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AKILLI YOKLAMA SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEKNİK SORULAR VE YANITLARI 
 

 Geçersiz kullanıcı adı ve şifre uyarısı alıyorum. 

 Giriş yapabiliyorum ancak ders programım görünmüyor. 

 Giriş yapabiliyorum, ders programı görünüyor ancak öğrenci 

listeleri henüz görünmüyor. 

 Giriş yapabiliyorum, ders programı görünüyor ancak Smart 

Attendance ekranındaki ders saatleri gerçek ders başlama bitiş 

saatlerimizle tutmuyor. 

 Giriş yapabiliyorum, ders programı görünüyor ancak ders gün 

ve saatlerim tutmuyor. 

 Mobile Attendance kutucuğunu işaretlediğim halde bazı 

öğrenciler "Hata- Hatalı giriş" uyarısı alıyor. 

 Mobile Attendance kutucuğunu işaretlediğim halde bazı 

öğrenciler "Yoklama alınacak ders bulunamadı." uyarısı alıyor 

Sistemin hata bildirdiği “Kullanıcı adı, şifre veya ders bilgisi” öğrenci tarafından OASIS sistemi 

üzerinden kontrol edilmelidir.  

 Bilgilerin OASIS üzerinde de yanlış olması durumunda veri giriş hatası düzeltilmek üzere 

Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü’ne (ybs@ieu.edu.tr) başvurulmalıdır.   

 Bilgilerin OASIS üzerinde düzgün olması durumunda veri güncelleme zamanı (saat 01:00) 

sonrası işlem tekrar kontrol edilmelidir. Güncelleme sonrası sorun halen devam ediyor ise 

Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü’ne (ybs@ieu.edu.tr) başvurulmalıdır.   

Mobile Attendance kutucuğunu işaretlediğim halde bazı öğrenciler 
"Yoklamanız alınamadı, lütfen tekrar deneyiniz." uyarısı alıyor. 

Sistemin bildirdiği hata içeriğinde yer aldığı üzere yoklama işleminin tekrar edilmesi gerekmektedir. 

Birden fazla tekrar sonrası sorunun devam etmesi durumunda; 

 Sorun aynı sınıfta sadece bir öğrencide yaşanıyor ise telefon kaynaklı olabilir, incelenmek 

üzere Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne başvurulmalıdır.   

 Birden fazla öğrencide yaşanması durumunda sorunun kaynağı bulunmak üzere Bilgi 

İşlem Müdürlüğü’ne başvurulmalıdır. 

 

Dersimde smart attendance açtığımız halde, öğrenciler "ağ 

hatası " aldıklarını söylediler. Sorunun lokal mi yoksa genel bir ağ 
hatası mı olduğunu bilmiyorum. 

Ağ hatası, iletişim alt yapısında yaşanabilecek sorunlarından kaynaklanacaktır. Ağ hatası çok genel 

bir kavram olup Bilgi İşlem Müdürlüğü’nden görüş alınmalıdır. 
 

Sınıf kapısı dışından bluetooth çekiyor, dolayısıyla derse girmeden 

dışarıdan öğrenci yoklama verebiliyor.  

Sınıf dışından yakın bir yerde öğrenci yoklama alabilme olasılığı vardır, elektromanyetik sinyal 

olduğu için bu sinyali mimari sınırlar ile sınıfı belirlemek teknik olarak mümkün değildir. Çekim 
alanı okuldaki diğer mimari şartlar da göz önünde alınarak ayarlanmıştır. Bu sebepten dolayı 

yazılıma öğrenci resimleri eklenmiştir ve sistemin kontrollerinin akademisyen tarafından da 

yapılması sağlanmıştır. Tek kontrol yöntemi, akademisyen tarafından fotoğraflarla sınıfı 
denetlemektir. Ayrıca hoca, suiistimali fark etmesi durumunda bu yoklamayı iptal edip, öğrencinin 

tekrar yoklama vermesini engelleyebilmektedir. 
 

Yoklamaları excel olarak bilgisayara indirdiğimde öğrencilerin 

yanında şu 3 ibare yer alıyor:  
Not enrolled / OK / Absent 

Not enrolled ne demektir? 

