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Bu bölümü tamamladıktan sonra,


Başkent Üniversitesi web sayfası hakkında bilgi edinebilecek,



Başkent Üniversitesi E-posta Servisi’ni kullanabilecek,



Başkent Üniversitesi Öğrenme ve İçerik Yönetim Sistemi’ne (Moodle) kayıt olabilecek,



Başkent Üniversitesi Öğrenme ve İçerik Yönetim Sistemi’ni kullanabilecek,



Başkent Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (BUOBS) hakkında bilgilenebileceksiniz.
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1. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ WEB SAYFASI TANITIMI
Başkent Üniversitesi’ne özgü tüm bilişim sistemlerine üniversitenin web sitesinden erişebilirsiniz. Wen
sitesinin ana sayfasına erişmek için http://www.baskent.edu.tr adresini ziyaret edin.

Resim 1 Başkent Üniversitesi Web Sitesi Ana Sayfası

Web sitesinde üniversite hakkında genel duyurular, farklı birimlere bağlantılar ve öğrenci ve çalışanlara
yönelik birçok hizmetin bağlantıları mevcuttur. Başkent Üniversitesi öğrencisi olarak en çok
kullanacağınızı düşündüğümüz bilişim hizmetlerini aşağıda sizlere anlatmaya çalışacağız.

1.1

Akademik ve İdari Birimlere Bağlantılar Menüsü

Bu menüde hem üniversite hakkında genel bilgilere, hem yönetmeliklere hem de farklı akademik ve
idari birim web sitelerine bağlantılar mevcuttur. Menüdeki farklı yazıların üzerine fare ile geldiğinizde alt
menü açılacak ve açılan alt menüden istediğiniz birimin ismine tıklamanız yeterli olacaktır. (Resim 2)
Eğer kendi bölümünüz hakkında bir web sayfası arıyorsanız, Akademik Birimler başlığı altındaki
Fakülteler listesinden uygun olan bir fakülteyi seçiniz. Açılacak sayfada o fakültede bölümlerin listesini
görecektiniz.

Resim 2 Menüde bir yazının üstüne fare ile gelirseniz alt menü açılır
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1.2

Bilişim Hizmetlerine Erişim Menüsü

Aşağıdaki gibi görünen bu menüde, bilişim hizmetlerinin farklı kullanıcı grupları için kümelenmiş halde
bulabilirsiniz. Örneğin siz öğrencilere yönelik hazırlanmış birçok bilişim hizmetine bu menüden
Öğrenciler metninin tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu hizmetler yazının ileriki bölümlerinde detaylıca
anlatılacaktır.

Resim 3 Bilişim Hizmetlerine Erişim Menüsü

1.3

Duyuru ve Etkinlikler

Ana sayfadaki bir başka alan ise duyuru ve güncel etkinlikler listesidir. Listelerdeki bir başlığı tıklayarak o
duyuru ya da etkinlik hakkında daha detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

Resim 4 Duyuru ve Etkinlikler listeleri

1.4

Hızlı Erişim Menüsü

Farklı bilişim hizmetlerine hızlıca erişmek için benzer sayfaların bağlantıları Hızlı Erişim menüsü de
kullanılabilir. Ana sayfanın sol üst kısmında bulunan bu menü, tıklandığında bir liste halini alarak
seçtiğiniz sayfalara girmeniz sağlar.

Resim 5 Hızlı Erişim Menüsü

1.5

Diğer Bağlantılar

Sayfanın en altında ise, Başkent Üniversitesi’ne bağlı veya ilgili diğer kurum ve kuruluşların bağlantıları
ile üniversitenin sosyal ağlardaki sayfalarına ulaşım bağlantıları mevcuttur.

Resim 6 Diğer Bağlantılar
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2. ÖĞRENCİLERE SUNULAN BİLİŞİM HİZMETLERİ
Ana sayfadaki Öğrenciler bağlantısına tıklanırsa öğrencilere sunulan bilişim hizmetlerinin birlikte
sunulduğu bir sayfaya ulaşırsınız. (http://www.baskent.edu.tr/ogrenciler.php)

Resim 7 Öğrencilere Yönelik Hizmetlere Ulaşmak için Tıklayın

Bu bağlantıya tıklarsanız, aşağıdaki sayfaya ulaşırsınız.

Resim 8 Öğrenciler Sayfası
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2.1

Öğrenci Bilgi Sistemi (BUOBS)

Bu hizmetlerden en önemlisi Öğrenci Bilgi Sistemidir (BUOBS). Başkent üniversitesi öğrencilerinin kendi
öğrenci numaraları ve şifreleri ile girebilecekleri bir sistemdir. Şifre öğrencilere üniversiteye kayıt
aşamasında verilir.
Öğrencilere verilen öğrenci numarası aynı zamanda üniversitenin öğrencilere verdiği yeni bir eposta
adresinin ilk kısmıdır. Örneğin öğrenci numaranız 20511220 ise, eposta adresiniz
20511220@mail.baskent.edu.tr olacaktır.

