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UKEY- Derlenmiş Soru Cevaplar 

UKEY’in Hazırlanması 

1. Bu sistem hazır bir sistem (Moodle gibi) üzerine mi kuruldu? Yoksa yeniden 

mi yazıldı?  

UKEY sistemi, Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde Prof. Dr. Özgün Akgün 

KARABULUT’un koordinasyonunda ekibimizce geliştirilmiştir. Sanal Toplantı düzenleme modülü 

hariç, tüm program, bize ait özgün bir yazılımdır. 

UKEY’i Kimler Kullanabilir? 

1. Ön lisans (MYO) öğrencileri için de bu sistemi kullanabilecek miyiz?  

Şu anki kapsamıyla UKEY, üniversitemizin eğitim ve araştırma faaliyetlerinin takibinde kullanılacak 

modülleri içermektedir. Bu bağlamda, Öğrenci İşleri Otomasyonu’nda (OGİS) tanımlı tüm 

öğrencilerimiz ve akademisyenler tarafından kullanılabilir durumdadır.  

Ses-Bağlantı Problemleri 

1. Ses az geliyor, yankı yapıyor, zaman zaman düzeliyor.  

Diğer kullanıcılardan problem yaşamadıklarına dair geri bildirimler alındı. Kullanılan bilgisayarda 

veya odada mikrofon ve hoparlör sesleri açık ise, yankı yapabiliyor. Bir diğer ihtimal, iki farklı 

bilgisayarın hoparlörlerinin açık olması durumunda yankı yapıyor.  

Sunumu basit ev ekipmanlarıyla (laptop mikrofonu) gerçekleştirdik. Ses kalitesinin düşmesi 

bundan kaynaklı da olabilir. 

Öğrencilerin Sisteme Katılması, Bildirimlerin E-Postayla Gönderilmesi 

1. Ben ders bilgilerimi aktardım, ödevlerimi tanımladım. Ancak öğrencilerim 

sistemi kullanmıyor. Öğrencilere duyuru yapılacak mı?  

2. Öğrencilerimin yarısı hala sistemde yok. Bizlerin mi duyuru yapması 

gerekiyor, yoksa öğrenci işleri mi bilgilendiriyor?  

3. Sistem öğrenciye kişisel mesaj  göndermeye olanak tanıyor. Öğrenciye kişisel 

mesaj yazdığımızda öğrencinin sisteme girmesi mi gerekiyor, yoksa bu 

kişisel mesaj öğrencinin e-mailine gidiyor mu? 

4. Öğrenciler sisteme girerken belirli sorunlar yaşadılar mı? Kendilerini 

bilgilendirirken özellikle vurgulamamız gereken hususlar var mı?  

5. Bazı mail adreslerine gidecek e -maillerle ilgili sıkıntı yaşanabileceğini 

düşünüyorum. (Hotmail)Bu konuda bir çözüm öneriniz var mı?  
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6. Derslerde öğrencilerimizin sisteme mutlaka girmeleri gerektiğini her 

fırsatta söylüyoruz. Fakat hala girmeyen öğrencilerimiz var.  

Üniversitemizin ana sayfasında bu konu daha ciddi bir biçimde 

öğrencilerimize duyurulabilir mi?  

UKEY sisteminde sadece kayıtlı kullanıcılarla işlem yapılabilmektedir. (Öğrenci, idari-akademik 

personel) Bu yüzden tüm öğrencilerinizin sisteme mutlaka giriş yapması gerekmektedir. UKEY’in 

tanıtımı amacıyla dönem başında 5000’e yakın broşür ve kitapçık basılıp öğrenci ve 

akademisyenlerimize dağıtılmıştır. Şu anda üniversitemizin ana sayfasında UKEY duyurusu hala 

durmaktadır. Fakat sizlerden beklentimiz, derslerinizde öğrencilerinize şahsen duyuruda 

bulunmanızdır.  

UKEY sisteminden yapılan tüm bildirimler, kişilerin e-posta adreslerine gitmektedir. Kişiler e-

posta adreslerini ayarlar menüsünden güncelleyebilmektedir. Özellikle Hotmail hesaplarına 

üniversitemiz sunucularından mail göndermede sıkıntılar yaşandığı bilinmektedir. Bu yüzden 

uludag.edu.tr uzantılı maillerin kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Tüm öğrencilerimize 

ogr.uludag.edu.tr uzantılı e-posta adresi (gmail destekli) tanımlanmaktadır.  