Öğrenci derse geç kayıtlandıysa, sistem derse kayıtlanmasından önceki tarihleri otomatik olarak 
"Not Enrolled"  işaretler. 
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AKILLI YOKLAMA SİSTEMİ İLE İLGİLİ İDARİ SORULAR VE YANITLARI 
 

Öğrencilerimden bazılarının cep telefonları Smart Attendance uygulaması için 

uyumlu değil. 

Smart Attendance uygulamasının uyumlu olmadığı bazı telefonlara (örneğin 
iPhone 3, Samsung S3 mini) sahip öğrencilerimiz için devamsızlık kayıtları 

öğretim üyeleri tarafından manuel olarak smart.izmirekonomi.edu.tr sayfasından 
alınacaktır. 

Ayrıca yazılım firması tarafından bununla ilgili öğrenci telefonlarına uyumsuzlukla 
ilgili uyarı mesajı verdirilmesi sağlanacaktır. 

 

Bitirme tezi/projesi dersi olan XXX dersi, programda Cumartesi günü görünmekte. 
Ders öğrencilerle randevu saatleri ayarlanarak bireysel olarak yürütülmekte ve bu 

nedenle bu derste smart attendance alınması mümkün olamamakta. 

 

Bitirme Tezi dersleri Smart Attendance kullanılmayacak dersler listesine alınacak. 

Devamsızlık OASIS üzerinden alınmaya devam edilecek. 

Çok kalabalık olan stüdyo derslerinde, ders gereği daha uygulamaya yönelik olması 

dolayısıyla da smart attendance zorluk yaratmakta. 
 

Hocalar Smart Attendance web arabirimi üzerinden manuel yoklama alabilir. 

Akademik yılın ilk haftası biraz smart attendance'ı öğrenme süreci ile geçti. Tek 

saati işaretlemek gibi yanlışlıklar oldu; sistemi bilmeyen part-time hocalara 
gösterildi gibi durumlar oluştu. Acaba öğrencilerin mağdur olmaması adına ilk hafta 

için biraz tolerans gösterilebilir mi? 

 

OASIS devamsızlık giriş paneli erişime açık tutulacaktır ve böylece gerekli 
değişiklikler öğretim elemanı tarafından yapılabilecektir. 

Ayrıca dönem sonu devamsızlık değerlendirme döneminde (NA dönemi) OASIS 
devamsızlık giriş paneli açık tutulacaktır. 

Bazı öğrencilerin (varsa) özel durumlarını da inisiyatifimiz doğrultusunda göz 

önünde bulundurarak devamsızlık ile ilgili gerekli raporlamaları yapabilecek miyiz? 

Örneğin başka bir yerde çalıştığı için belirli günlerde (belgelemek koşulu ile) 
devamsızlık yapma durumunda olan öğrenciler, herhangi bir rahatsızlığı sebebiyle 

(yine belgelenmesi koşulu ile) düzenli olarak devamsızlık yapan öğrenciler, 
oryantasyon döneminde dersimize oryantasyon programı nedeniyle katılamamış 

öğrenciler. Sınıfta olmayan bir öğrenciyi izni olduğu gerekçesi ile "var" mı 
göstereceğiz? Yoksa N/A bildirme döneminde yine notlarımıza göre inisiyatif 

gösterme şansımız olacak mı ya da Smart Attendance'a müdahale durumumuz 

olacak mı? 
 

OASIS devamsızlık giriş paneli erişime açık tutulacaktır ve böylece gerekli 

değişiklikler öğretim elemanı tarafından yapılabilecektir. 

Ayrıca dönem sonu devamsızlık değerlendirme döneminde (NA dönemi) OASIS 
devamsızlık giriş paneli açık tutulacaktır. 

OASIS üzerinden XXX dersimin asistanlarının ders ile ilişkilendirilmesi isteğini 
yapmıştım. Şu an "Smart Attendance" yazılımını kendi OASIS kullanıcı bilgilerim ile 

kullanabiliyorum ancak Lab derslerine asistanlar girdiğinde onlar kendi OASIS 

bilgileri ile bu yazılıma giriş yapamıyorlar. 