Öğrenci numaranız: 20511220
Eposta adresiniz: 201511220@mail.baskent.edu.tr

Resim 9 Öğrenci bilgi Sistemi (BUOBS) Giriş ekranı

Yukarıdaki ekranda gerekli bilgileri doldurun, Güvenlik Kodu kutusuna ise, kutunu altında görünün
eğilmiş ve bükülmüş karakterleri düzgün biçimde girin! Örneğin resimdeki ekrana göre Güvenlik Kodu
TPHMV’dir. Harflerin büyük küçük olması önemlidir. Büyük bir harf görüyorsanız yine klavyeden büyük
biçimde girmelisiniz.
Eğer şifrenizin unuttuysanız ya da kaybettiyseniz, bu ekrandaki Şifremi Unuttum bağlantısına tıklayın.
Şifrenin tekrar verilmesi için size birkaç özel soru sorulacaktır. Bu ilgileri girdiğinizde yeni şifre sistemde
kayıtlı cep telefonunuza mesaj olarak gönderilecektir.

UYARI: Başkent Üniversitesi’ne kayıt sırasında verdiğiniz cep telefonu
numaranız önemlidir. Bu numara ile üniversitedeki yetkili birim ya da
kişilerden kısa mesaj alabilir, şifre değiştirme işlemleirnde bu numarayı
kullanırsınız. Eğer cep telefonu numaranız değişirse bunu hemen Bilgi
İşlem Daire Başkanlığı ile iletişime geçerek değiştiriniz.
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Sistem giriş yaptıktan sonra aşağıdaki gibi bir sayfaya ulaşacaksınız.

Resim 10 BUOBS Ekranı

Bu ekrandan üst ve sol menüden farklı seçenekleri tıklayarak farklı bilgilere veya servislere erişebilirsiniz.
Üst menüde sırasıyla








Engelsiz Başkent: Engelli öğrenciler için güçlük çektikleri alanları bildirebilecekleri, Engelsiz
Başkent Üniversitesi Birimi'nden (http://www.baskent.edu.tr/engelsiz_baskent/) beklentilerini
doldurabilecekleri form bulunmaktadır.
Hata Bildir: Sistemde bulduğunuz kullanım hatalarını bildirebilirsiniz.
Şifre Değiştir: Şifre değişikliği işlemlerini buradan yapabilirsiniz.
Güvenlik Ayarları: Sistemimize kayıtlı olan e-posta adresinizi güncelleyebilir ve BUOBS'a en
son ne zaman giriş işlemi yaptığınızı görüntüleyebilirsiniz.
E-Posta İşlemleri: Başkent Üniversitesi öğrenci eposta servisine erişebilirsiniz.
Internet Sayfam: Hazırladığınız web sayfasını internet ortamında herkesin erişebilmesi için
Başkent Üniversitesi Kişisel İnternet Sayfası Barındırma Servisi’ni kullanabilirsiniz. Hazırlamış
olduğunuz
bu
web
sayfasına
buradan
ulaşabilirsiniz.
Detaylı
bilgi:
http://www.baskent.edu.tr/belgeler/bilisim/web-ogr-barindirma.php

Sol taraftaki menüde ise, size ait önemli bilgilerin olduğu sayfalara ulaşabilirsiniz. Örneğin kayıtlı
olduğunuz programdaki aldığınız ve alacağınız dersler, aldığınız derslerin notları, kaldığınız derslerin
listesi, dönemlik ve genel ortalamanız, transkriptiniz (ders dökümünüz) ve diğer kişisel bilgilerine
ulaşabilirsiniz.
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UYARI: Bu gilgilere erişmek için kullandığınız şifrenizi hiç kimse ile paylaşmayınız,
kolay tahmin edilebilen bir şifre kullanmayınız, şifre ile giriş yaptığınız tüm web
sitelerinden mutlaka “ÇIKIŞ” yaparak ayrılınız.

Özellikle dönem başlarında derslere kayıt için bu sistemin kullanılması mecburidir. O nedenle sisteme
erişmek için gerekli bilgilere (şifreniz ve cep telefonu numaranız) sahip olduğunuzda emin olun ve gizli
tutmaya çalışın.

2.2

Öğrenme ve İçerik Yönetim Sistemi (MOODLE)

Üniversitemizdeki birçok dersin dijital içerikleri ÖİYS sistemi üzerindedir. Bu sistem öğretim elemanı
tarafından kullanılabilir ya da kullanılmaz, tercihe bağlıdır. Eğer kullanılıyorsa bu sisteme yine Başkent
Üniversitesi şifreniz ile giriş yapmalısınız. Hangi derslerin ÖİYS üzerinde sayfalarının olduğunu dersin
sorumlusu öğretim elemanından öğrenebilirsiniz.
Başkent Üniversitesi Öğrenme ve İçerik Yönetim Sistemi’ne ulaşmak için http://moodle.baskent.edu.tr/
adresini ziyaret edin. Burada, Başkent Üniversitesi’nde, ÖİYS sisteminde açılan dersleri kategoriler
altında görebilirsiniz.

