızı onaylayabilirsiniz. 

Ardından tekrar yeni sınıflar seçerek tüm dersine girdiğiniz sınıflarınız hakkında yorumlarınızı 

yazabilirsiniz. 

 

 

 

 

 



Yöneticiniz tarafından onaylanmayan şök raporları portalınızın ana sayfasında bulunana 

onaylanmayan şök yorumu kısmında karşınıza çıkacaktır. 

 

 

Onaylanmayan yorumlarınızın üzerine tıklayarak düzenlemesini yapabilirsiniz. 

 

Öğrenci hakkında görüşler kısmından; 

 

Öğrenciler ile ilgili yorumlarınızı yazabildiğiniz kısımdır. 

Açılan ekranda öğrenci seçimi ve not türünü seçtikten sonra öğrenciniz hakkında yorumunuzu 

yazabilirsiniz. 

 

 



Yorumunuzu yazdıktan sonra yazılan yorumu kimlerin görebileceğini seçebilirsiniz.Örnek olarak 

sadece velinin görmesi gereken bir yorum yazabilirsiniz. 

 

 

Yorumunuzu yazdıktan sonra gönder butonuna basmanız yeterlidir. 

Diğer öğretmenler tarafından öğrenci hakkında yazılan yorumları da aynı ekran üzerinde görüntü 

yelebilir ve sağ taraftaki filtreleme kısmından yorumları filtreleyebilirsiniz. 

Yazdığınız yorumların sağ altında bulunan; 

 

Butonlar ile silme ve düzeltme işlemlerinizi yapabilirsiniz. 

 

 

 



Öğretmen Devamsızlık İşlemleri 

Dersine girdiğiniz sınıfların öğrencileri hakkında günlük devamsızlıklarınızı işleyebileceğiniz kısımdır. 

 

 

Devamsızlık Girişi kısmından devamsızlık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.Açılan ekrandan dönem 

tarih ve ders saati seçiminizi yaptıktan sonra karşınıza o sınıftaki öğrenciler listelenecektir.Durum 

kısmından gerekli seçimlerinizi yapınız. 

 

 

 

Seçimlerinizi tamamladıktan sonra aşağıda bulunan yoklama tamamla butonuna basınız. 

 

 

 

 

 



Devamsızlık Takibi kısmından girdiğiniz devamsızlıkların istatistiklerini görebilirsiniz. 

 

 

Detaylı devamsızlık girişlerini kontrol etmek veya öğretmenler adına devamsızlık girmek için Detaylar 

için buraya tıklayınıza basınız. 

 

Açılan ekranda gerekli seçimlerinizi yaptıktan sonra seçtiğiniz ders ile ilgili bulunduğunuz aydaki 

devamsızlıkları listelenecektir. 

 

 



Yoklaması alınmamış günlerin başında ünlem işaretini görebilirsiniz. Ünlem işareti yanında bulunan + 

butonuna basarak detaylara inebilirsiniz.Karşınıza o günkü sınıflara devamsızlık işleyip işlemediğiniz 

hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.Devamsızlık işlemek için sınıfın yanında bulunan oka basınız. 

 

Karşınıza çıkan yoklama giriş ekranında öğrencilerin günlük yoklama durumlarını seçebilirsiniz. 

 

 

Seçimlerinizi tamamladıktan sonra aşağıda bulunan yoklama tamamla butonuna basınız. 

 

 



Klasik Sınav 

Kurum içinde yapılan klasik sınavların değerlendirme işlemlerini yapabilmek için ilk olarak Klasik Sınav 

modülüne giriş yapıyoruz. 

 

Açılan ekranda sizin değerlendireceğiniz sınavlarınız listenelecektir. Sınavları değerlendirmek için 

işlemler kısmındaki değerlendir butonuna basınız. 

 

Öğrenciler ekranınıza listenelecektir. Not giriş yaptığınız öğrenciler yeşil renktedir. Öğrenciye not girişi 

yapmak için işlemler kısmındaki puan girme butonuna basınız. 

 

 



Öğrenci not giriş ekranında öğrenci ile ilgili puanlarınızı girebilirsiniz. Tam puan kısmında o soru ile 

ilgili verebileceğiniz tam puanı da görebilirsiniz. Girişlerin ardında Kaydet butonuna basınız. 