Uzaktan erişim yöntemiyle hoca tarafından asistanların bulundukları 

dersliklerdeki bilgisayarlara erişim sağlanabilir. Bu konuda İEÜ Bilgi İşlem 
Müdürlüğü’nden destek alınabilir. 

 
Hoca tüm şubelerin dersliklerinde smart attendance uygulamasını bizzat aktif 

hale getirebilir. 
 

http://smart.izmirekonomi.edu.tr/
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Halen vermekte olduğum derslerden biri normalde bahar döneminde açılmakta. 

Şimdi açılma nedeni ise intibak, yani müfredat değişikliği. Dersimde 3 öğrenci var 
ve ders ödevler ve projeyle yapılacak, 2-3 haftada bir feedback için bir araya 

geleceğiz, bu yüzden yoklama alamıyorum. Şu halde ne yapmam gerekiyor? 
 

Ders düzenli olarak yapılacak ya da devamsızlık girişi OASIS üzerinden 

yapılacaktır. 

Bazen aynı dersin farklı şubelerine diğer şubeden öğrenciler gelebiliyor kendi 

şubelerindeki derse gelemedikleri zaman. Bu durumda yoklamayı nasıl alacağım? 
 

Öğrencilerin kayıtlı oldukları şubelerin ders programına uymaları gerekir. 

Çok az sayıda öğrenci bulunan üç dersi aynı gün aynı saat ve aynı derslikte 

birleştirerek tek bir section halinde veriyoruz. Fakat dersler üç farklı hocanın üzerine 
kayıtlı. 

OASIS üzerinde bu üç ders birleştirilir, üç hocanın verdiği tek bir ders olarak 

tanımlanır. 

Bir dersin her üç saati için yoklamanın alınması ekstra emek ve zaman kaybına yol 

açıyor. Özellikle blok yaptığımız derste araya girip baştan yoklama almaya çalışmak 
dersin tüm akışını ve genel konsantrasyonu bozuyor. Tek yoklama alınabilmesi için 

en azından programa bir seçenek konulması çok iyi olacaktır. 
 

İlk dersteki devam durumu, takip eden derslerde de aynı ise, sistem üzerinde 

kopyala-yapıştır fonksiyonu kullanılabilir. Bununla ilgili bilgi yazılım firmasının 
hazırladığı ve smart.ieu.edu.tr ana sayfasında bulunan kılavuzda mevcuttur. 

 
 

 
Yoklama ders periyodu içinde (dersin başlangıcında/bitiminde) herhangi bir 
zamanda alınabilir mi? 

Bununla ilgili karar öğretim elemanına aittir. Sistem üzerinde tanımlanmış ders 
bitiş saati geçmeden önce yoklama alınabilir. 

XXX kodlu dersi üç farklı hoca veriyoruz, bu ders her birimizin dönem boyunca 5er 
hafta verdiği modüler olarak tasarlanmış bir yapıya sahip. İlk 5 haftayı ben 

veriyorum örneğin, ikinci 5 haftayı bir başka hoca verecek vs. Ders OASIS'de 

üçümüzün de üzerinde gözükürken Smart Attendance uygulamasında sadece 
birimiz üzerinde gözüküyor. Dolayısıyla ben örneğin, derste akıllı yoklama ile 

yoklama alamıyorum çünkü ders sistemimde gözükmüyor. 
 

OASIS üzerinde bir ders birden fazla öğretim görevlisine atanması durumunda 
Akıllı Yoklama sisteminde gözükecektir. İlk beş hafta ikinci beş hafta ile ilgili bir 

ayrım sistemde bulunmamaktadır.  

Öğrenciler devamsızlık sınırını aşınca sistem onları otomatik olarak NA notu vererek 

dersten bırakıyor mu? 

Akıllı Yoklama Sistemi OASIS ‘e devamsızlık yapan öğrencilerle ilgili bir bilgi 

göndermemektedir.  Bu konu OASIS üzerinde takip edilmektedir. 

 

 

 


