Değerli Öğrencilerimiz,
Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVİD-19) salgını dolayısıyla yükseköğretim kurumlarının eğitim ve
öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülmesi
için, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi her düzeydeki yükseköğretim
programlarında yer alan derslerimizin teorik kısımları uzaktan eğitim aracılığıyla yapılacaktır.
Derslerimiz https://uzemportal.gop.edu.tr erişim adresi üzerinden yürütülecektir. Bu
doğrultuda öğrencilerimiz aşağıdaki işlemleri takip ederek derslere kaydolup dersleri takip
edebileceklerdir.
https://uzemportal.gop.edu.tr adresine giriş yaptıktan sonra;
1. Adım
Aşağıdaki ekran fotoğrafında görünen yerden sisteme giriş yapınız.

2. Adım

Buraya ilk defa geliyorsanız aşağıdaki işlemi
uygulayınız.
Uzaktan Eğitim Portalı'na giriş yapabilmeniz için Tokat
Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencisi olmanız
gerekmektedir. Sisteme kayıt olmak için @gop.edu.tr uzantılı eposta adresi almanız yeterlidir. Kullanıcı adınız e-posta
adresiniz, şifreniz ise oluşturacağınız e-posta adresinin
şifresidir.

E-posta adresiniz oluşturmak için tıklayınız.

Daha önce giriş yapmış olanlar kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapabilirler.

3. Adım
Kontrol panelinden site ana sayfasına tıklıyoruz.

4. Adım
Site ana sayfasını işaretledikten sonra sayfanın alt kısmında bulunan dersler listesinden TOGU
2019-2020 (Bahar Dönemi) Lisans sekmesinin yanındaki üçgene tıklıyorsunuz.

5. Adım
Açılan fakülteler listesinden dahil olduğunuz fakülteyi seçiyorsunuz. Örneğin: Eğitim Fakültesi
öğrencisiyseniz Eğitim Fakültesini seçiniz.

6. Adım
Dersleri ara kısmından ders kodlarınız veya ders adınız aracılığıyla kayıtlı olduğunuz tüm
dersleri sırasıyla bulunuz (Not: Ders isimleri ve ders kodlarınızı bulmak için öğrenci bilgi
sisteminizden yararlanabilirsiniz).

7. Adım
Örneğin arama kısmına çevre kirliliği ve kontrolünün fen eğitimindeki yeri yazdınız. Dersiniz
arama sonuçlarında listelenecektir. Dersinizin kodunu, adını, eğitimcisini ve kategorisini
kontrol ediniz.

8. Adım
Dersinizi seçtikten sonra, dersin kodu, dersin adı, dersin eğitimcisini kontrol ediniz ve derse
beni kaydet seçeneğine tıklayarak kendinizi kaydediniz.

Ders kaydınız başarıyla yapılmıştır. Bu örnek tek bir derse kayıt için hazırlanmıştır. Kayıtlı
olduğunuz her ders için aynı işlemi yaparak tüm derslerinize kaydolunuz.
Not: Bu süreçte dersin eğitimcisi size bu sistem üzerinden çeşitli belgeler (pdf, powerpoint
sunumu, video, vb.) gönderebilecek ve ödevler verebilecektir. Sisteminizi takipte olunuz.
Kayıtlı olduğunuz derslerinizi görüntülemek için şu aşamaları inceleyiniz:
Sisteme giriş yaptıktan sonra karşımıza bu ekran çıkmaktadır. Course Overview sekmesi
altından Dersler kısmını işaretleyiniz.

Ders kısmından future veya past kısmına tıklayınız.

Burada kayıtlı olduğunuz dersler bulunmaktadır.

Dersinize tıkladığınız da dersinizle ilgili tüm içeriklere ulaşabilirsiniz.

Dersleriniz üstteki sayfada haftalar şeklinde verilmektedir.