Resim 11 ÖİYS Ana Sayfası

ÖİYS (MOODLE) sistemini kullanmak için aşağıdaki adımları atmalısınız





Moodle sayfasına giriş yapın.
Moodle sayfasında profil (kişisel) bilgilerinizi doldurun (bir defaya mahsus).
Moodle sisteminden sizin eposta adresinize gönderilen mesajı bulun ve içindeki onay
bağlantısını tıklayın, böylece üyelik işleminiz tamamlamış olur.
Moodle’da farklı kategoriler altında bir dersi arayıp bulun
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Dersin adına tıkladığınızda eğer sizden bir kod (anahtar) isterse, dersin sorumlusuna sorup
bu kodu öğrenin, ondan sonra derse giriş yapabilirsiniz.
Dersteki dijital dosyaları indirebilirsiniz.
Dersteki ödevlere dosya gönderebilirsiniz.
Dersin sayfasındaki tartışma listelerine (forumlara) yazılar yazıp tartışmalara
katılabilirsiniz.

Moodle Sistemine Kayıt İşlemi
Sisteme giriş için sağ üst köşede yer alan Giriş’i tıklayınız.

Resim 12 Giriş Ekranı

Giriş ekranındaki açıklamaları okuyun. Öğrenci olarak kullanıcı adı kutusuna sadece öğrenci numaranızı
girin. Şifrenizi de girip Giriş butonuna tıklayın.
Eğer ilk kez giriş yapıyorsanız, sistem sizden profil bilgilerinizi (kişisel bilgilerinizi) girmenizi isteyecektir.
Bu bilgileri girin; eposta adresi olarak 20511220@mail.baskent.edu.tr şeklindeki Başkent Üniversitesi
eposta adresinizi girin!
Adınız, soyadınızı Eposta adresinizi, Şehir, Bir Ülke Seç seçeneklerini girmeniz zorunludur. Adınız ve
soyadınızın baş harflerini büyük yazmaya özen gösteriniz.
Daha sonra ekranın altında Kaydet butonu ile ilerleyin. Sistem sizin eposta adresinize bir kontrol mesajı
gönderecektir. Moodle sayfasını kapatmadan, yeni bir pencerede www.baskent.edu.tr/e-posta.php
adresini açıp epostalarınızı kontrol edin. Moodle sistemi tarafından gelen bir mesaj görmeli ve bu
mesajı açmalısınız. Açılan mesaj metninde tıklamanız için uzun bir adres bulunacaktır. O adresi
tıklarsanız web tarayıcınızda yeni bir ÖİYS sayfası açılacak ve eposta adresiniz artık kaydedebileceğinizi
söyleyecektir. Yine en alttaki Kaydet butonu ile profil oluşturma adımını tamamlamış olacaksınız.
Unutmayın ki bu profil tanımlama adımları bir defaya mahsustur.

Moodle Sisteminde Yer Alan Bir Derse Örnek Kayıt İşlemi
Bu bölümde BTU100-Şube18 dersine kayıt işlemi gösterilmektedir.
1. http://moodle.baskent.edu.tr/ adresine gidiniz.
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2. Moodle sisteminde BTU100 Bilgisayar Okuryazarlığı dersleri BTU Koordinatörlüğü kategorisi
altında yer almaktadır. BTU100 Koordinatörlüğü kategorisi altında bu döneme ait alt
kategori seçilir.
3. Seçilen dönemde açılan dersler ve şubeleri listelenmiştir. İlgili şube tıklanır.

Resim 13 BTU Dersiler listesi

4. Ders adını tıkladıktan sonra derse kayıt olmanız için dersin öğretim elemanının belirlediği
kayıt anahtarını (enrollment key) gerekmektedir. Kayıt anahtarını girdikten sonra Derse
Kaydol (Enroll Me) butonunu tıklayınız.

Resim 14 Dersin kayıt anahtarının girildiği ekran

Önemli Not: Açılan dersin özelliklerine göre konuklara (sistemde kayıtlı olmayan
ziyaretçilere) izin verme- vermeme seçenekleri bulunmaktadır.
Bu derste
konuklara izin verilmemektedir ve kullanıcıların sisteme giriş yapmaları
istenmektedir.
Eğer derse kayıt olmak için sistem size kayıt anahtarı sormuyorsa, o zaman dersin sorumlusu öğretim
elemanı ile iletişime geçiniz. Kayıt anahtarını ancak ders sorumlusu bilir ve aktif hale getirebilir.
Moodle’da Bir Dersin İçeriği
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Derse başarılı biçimde kayıt olursanız, aşağıdaki gibi dersin sayfası açılacak ve tüm içerik karşınızda
olacaktır. Aşağıdaki resimde de görüldüğü gibi dersin sayfasında ders hakkında bilgiler, haftalık konu
başlıkları, varsa her hafta anlatılacak konunun dijital içeriği (PDF, Sunum dosyaları, diğer metin
belgeleri), varsa dersin video anlatımı ve diğer İnternet sayfalarına bağlantılar yer almaktadır.
Her derste farklı bir içerik çeşidi görebilirsiniz, unutmayınız ki bu içerikler öğretim elemanının kendisinin
yayınladığı içeriklerdir.