 

Klasik sınav raporlarına raporlar kısmından ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Birebir Etüt kısmından; 

 

Birebir etüt takviminizi görüntüleyebileceğiniz kısımdır. 

 

 

 

Ayrıca ana sayfanızda bulunan özet kısımlarından da bulunduğunuz hafta içindeki gelecek birebir ve 

etütlerinizi takip edebilirsiniz. 

 

Raporlar kısmında bulunan birebir etüt raporları kısmından da raporlamalarınızı yapabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 



Ödev Takip Sistemi kısmından; 

 

Ödev takip sistemi ile öğrencilerinize ödev tanımlayabilirsiniz.Tanımladığınız ödevleri puan olarak ve 

yorum olarak değerlendirebilirsiniz.Verilen ödevlere ödev eki ve ödev çözümleri de ekleyebilirsiniz. 

Açılan ekranda önceden verdiğiniz ödevleri de liste halinde görebileceksiniz. 

Sağ üstte bulunan + butonuna basarak ödevinizi ekleyebilirsiniz. 

 

Ödev ekle butonuna bastıktan sonra karşınıza ödev tanımlama ekranı gelecektir. 

Ödev ile ilgili bilgileri doldurduktan sonra KAYDET butonuna basınız. 

 



Ardından karşınıza ödev vermek istediğiniz sınıflar gelecektir.Bu ekrandan istediğiniz sınıf veya 

sınıfları seçerek KAYDET butonuna basınız. 

 

Ödevinizi ekledikten sonra ödeviniz listeye gelecektir.Ödevinize ek veya çözüm dosyası 

ekleyebilirsiniz. 

 

Ödeviniz ekledikten sonra ödev ile ilgili işlemler yapabilirsiniz. 

Eklediğiniz ödevi düzeltebilirsiniz. 

Ödeve eklediğiniz öğrencileri düzenleyebilirsiniz. 

Ödevi değerlendirebilirsiniz. 

Ödevi silebilirsiniz. 



Verilen ödevi değerlendirmek için butonuna basmanız gerekmektedir. 

Açılan ekranda ödev verdiğiniz öğrenciler listelenecektir. 

Öğrencilerin ödev durumlarını seçip,ödev hakkında puan ve yorum yazabilirsiniz. 

 

 

 

Sağ üstte bulunan seçenekler kısmından ödev durumlarını toplu olarak seçim yapabilirsiniz. 

 

 

 

Yapacağınız seçim tüm öğrencilerin ödev durumlarını otomatik olarak o seçime getirecektir.Tüm 

işlemler bittikten sonra KAYDET butonuna basarak değerlendirmenizi kaydedebilirsiniz. 

Verdiğiniz ödevlerin istatistiksel raporlarına Raporlar kısmındaki Ödev takip raporlarından 

ulaşabilirsiniz. 



Hızlı Test kısmından; 

 

Öğrencilerinizin portal üzerinden çözebileceği bir test hazırlayabilir ve bu testlerin sonuçlarını 

raporlayabilirsiniz. 

Test oluştur/düzenle kısmını giriş yaparak test oluşturma işlemine başlayabilirsiniz. 

Açılan ekranda ilk olarak test oluşturmak için sağ üstteki + butonuna basınız. 

 

 

İlk olarak test adını ve testin verileceği dersi seçip KAYDET butonuna basıyoruz. 

 

 

 

 



Ardından gelen ekranda öğrencilerin çözeceği soru görselinizi Dosyaları seç kısmından seçip YÜKLE 

butonuna basınız.Yüklediğiniz görsel ekrana gelecektir.Birden fazla görsel ekleyebilirsiniz.Soru 

görselinizi yükledikten sonra SONRAKİ butonuna basınız. 

 

Ardından açılan ekranda soru sayısı ve şık sayısını yazıp doğru şık seçimini yapabilirsiniz. Her sorunun 

puanını ve konusunu seçebilirsiniz.İşlemleri tamamladıktan sonra KAYDET butonuna basınız. 

 

 



Ardından test ile ilgili ayarları ve öğrenci seçimleri yapacağınız ekran karşınıza gelecektir. 