UKEY sistemine giriş için, OGİS’e giriş yaptığınız kullanıcı adı ve parolanızı kullanmaktasınız. UKEY 

sistemine giriş yapamadığınız durumlarda, öncelikle OGİS’e giriş yapıp yapamadığınızı kontrol 

ediniz. 

UKEY-OGİS İlişkisi 

1. Nokta Sistemi yerine artık bu sistemi mi kullanacağız?  

2. Öğrencilere verdiğimiz ödev veya sınav notları otomasyona aktarılıyor mu?  

3. Ders içeriğindeki güncellemeler otomatik olarak buraya yansıyacak mı?  

OGİS (Nokta Otomasyon), üniversitemizin öğrenci işleri faaliyetlerinin (kayıt, ders alma, not işleri, 

transkript, mezuniyet, vb.)  yürütüldüğü sistemdir. UKEY, bunların dışında kalan eğitim-öğretim 

faaliyetlerinin (Ders materyali paylaşımı, ödev verme-teslim alma, proje ve araştırmalar, iletişim, 

vb.) yürütülmesi için tasarlanmıştır. Bu yüzden OGİS’e alternatif bir program değildir.  

UKEY ile OGİS arasında veri iletişimi tek taraflıdır. Bilgi Paketinden ders içerikleri, OGİS’ten de 

dönem dersleri ve sınıf listeleri çekilmektedir. OGİS’e hiçbir şekilde veri aktarımı 

bulunmamaktadır. Bildiğimiz kadarıyla, ÖYÜK kararları gereğince, not duyurularının belirli bir 

tarih aralığında tek bir sistem üzerinden yapılması gerekmektedir ve bu sistem OGİS’tir.  

Bilgi Paketinden veriler, dersin UKEY sistemine ilk aktarımı sırasında çekilmektedir. Bilgi Paketinde 

daha sonradan yapılacak olan değişiklikler UKEY sistemine yansımayacaktır. 

Ders Listeleri ve Ders İçerikleri 

1. Benim sayfamda verdiğim dersler görünmüyor.  

2. Sistemde sadece yürütücüsü olduğumuz dersleri görüyoruz. Oysa birden 

fazla öğretim üyesinin verdiği dersler var. Bu derslerin de görünmesi 

sağlanabilir mi?  
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3. Programın kullanımı sadece üzerimize kayıtlı derslerle mi sınırlı? Kendimiz 

yeni ders ekleyip, grup oluşturabiliyor muyuz? Örneğin resmi dersler 

dışında bizimle etüt benzeri dersler yapmak isteyen öğrenciler için.  

4. Danışmanlığını yaptığımız öğrenciler de sistemde m evcut mu? Onlara da 

ulaşabiliyor  muyuz? Özellikle Tıp Fakültesi’nde.  

Ders listeleri OGİS’ten getirilmektedir. OGİS ders listeniz ve UKEY ders listeniz arasında farklılık 

bulunuyorsa, bizimle ukey@uludag.edu.tr adresinden iletişime geçiniz. 

Birden fazla öğretim üyesi olan derslerin tanımlaması, bağlı bulunduğunuz birimin öğrenci işleri 

bürosu tarafından yapılmaktadır. Gerekli tanımlamalar yapıldığı takdirde ilgili öğretim 

elemanlarının hepsinde ders görüntülenecektir.  

Dersler listeniz OGİS’ten gelen veriler olduğu için müdahale edemezsiniz. Fakat, Projeler-

Araştırmalar menüsünden ‘Yeni’ bir proje oluşturup, öğrencilerinizi bu projeye dahil edip, çalışma 

alanını iletişim ortamı olarak kullanabilirsiniz. 

Ödevler 

1. Öğrenciye ödev verdiğimizde bu e -maille öğrenciye iletilecek mi?  

2. Öğrenciye verdiğimiz ödev veya sınav notları otomasyona aktarılıyor mu?  

3. Ödev teslimlerini nasıl takip edebilirim? 

4. Ödev tesliminde dosya boyutu ve türü kısıtlı mıdır?  

UKEY üzerinden tanımlanan ödevler, o anda sistemimizde kayıtlı öğrencilerinizin ajandasına görev 

olarak eklenmektedir. Ajandaya ait hatırlatıcı modülü geliştirme aşamasındadır. Devreye 

alındığında, günlük hatırlatmalar şeklinde bu bildirimler ilgili kişilere e-posta yoluyla iletilecektir. 