Resim 15 Örnek bir ders sayfası
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Kendi Ders Listeniz: Benim Sayfam
Moodle’da birden fazla derse kayıt olabilirsiniz. Bunun sonucunda farklı kategoriler altında onlarca
dersini olacaktır. Bu derslere girmek için kategoriler içinde dolaşmak yerine, sadece kayıtlı olduğunuz
derslerin listesinin olduğu Benim Sayfa sayfasını açın. Bunun için Moodle’a giriş yaptıktan sonra ekranın
sol tarafındaki Gezinme panelindeki Benim Sayfam bağlantısını tıklamanız yeterlidir.

Resim 16 Benim Sayfam

Moodle’da Ödev Yükleme
Kayıtlı olduğunuz bir derste, öğretim elemanı tarafından bir ödev verilmiş olabilir. Bu ödev sizin ödevde
tarif edilen bir ya da birkaç dosyayı Moodle’a yüklemenizi gerektirebilir. Bu durumda aşağıdaki adımları
izleyin.

Resim 17 Ödev verilmiş bir ders sayfası

Ödev bağlantısına tıklayın ve açıklamaları okuyun. Eğer bir dosya göndermeniz (yüklemeniz) gerekiyorsa
bunun için aşağıdaki resimdeki gibi dosya yükleme butonu (Upload a file) ve yüklemeniz için tarih aralığı
göreceksiniz. Bu tarih aralığından önce ve sonra ödev gönderme işlemi yapılamayabilir, ya da yükleme
yapsanız bile öğretim elemanına “geç gönderildi” mesajı ile iletilir.
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Yükleme (Upload a file)
butonuna tıklayın ve
yüklemeye başlayın.

Resim 18 Ödev Gönderme ekranı

Upload a file ( ya da Türkçesi Dosya Yükle) butonuna tıklarsanız, aşağıdaki gibi bir pencere açılacak ve
sizin bilgisayarınızda önceden kaydettiğiniz bir dosyayı seçip yüklemeniz istenecektir.

Dosya seç diyerek devam
edin.

Resim 19 Dosya yükleme Penceresi

Dosyanızı sisteme yüklemek için 2 yol kullanabilirsiniz: Dosya seç butonunu tıklayarak veya dosyanızı
seçip ödev yükleme alanında yer alan ilgili bölüme sürükleyip bırakarak yapabilirsiniz. Bu örnekte Dosya
seç butonunu tıklayarak dosya sisteme yüklenmiştir.
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Resim 20 Dosyanızı seçip yükleyin

Bilgisayarınızda kayıtlı herhangi bir dosyayı (Word, PPTX, PDF, vb …) sisteme yükleyebilirsiniz. Dosyanızı
sisteme yüklerken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta dosyanızın boyutudur. Bu örnekte en
yüksek dosya yükleme boyutu 1 MB’dir (Maximum size for new files:1 MB). Dosyanız 1 MB’nin üzerinde
ise sistem dosyanızın yüklenmesine izin vermeyecektir! Bu limiti öğretim elemanı koymuştur ve ancak o
değiştirebilir.
Yükleme aşamasında bilgisayarınızdaki dosyayı seçtikten sonra, dosya yükleme penceresine geri
gelirsiniz. Seçtiğiniz dosyanın adı ekranda görünür. Son olarak bu dosyayı yükle butonuna
tıklamalısınız.

Seçtiğiniz dosyanın adını görün.
(Ödev.docx)
Kabul ediyorsanız aşağıdaki Bu
Dosyayı yükle butonuna basın.
Eğer kabul etmiyorsanız, başka bir
dosya seçmek için tekrar Dosya Seç
butonna basın.

Resim 21 Seçilen Dosyanın Yüklenmesi

Bu dosyayı yükle butonuna tıklarsanız, dosyanız yüklenecektir. Dosya boyutuna ve İnternet hızınıza
bağlı olarak yüklenme süresi değişebilir.
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Eğer izin verilen boyuttun üzerinde bir dosya yüklemeye çalışıyorsanız, sistem size uyarı mesajı verecek
ve dosyanızı yüklemeyecektir!
Ödev için dosyanızı yükledikten sonra eğer yanlış dosya yüklediğinizi düşünürseniz ya da dosyayı
değiştirip tekrar yüklemek isterseniz aynı ödev bağlantısına tıklayıp Update this file (Bu dosyayı
güncelle) butonu tıklanarak yeni dosya sisteme yüklenebilirsiniz. Unutmayın ki bir ödev için kaç kez
dosya yüklerseniz yükleyin, sadece en son yüklediğiniz kaydedilecektir.