Grup adı kısmına ödev vereceğiniz sınıfın adını yazabilirsiniz. 

Öğrenciler testi bitirdikleri an sonuçlarını öğrenmelerini isterseniz seçim yapmanız yeterlidir. 

Test bitiminde sonuç görme seçimini yapmazsanız öğrencileriniz test bitiş tarihi ve saati geldiği zaman 

sonuçlarını öğrenebilirler. 

Verdiğiniz test başlangıç tarihi ve saati, bitiş tarihi ve saati içinde geçerli olacaktır.Tarih geçtikten 

sonra test ile ilgili çözüm yapılamamaktadır. 

Son olarak sınıf seçimi kısmından sınıfları yada belli bir öğrenci grubunu seçebilirsiniz.İşlemleri 

tamamladıktan sonra KAYDET butonuna basarak testinizi açmış olacaksınız. 

 

 

Vermiş olduğunuz testlerin raporlarına Hızlı test raporları kısmından ulaşabilirsiniz. 

 



Kulüp kısmından; 

 

Sorumlu olduğunuz öğrenci kulüpleri ile ilgili bilgilere bakabileceğiniz kulüp ile ilgili yazı,fotoğraf ve 

aktivite paylaşımları yapabileceğiniz kısımdır. 

Karşınıza çıkan ekranda sorumlu olduğunuz kulüpler karşınıza gelecektir.Bir kulüp ile ilgili bilgilere 

ulaşmak ve işlem yapmak için işlemler kısmındaki butona basınız. 

 

 

 

İşlem yapmak istediğiniz kulübü seçtikten sonra karşınıza kulüp bilgilerini gelecektir.Açılan ekranda 

kulüp bilgilerine ulaşabilir aktivite,yazı,fotoğraf ekleme gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. 

 

 



Kulübe bir aktivite eklemek için kulüp başlığındaki + butonuna basınız. 

 

Karşınıza ekranda aktivite bilgilerini girebilir ve aktivite ile ilgili bir görsel ekleyebilirsiniz.Bilgileri 

doldurduktan sonra KAYDET butonuna basınız. Eklediğiniz aktivite kulübün zaman tüneli kısmından 

otomatik çıkacaktır. 

 

 

Zaman tüneli kısmından kulüp ile ilgili yazı,fotoğraf,video paylaşımları yapabilirsiniz.Yaptığınız 

paylaşımlar öğrenci ve veli tarafından görüntülenebilecektir.Bilgileri girdikten sonra paylaş butonuna 

basarak paylaşımınızı gerçekleştirebilirsiniz. 

 



Kütüphane kısmından; 

 

Okuduğunuz yada okumakta olduğunuz kitapları takip edebilirsiniz.  

 

 

Okunan kitaplar hakkındaki yorumları ve puanlamayı görebilir ve kitabı okuyup teslim ettikten sonra 

kendinizde puanlama ve yorum yapabilirsiniz. 

 

 

 



Ders Programı kısmından; 

 

Ders programınızı görüntüleyebilirsiniz. 

 

 

 

Ders Programı 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Etkinlik kısmından; 

 

Yaklaşan etkinliklerinizi takip edebilisiniz ve etkinlikle alakalı fotoğraf vb. detaylara ulaşabilirsiniz. 

 

Sınav günleri kısmından; 

 

Sınav takviminizi takip edebilirsiniz. 

 



Servis listesi kısmından; 

 

Servisler ile ilgili bilgi ye ulaşabilirsiniz. 

 

Yemek listesi kısmından; 

 

Yemek listelerinize ulaşabileceğiniz kısımdır. 

 

 



Mesajlaşma sistemi ile öğrenci,veli,öğretmenler ve yöneticilerinize mesaj atabilir onlarla anlık 

konuşabilirsiniz. 

 

Gelen kutunuza basarak size gelen mesajları görebilir yada mesaj yazabilirsiniz. 

 

Açılan ekranda mesaj yazmak istediğiniz kişinin adını aratıp isminin üstüne tıklayınız. 

 

Karşınıza gelen konuşma penceresi ile yazışmanızı gerçekleştirebilirsiniz. 

 


