
ELEKTRONİK YOKLAMA SİSTEMİ BİLGİLENDİRMESİ  

Elektronik Yoklamada Kontrol: 

Devamsızlık bilgilerinin kontrolü yoklama.mu.edu.tr adresinden yapılmaktadır. Giriş yapabilmek için; 

Kullanıcı adı: Akademik personel ve öğrenciler için Üniversitemiz tarafından verilen E-posta adresi 

Şifre:  Kimlik Yönetim Şifreleridir. (Akademik personel için MUYBİS-Eduroam v.b. şifresi- Öğrenciler için 

Öğrenci Bilgi Sistemine girilen şifredir.) 

             ! Kartınızla ilgili bir sorun varsa Fakülte öğrenci işlerine müracaat ediniz. Kartınızın incelenmesi sonucu 

bilgiler yanlışsa öğrenci işleri tarafından düzeltilecektir. 

         ! Kartınızı kaybettiyseniz Fakülte öğrenci işlerinden yeni kart başvurusunda bulunup, geçici kart 

alınmalıdır. 

Elektronik Yoklamanın İşleyiş Biçimi: 

- Her 3 saatlik ders için iki kere elektronik yoklama alınır. 

- Dersin hocası tarafından yoklama sisteminin 2 defa açılması zorunludur.  

- Ders hocası tarafından birinci açmanın dersin başlama saatinden itibaren ilk 60 dakika içinde olması 

gerekir. Öğrenciler de bu süre içinde kartlarını okutmak zorundadır. İlk 60 dakika içinde öğrencinin 

kartını okutmaması halinde, öğrenci dersin 1 saati için devamsız sayılacaktır. Dolayısıyla yoklama 

sistemine ilk katılım (kart okutma) bir saat devam yerine geçer. 

- Dersin hocası tarafından yoklama sisteminin ikinci defa açılması, ilk 60 dakika sonrasında 

gerçekleşmelidir. İkinci periyodun öğrenci açısından okutma süresinin bitimi dersin bitiş saatidir. 

Öğrenci de aynı süre içinde kartını ikinci defa okutmak zorundadır. Öğrencinin bu süre içinde kartını 

okutması 2 saat devam anlamına gelmektedir.   

- Yukarıdaki sürelerin bitiminde sonra sistem kart okumayı kabul etmemektedir.  

Örnek:  

08.30-11.15 periyodundaki bir ders için; 

Dersin hocası dersi 08.30’da açarsa ilk saat için yoklama sistemi 09.30’a kadar açık kalacaktır (Eğer 08.45’de 

açarsa maksimum 60 dk kuralı olduğundan dolayı yoklama için son süre yine 09:30’dur ).  Ara verildikten sonra 

dersin hocası dersi örneğin 09.50’de dersi açarsa yoklama süresi ders sonuna kadar yani 11.15’e kadar açık 

kalacaktır (Eğer 10.30’da açarsa son yoklama süresi yine 11.15’dir).  

Kart okuyucunun üzerindeki led ışığının açıklamaları 

          Kırmızı: Kart okutmada herhangi bir işlem gerçekleştirilmez. 
 
          Sarı: Dersi veren akademik personelin yoklama alımını başlatması bekleniyor. 
 
         Beyaz: Öğrencilerin kartlarını okutması bekleniyor (ders açıldıktan sonra ilk 60 dk içinde). 
 
          Mavi: Kart okuyucunun bağlantısında problem var. Ancak yukarıdaki esaslar başlığı altındaki 
süreç aynen uygulanır. Kart okuyucu okutma verilerini hafızasında tutacaktır. Bağlantı geldiğinde 
veriler işlenecektir. 

Kartlar okutulduktan sonraki ışık ve ses açıklamaları 

                         Yeşil ışık ve tek bip sesi:  

Akademik personel: Ders başlatılma başarılı  Öğrenci: Derste var yazıldı 

            Kırmızı ışık ve çift bip sesi: 

Akademik personel: Ders başlatılma başarısız Öğrenci: Derste var yazılmadı  
(bir kart okutulduktan sonra 2 sn beklenmeli ve ışığın tekrar beyaz renke dönmesi gerekmektedir) 