Resim 22 Yüklenmiş dosya

Ödevlere Geribildirim ve Notlar Hakkında
Verilen ödevler hakkında öğretim elemanının size vermiş olduğu geribildirim mesajını ve
aldınız notu, ödevi bağlantısını tekrar tıklayarak yüklediğiniz alanın alt kısmında bulabilirsiniz.

Öğretim elemanının
mesajı ve notunuz.
Örnekte öğrenci 100
üzerinden 90 almıştır.

Profil İşlemleri
Profilinizi incelemek ve güncellemek için Gezinme menüsünün Profilim kategorisinde yer alan Profile
bak tıklanır.
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Resim 23 Profil Bilgileriniz

Profilinizi güncellemek isterseniz Ayarlar menüsünden Profil ayarlarım kategorisinde yer alan Profil
düzenle seçeneğini tıklayabilirsiniz.

Resim 24 Profil Güncelleme Ekranı
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Profil resmini değiştirmek istediğinizde profil düzenleme sayfası altındaki alanda bulunan user picture
(kullanıcı
resmi)
alaknına
resminizi
ekleyebilirsiniz.

Resim 25 Kullanıcı Resmi Ekleme

2.3

Üniversite Personelinin İletişim Bilgilerine Ulaşmak

Başkent Üniversitesi bünyesinde görevli tüm akademik ve idari personelin iletişim bilgilerine (görevli
olduğu birim ve iş telefonu) ulaşmak için hazırlanmış olan bir PERSONAL ARAMA sayfası mevcuttur.
Bu sayfaya ulaşmak için ana sayfadaki Çalışanlar bağlantısını tıklayın.

Resim 26 Çalışanlar Bağlantısı

Ardından ekrana aşağıdaki sayfa açılacaktır.

Resim 27 Personel Arama Bağlantısı

BTU 100 BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI

Bu sayfadaki Personel Arama Rehberi bağlantısını tıklayın. Karşınıza personel arama sayfası açılacaktır.

Resim 28 Personel Arama Sayfası ve Sonuçlar

Bu sayfada, adını ya da soyadını bildiğiniz personelin bu bilgilerini girip ARA butonuna tıklayın. Karşınıza
resimdeki gibi o isimle ya da soy isimle başlayan tüm personelin bilgileri gelecektir. Yukarıdaki örnekte
sadece Adı alanına “halil” girilmiş ve ARA butonuna tıklanmıştır.
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2.4

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Başkent Üniversitesi Kütüphanesi’nin web sayfasına erişmek için ister ana sayfadaki ana menüden
Kütüphane bağlantısına tıklayın, isterseniz http://lib.baskent.edu.tr/ adresini ziyaret edin.

Resim 29 Kütüphane Sayfası

Kütüphane sayfasında kütüphanede mevcut olan tüm basılı eserler (kitap, dergi, CD, DVD, vb.) ile
abonelik kapsamında erişimine açık olan tüm dijital kaynakları (elektronik dergiler, ulusal ve uluslararası
bilimsel yayın veri tabanları, vb.) arayabilmeniz sağlayan hizmetler bulunmaktadır. Bu hizmetlerin nasıl
kullanılacağı, ilerini ünitelerde detaylı bilimde anlatılacaktır.

2.5

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığını web adresine ulaşmak için üniversitemiz ana sayfasında yer alan İdari
Birimler menüsünden Daire Başkanlıkları kategorisinin altında yer alan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nı
tıklayınız. (http://www.baskent.edu.tr/bidb)
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı web sayfası açılır ve buradan başkanlığın sunmuş olduğu bilişim
hizmetlerine ulaşabilirsiniz.
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Resim 30 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Sayfası

2.6

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Başkent Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasına ulaşmak için ana sayfada yer alan Öğrenci
İşleri bağlantısına tıklayın, aşağıdaki sayfaya ulaşacaksınız.

Resim 31 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Web Sayfası

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasından




Yönetmelikler
Kayıt işlemleri
Akademik takvim

gibi birçok önemli bilgiye ulaşabilirsiniz.
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2.7

E-Posta İşlemleri

E-posta hizmeti alabilmeniz için Başkent Üniversitesi’nde kayıtlı öğrenci ya da görevli personel
olmalısınız. Başkent Üniversitesi’ne kayıt yaptıran bütün öğrencilere e-posta (e-mail) hesabı
kendilerinin talebi olmadan otomatik olarak açılmaktadır. E-posta hesaplarına ilişkin şifrelerinizi
üniversiteye kayıt aşamasında verdiğiniz cep telefonuna mesaj olarak gelmektedir. Eğer bu şifreyi
unutursanız, http://angora.baskent.edu.tr/buobs/sifre_hatirlatma.php adresindeki şifre hatırlatma
adımları uygulayınız.
Başkent Üniversitesi öğrencileri için e-posta adresleri:

öğrencinumarası@mail.baskent.edu.tr
şeklindedir. Örneğin öğrenci numaranız 20012345 ise e-posta adresiniz 20012345@mail.baskent.edu.tr
şeklinde olacaktır.
Mail kelimesi öğrencilere hizmet veren bilgisayarın simgesel ismi, baskent.edu.tr simgeler dizisi ise
Başkent Üniversitesi’ne ait İnternet alan ismidir. Öğrenci e-posta sunucu bilgisayarına bağlanmak için
herhangi bir internet tarayıcı (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, vb.) programında adres
bölümüne https://mail.baskent.edu.tr yazıp enter tuşuna basmanız yeterlidir.