UKEY üzerinden OGİS’e veri aktarımı yapılmamaktadır. 

Ödev teslimlerinizi, ilgili ödevin inceleme sayfasından takip edebilirsiniz. 

UKEY üzerinde, sisteme dosya yüklerken tür kısıtı bulunmamakla birlikte, dosya boyutu 10 MB’la 

sınırlıdır. 

Ders Materyalleri 

1. Ders materyali yüklemede dosya boyutunda bir sınır var mıdır?  

2. Ders materyalleri bölümünde ders notu eklemek istediğim de "hafta bilgisi" 

soruluyor. Makale eklemek istediğimde ise bu soru sorulmuyor. Yüksek 

lisans derslerinde her hafta makale okutulduğundan ve makalelerin hangi 

haftada okunacağını belirtmek istediğimden "makale" seçeneğinde de hafta 

bilgisi girmemiz sağlanabilir mi? 
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UKEY’de dosya boyutu 10 MB’la sınırlıdır. 

‘Haftalık Ders Notu’ türü, materyalin bir haftaya özel olduğunu belirtmektedir. Eklenen 

materyalin türüyle doğrudan ilişkili değildir. Türü haftalık seçip, makale dosyanızı ders materyali 

olarak ekleyebilirsiniz. 

E-Sınavlar 

1. E-sınav için zaman sınırı koyma imkânı var mı?  

2. Sınav sorularının doğru cevapları ne zaman görünür oluyor?  

3. E-sınav öğrencilerin kendi bilgisayarlarından mı yanıtlanacak, yoksa sınav 

için bir salon mu oluşturulacak? Kopya söz konusu ola bilir mi? 

4. E-sınavın not karşılığını nasıl tanımlayacağım?  

5. E-sınav yanıtlanırken sistemden çıkarsam ne olur?(Elektrik kesintisi, 

bilgisayarın bozulması, vb.)  

6.  E-sınavlarda öğrencinin karşına teker teker gelmesi ve sınava toplu soru 

vermek yerine her soruya özel süre vermek mümkün mü?  

7. Eski sınavlar kayıtlı kalacak mı? Eski sonuçları çağırmak mümkün mü?  

8. Farklı programlarla hazırlanan testler UKEY’de uygulanabilir mi?  

E-sınav tanımlaması yapılırken sınavın cevaplanmaya başlanacağı ve kapanacağı tarih ve saat 

bilgisiyle birlikte, sınav süresi de belirtilebilmektedir.  

Öğrenciler sınavı cevapladıktan sonra, sınav soruları ve cevaplarını sınav kapandıktan sonra 

görebilirler. 

E-sınavın cevaplanacağı bilgisayar-ortam için bir kısıtlama bulunmamakla birlikte kopyayı önleme 

adına sorular ve soru şıkları her öğrenciye karıştırılarak listelenmektedir.  

E-sınav sonuçlarını ilgili sınavın inceleme ekranından görebilirsiniz. Not karşılığı yerine ‘Doğru 

Cevap Adedi/Toplam Soru Adedi’ bilgisi verilmektedir.  

Öğrenci sınavı başlattığı anda sayaç çalıştırılmakta, öğrenci sınavdan ayrılsa dahi sayaç 

durmamaktadır. Süre dolmadan geri dönmesi durumunda kalan süre zarfında soruları 

cevaplaması mümkündür. 

E-sınav soruları ve şıkları, sınav kâğıdı formatında toplu bir şekilde ekrana gelmektedir. Bu şekliyle 

öğrenci istediği soruyu cevaplama ve tümünü aynı anda kontrol etme imkânına sahiptir.  

UKEY’de dersler aktif döneme bağlı olarak çalışmaktadır. Eski döneme ait ders verilerinin 

erişilebilmesine imkân sağlayacak çalışma bu dönem içinde yapılacaktır. 

Farklı programlarla hazırlanan programlarının sistemimizde uygulanabilmesi şu an için mümkün 

değildir. Bir öneri olarak değerlendirilecektir. 



5 
 

Forum 

1. Foruma eklenen konular düzenlenip silinebiliyor mu?  

UKEY’i geliştirme aşamasında moderasyon kavramını nasıl yapmamız gerektiği konusunda karar 

veremedik. Bu yüzden düzenleme ve silme imkânı bulunmamaktadır. Ancak, konuyu ekleyen ve 

dersin öğretim elemanına silme yetkisi vermeyi planlıyoruz.  