Resim 32 https://mail.baskent.edu.tr adresi

Yukarıdaki ekranda Name alanına öğrenci numaranız, Password alanına da şifreniz giriniz ve Login
butonuna tıklayınız.
E-postalarınıza ulaşmak için alternatif yol ise internet tarayıcısına http://www.baskent.edu.tr/eposta.php yazmaktır. Öğrenci numaranızı ve şifrenizi ilgili alana (Öğrenci E-Posta) giriniz.
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Resim 33 Eposta servisi için alternatif sayfa

Bu ve önceki sayfa, giriş işleminden sonra aşağıda görünen aynı e-posta sayfasına sizi yönlendirecektir.

Resim 34 Eposta Ana Sayfası – Gelen Kutusu Görünümü
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Yukarıdaki resimde, e-posta hesabına gelen mesajları liste olarak görmekteyiz. Bunlardan birine tıklarsak
o mesaj metnini açık olarak görebilirsiniz. Gelen e-postaların bu şekilde gösterildiği bu listeye Gelen
Kutusu (Inbox) denir. Ekranın sol tarafındaki menüde Gelen Kutusu (28) ifadesi görülmektedir. Hangi
ekranda olursak olalım bu Gelen Kutusu bağlantısını tıklarsak resimdeki ana listeye ulaşırız. Örnekteki 28
sayısı ile henüz okunmamış toplam 28 mesajın olduğunu belirtir. Gelen mesajların tümünü tıklayıp
okursak bu rakam 0 olacaktır.
Dikkat: İlk Girişteki İngilizce Arayüz Sorunu
Eğer yukarıdaki giriş seçeneklerinden biri ile e-posta sistemine ilk kez giriş yapıyorsanız,
yukarıdaki resimdeki gibi Türkçe değil, İngilizce arayüz ile karşılaşabilirsiniz. Eğer İngilizce
arayüzü Türkçe ’ye çevirmek isterseniz aşağıdaki adımları takip edin:







Üst kısımdaki seçeneklerden Options’ı seçin.
Ekrana gelen seçeneklerden sol taraftaki Display Preferences’ı seçin.
Açılacak pencerede, 3. Sıradaki Language listesinden Turkish’i seçin.
Ekranın an altına kayıp Submit butonunu tıklayın.
Ekrana değişiklik kaydedildiğini söyleyen mesaj gelecektir, ancak uygulamak için
Refresh Page kelimelerini tıklamanız gerekmektedir. Tıkladıktan sonra arayüz Türkçe
olacak. Sol taraftaki Gelen Kutusu kelimesini tıklayarak yukarıdaki resimde görünen
arayüze kavuşursunuz.

Bu dil değişiklik kalıcıdır. Bundan sonra sistemden çıkış yapıp başka bir bilgisayarda da
girseniz yine Türkçe arayüz karşınıza gelecektir.

E-postalardan herhangi birini tıkladığınızda aşağıdaki gibi mesajın tamamı ve varsa ek dosyaların indirme
bağlantıları görünecektir. Aşağıdaki resimden şu bilgileri anlayabilirsiniz:








Mesajı gönderen:

hersoy@baskent.edu.tr

Alıcı:

halilersoy@gmail.com

Konu:

Ödevi göndermek için soru

Mesaj:

Hocam merhaba……

Eklenti:

Web Günceleri.pptx

Gönderilme Tarihi:

13 Şubat 2016, Cumartesi saat 0:52
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Resim 35 bir e-posta okuma ekranı

Eklentiyi İndirme
Gelen Kutusu listesinde bazı mesajlarınızın konularının başında artı karakteri vardır (+). Bu karakter, o
mesajla birlikte bir de ek dosya (eklenti / attachment) olduğu anlamına gelir. Bu ek dosyaları ancak
mesajın konu kısmını tıklayıp detaylı görünme geçerseniz indirebilirsiniz.
Yukarıdaki örnekte, gelen mesaja ek olarak ekranın alt kısmında Eklentiler adıyla görünen bölümdeki
Web Günceleri.pptx dosyasının üzerine tıklayarak ya da aynı satırın devamındaki İndir kelimesin
tıklayarak bilgisayarınıza kaybedilirsiniz.

Gelen Mesaja Cevap Yazma
Eğer gönderen kişiye hemen cevap yazmak isterseniz, yukarıdaki ekranda, Cevap Yaz bağlantısını
tıklayın. Bu sayede karşı tarafın e-posta adresini tekrar yazmak zorunda kalmadan çabucak mesaj
gönderebilirsiniz.

E-postayı Silme
Eğer mesajı silmek isterseniz, yine mesaj listesinde üst kısımda yer alan Sil kelimesini tıklayarak
silebilirsiniz. Silinen mesajlar Gelen Kutusu listesinden çıkarılır ve Çöp Kutusu (Trash) listesine eklenir.
Bunun nedeni silme işleminden pişmanlık duyarsanız, mesajı çöp kutusundan geri alabilmenizi
sağlamaktır. Sildiğiniz mesajı Çöp kutusu listende görüp, seçip, Gelen Kutusu listesine taşıyabilirsiniz.

Resim 36 Silinmiş bir mesajın Gelen Kutusuna taşınması
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Çöp kutusu listesinde bulunan mesajlar, sahip olduğunuz toplam e-posta kotanızı tüketecektir. O
nedenle fırsat buldukça çöp kutunuzu Temizle kelimesine tıklayıp boşaltınız. Bu adımdan sonra çöp
kutusundaki tüm mesajlar tamamen silinir ve bir daha geri getirilemez.

Temizle kelimesini tıklayarak
çöp kutusundaki tüm mesajlar
tamamen silinir.

Resim 37 Çöp Kutusu Temizleme

E-posta Gönderme İşlemi
Eposta göndermeden önce kime göndereceğinizi (alıcı e-posta adresi) belirlemeli, eğer mesaja ek olarak
dosyada gönderecekseniz (eklenti), bu dosyanın da bilgisayarınızda bildiğiniz bir klasörde olduğunda
emin olunuz.
1. E-posta göndermek için Mesaj Yaz tıklanır. Ekrana aşağıdaki resimde görülen mesaj gönderme
seçenekleri gelir.

Resim 38 Mesaj Gönderme Ekranı

2. Alıcı alanına epostayı göndermek istediğiniz kişinin ya da kişilerin eposta adresini yazınız. Birden çok
eposta adresini aralarına virgül (arkadas1@gmail.com, arkadas2@hotmail.com, arkadar3@live.com gibi)
koyarak yazabilirsiniz. Bu durumda mesajı alan herkes diğer alıcıların da mesajı aldığını bilir.
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3. Eğer isterseniz e-postanızı “Alıcı” alanına yazdığınız alıcının/alıcıların dışında başka alıcılara
gönderip onları bilgilendirmek istiyorsanız, bu alıcıların adreslerini CC kutucuğuna yazınız. Bu listedeki
herkes mesajı alır, ancak kendisinin CC alanında olduğunu görüp asıl muhatabın alıcı listesindeki kişiler
olduğunu anlar. CC kısaltması Carbon Copy kelimelerinin kısaltmasıdır ve eski daktilo teknolojisindeki
yazını kopyasını çıkaran mavi veya siyah karbon kâğıtlarından esinlenerek isimlendirilmiştir. CC kutusuna
genellikle mesajın asıl muhatabı değil, bu iletişimin yapıldığını bilgilendirilmek istenen kişilerin adresi
yazılır. Bu listedeki herkes de tıpkı alıcı listesindeki gibi mesajın tamamını ve varsa ek belgeleri alır.

4. Eğer e-postanızı birden çok kişiye gönderirken bu kişilerin birbirinden haberdar olmamalarını
sağlamak isterseniz, o zaman bir alıcıyı Alıcı kutusuna, diğerlerin BCC kutusuna yazın. BCC kutusundaki
kişiler mesajı tam ve ekleriyle birlikte alacak ancak kendisinden başka diğer alıcıları göremeyecektir.
Belki 50 kişiye mesaj atabilirsiniz ancak bu 50 kişi sadece kendilerine gelen mesajı görür ve diğer kişileri
bilmez. BCC, Blind Carbon Copy kelimelerinin baş harflerini temsil eder.

5. Mesajınızın amacını anlatan bir konu ya da başlık ifadesini Konu kutusuna yazabilirsiniz. Mesajın
içeriğine ve amacına uygun yazılmış bir konu, alıcı kişinin mesajınızın tamamını okumadan mesaj
hakkında fikir edinmesini sağlamalıdır.

6. Mesajınızı ekrandaki büyük kutuya yazmalısınız. Mesajınızdaki kelime veya harf sayısı önemli değildir.
Siz yazdıkça aşağıya doğru kutu genişleyecektir. Mesajınızı yazarken eğer bazı resim veya ek belgeler
eklemek isterseniz, bunları aşağıda 7. adımda açıklandığı gibi eklemelisiniz.
Birçok e-posta servisinin (Gmail, Yahoo, Outlook, Live, vb) aksine Başkent Üniversitesi’nin bu servisinde
yazdığınız mesajın içine direk olarak resim ekleyemez, metnin bazı kelimelerini seçip rnek değişikliğpi
veya yazı tipi veya boyutunu değiştiremezsiniz. Bu tür özellikler gönderdiğiniz e-postanın boyutunu
artırdığı için sunulan bu hizmette yer almamaktadır.