Projeler-Araştırmalar 

1. Öğrencilerimizin gönderdiği ara taslak raporlar üzerinde bizlerin yaptığı 

düzenleme ve geri bildirimleri yükleyebileceğimiz bir kayıt yeri var mı?  

2. Projemize üye eklerken Ad-Soyada göre arama yapmamıza rağmen kişiyi 

bulamıyoruz.  

3. Projelere katılım sağlanabilmesi için projeyi yürüten öğretim üyesinin 

öğrencisi olmak gerekir mi? 

4. Proje için puanlandırma sistemi var mıdır?  

Projenin çalışma alanında dönemsel raporlar kategorisi altında raporları, düzeltmeleri paylaşıp 

geri bildirimlerde bulunabilirsiniz. 

UKEY sistemine kullanıcılar kayıt olurken ad ve soyad bilgileri Üniversitemiz kullanıcı veri 

tabanından (LDAP) gelmektedir. Oradaki verilerde özellikle Türkçe karakterler doğru girilmemiş 

olabilir. UKEY’de Ayarlar menüsünde kişilere Ad-Soyad bilgilerini güncelleme imkânı tanımayı 

planlıyoruz. 

Projelerde üye olabilmek için, projeyi yürüten öğretim elemanının öğrencisi olmak gerekmiyor. 

İlgili öğretim elemanı, projeye UKEY sisteminde kayıtlı herhangi bir öğretim elemanını veya 

öğrenciyi ekleyebilir. 

Projelerle ilgili sistemimiz üzerinden bir puanlandırma yapılmamaktadır.  

Sanal Toplantı-Ders 

1. Bazı üniversitelerin enformatik bölümlerinin hazırladıkları sistemlerde 

video dersler verilebiliyor. UKEY sisteminde de video dersler hazırlayıp 

sunabilir miyiz? 

2. Sistemi sanal toplantılar amacıyla kullanabilmek için ne yapmamız 

gerekiyor? 

UKEY sistemi, uzaktan eğitim standartlarını kapsayacak şekilde tasarlanmamıştır. Ancak, sanal 

toplantı imkânını kullanarak, öğrencilerinizle video konferanslar düzenleyebileceksiniz.  

Bu video konferans imkânı sadece derslerle sınırlı olmayacak, mekândan bağımsız toplantılar için 

de kullanılabilecektir.  
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Bu toplantılar kayıt altına alınabildiğinden, bir derse ait materyal olarak da kullanılabilecektir.  

Sanal toplantı modülünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

Önerileriniz 

1. Bu sistemi IOS veya Android yazılım olarak kullanmamız mümkün olacak 

mı? Böyle bir projeniz var mı?  

UKEY için bir mobil geliştirilmesi henüz planlanmamaktadır. Ancak, program bir web yazılımı 

olduğundan ortamdan bağımsız her türlü cihazda çalışabilir. Yaşanabilecek en büyük sıkıntı ekran 

boyutuyla alakalı olabilir. 

2. Sistemin belirli bir zaman içerisinde Öğretim Yönetim Sistemlerinin 

sunduğu tüm özellikleri sunması hedefleniyor mu?  

UKEY’in geliştirilme süreci, belirli ihtiyaçların tespiti ve bunların giderilmesi şeklinde 

yapılmaktadır. Üniversitemizin ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda çalışmalarımız devam 

edecektir. 

3. Yabancı dil yönünden öğrencileri geliştirici öğretim programları da burada 

bulunabilir mi? Özellikle ortak derslere ilişkin olarak görsel materyaller 

hazırlanabilir mi?  

UKEY’in sanal toplantı modülünün geliştirilmesi aşamasında satın alınan Adobe Connect ürünü 

bahsettiğiniz görsel materyalleri yayınlama imkânı sunmaktadır. Bu tarz materyalleri,  Adobe 

Connect sunucularına yüklenmesiyle, ilgili öğrencilere erişim imkânı verilebilir. 

4. Öğrencilerin dersle ilgili değerlendirmeleri alınabiliyor mu? Dönemsel 

anket yapılıp değerlendirmesi alınabiliyor mu?  

Geri bildirim ve benzeri anketler UKEY üzerinden hazırlanamamaktadır. 