 Mesajlarınızı

bitirirken en alta kendiniz tanıtan ifadeler yazmak iyi fikir olabilir.
Sadece öğrenci numaranızın görüneceğini düşünürseniz, alıcı sizin tam adınızı
bilemeyecektir. O nedenle mesaj sonunda tam adınızı yazmayı unutmayın

7. E-postanıza dosya eklemek istediğinizde mesaj kutusunu altındaki Eklenti alanında önce Dosya Seç
butonu ile bilgisayarınızdaki bir dosyayı seçmeli, ardından Ekle butonu ile bu dosyayı e-postanıza
eklemelisiniz. Sadece Dosya Seç butonu ile dosya seçmek, Ekle butonuna tıklamazsanız, dosyanız eklenmiş
sayılmaz ve eksiz bir e-posta göndermiş olursunuz.
E-postalarınıza birçok farklı belgeyi ekleyebilirsiniz. Ancak bu eklerde bir takım sınırlılıklar vardır:

 Her e-posta servisinin eklerinde dosya boyutu sınırı vardır. Başkent Üniversitesi e-posta servisinde
bu sınır 2016 yılı itibariyle öğrenciler için 2 MB’tır. Bundan büyük dosyaları ekleyemez ve
gönderemezsiniz. Toplamda 2 MB’tı aşmayacak biçimde birden fazla dosyayı ekleyebilirsiniz.

 Bazı dosya türleri güvenlik açığı oluşturduğu için ek olarak gönderilmezler. Örneğin MS Windows
işletim sistemi için çalıştırılabilen dosya biçimi olan EXE uzantılı dosyalar, eklenmeye çalışıldığında
engellenebilir, ya da eklendikten sonra mesajdan ayrılarak alıcıya eksiz bir mesaj gönderilebilir. Bu
tür riskli dosyaları alıcıya göndermek için önceden sıkıştırmak iyi fikir olabilir.

 Eklenti içeren mesajlarınızın bir kopyası, tıpkı eklentisiz diğer e-postalarınız gibi, siz gönderdikten
sonra yedekleme amacıyla otomatik olarak Gönderilmiş Öğeler (Sent) klasöründe saklanır. Bu
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klasördeki e-postalardaki eklere tıklayıp dilerseniz bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ancak unutmayınız
ki bu mesajlar ve ekler de sizin toplam kotanızı doldurmanıza neden olur. O nedenle, özellikle
eklenti ile gönderdiğiniz mesajları, alıcıya ulaştığından emin olduktan sonra Gönderilmiş Öğeler
(Sent) klasöründen seçerek siliniz.
Aşağıdaki resimde, hesap sahibinin hcetinkaya@baskent.edu.tr adresine bir mesaj göndermek üzere
olduğunu ve ek olarak da rapor.docx adında bir dosyayı mesajına eklemiş olduğunu görebilirsiniz.
Alıcı adresi:
hcetinkaya@baskent.edu.tr

Konu: Ödev olarak istediğiniz
Rapordu.tr

Mesaj Metni: Merhaba
Hocam……

Gönder butonu
tıklanırsa mesaj
gider.

Eklenti:
Rapor.docx dosyası
eklenmiş.

Resim 39. Gönderilmeye hazır bir eposta.

8. Son olarak mesajınızı Gönder butonuna tıklayarak gönderebilirsiniz.
Eposta gönderirken aşağıdaki bilgileri girmeniz mecburi, diğerleri isteğe bağlıdır:




Alıcı e-posta adresi
Konu
Mesaj metni

Gönderilen tüm e-postalar, ileride gerekli olabilir düşüncesiyle otomatik olarak Gönderilmiş Öğeler
(Sent) listesine kopyalanır. Eğer gönderdiğiniz bir e-posta, alıcı tarafından yanlışlıkla silindiyse ya da
başka sebeplerle ulaşmadıysa, o zaman Gönderilmiş Öğeler (Sent) listesindeki bu mesajı açıp, İlet
(Forward) kelimesini tıklayarak aynı veya farklı bir alıcıya gönderebilirsiniz. Bu durumda ilk mesajdaki
tüm eklentiler yine gönderilecektir.
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İlet seçeneği ile açık
olan mesajı bir
başkasına
gönderebilirsiniz.

Resim 40 Daha önceden gönderilmiş bir mesajı bir başkasına iletme

İlet seçeneği aynı zamanda diğer e-postalar için de kullanılabilir. Gelen Kutunuzda bulunan bir e-postayı
açıp ilet kelimesini tıklarsanız, mesajın konusu, metni ve eklentilerini hiç bozmadan bir başka kişiye
gönderebilirsiniz.

