
    T.C. 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ 

 

 

http://artuklu.edu.tr/mauzem 

http://oys.artuklu.edu.tr  

e-posta: mauzem@artuklu.edu.tr  

 

 

 

 

  

 

 

 

ÖĞRENME PORTALI 

KULLANIM KILAVUZU 

 

 

 
 

 
 

 
 

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MAUZEM) 
http://portal.artuklu.edu.tr 

 
Adres: MYO Yerleşkesi, MAUZEM, İstasyon/MARDİN 

Tel (Santral) : +90 482 213 40 02, 

Dâhili: 3412 ya da 3418 

E-Mail : mauzem@artuklu.edu.tr 

https://www.facebook.com/mauzem/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://artuklu.edu.tr/mauzem
http://oys.artuklu.edu.tr/
mailto:mauzem@artuklu.edu.tr
http://portal.artuklu.edu.tr/
http://portal.artuklu.edu.tr/
mailto:mauzem@artuklu.edu.tr


    T.C. 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ 

 

 

http://artuklu.edu.tr/mauzem 

http://oys.artuklu.edu.tr  

e-posta: mauzem@artuklu.edu.tr  

 

 

1. ÖĞRENME PORTALI Hakkında Ön Bilgi 

 ÖĞRENME PORTALI, örgün öğretime destekleyici olarak öğrencilere öğrenme materyali, 

ödev, forum, sınav gibi farklı etkinlikler sunan ve öğrenciye yapmış olduğu etkinliklere yönelik 
geri dönüşüm sağlayan çevrimiçi bir platformdur.  

 Öğrenciler ÖĞRENME PORTALI’nda ders materyallerine ve diğer etkinliklere istediği zaman 

istediği yerde ulaşabilme imkânına sahiptir. 

 ÖĞRENME PORTALI sayesinde öğrenciler öğretim elemanlarıyla iletişim kurabilirler.  

 Mardin Artuklu Üniversitesi ÖĞRENME PORTALI öğrencilere örgün aldıkları derslere 

destekleyici anlamda derslere ilişkin kaynak, görsel, video, ünite testleri, ödev gibi etkinlikleri 
sunan bir platformdur.  

 ÖĞRENME PORTALI, tamamen öğrencinin öğrenmeye yönelik öğrenme faaliyetlerini 

gerçekleştirdiği bir yapıdır.  
 ÖĞRENME PORTALI’na Öğrenci No ve Kimlik numarasıyla giriş yapabilirsiniz. 

 Sisteme giriş yapamıyorsanız mauzem@artuklu.edu.tr email adresine yazabilirsiniz. 

 

2. ÖĞRENME PORTALI’na Giriş 

 ÖĞRENME PORTALI’na http://portal.artuklu.edu.tr adresinden ya da Uzaktan Eğitim Uygulama 

ve Araştırma Merkezi web sayfasından ( http://www.artuklu.edu.tr/mauzem) yönlendirme 

linkiyle giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş için kullanıcı adı öğrenci numarası, şifre ise Kimlik 
Numarasıdır.  

Yalnızca dersin öğretim elemanı tarafından mauzem@artuklu.edu.tr 
adresine Sisteme Kayıt Talebi yapılan öğrenciler ÖĞRENME 

PORTALI’nı kullanabilecektir. 

 

 

Resim1- Portala Giriş Sayfası 

 

 

 

Giriş Alanı 
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Kullanıcı adı veya şifrenizle ilgili sorun yaşamanız durumunda mauzem@artuklu.edu.tr e-posta 

adresine mail atarak destek alabilirsiniz. Şifrenizi unuttuysanız aşağıdaki ekranda “Kullanıcı adı 

veya şifrenizi mi unuttunuz?” linkine tıklayarak şifrenizi yeniden tanımlayabilirsiniz.  

 

 

Resim2- Kullanıcı Giriş Ekranı 

3. ÖĞRENME PORTALI Arayüzü 

ÖĞRENME PORTALI’na giriş yaptığınızda aşağıdaki ekran görüntülenecektir.  

Portal giriş sayfasında; 

 Kontrol Paneli 

 Oturum açan kullanıcı bilgisi 

 Kullanıcının almakta olduğu dersleri 

 Kişisel Dosyaları 

 Son rozetlerim 

 Takvim 

 Çevrimiçi kullanıcıları 

 Yaklaşan Olayları görebileceğiniz alanlar bulunmaktadır. 
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Resim 3- PORTAL Ana sayfa 

 

3.1 Oturum Açan Kullanıcı Alanı 

Aşağıdaki ekranda sağ üst köşede yer alan oturum açan kullanıcı alanı kısmında kullanıcı adına 

tıkladığınızda Resim 4’teki menü çıkacaktır; 

 

Resim 4- Kullanıcı Profil alanı 
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3.1.1 Ana Sayfam 

Aşağıdaki resimdeki gibi MAUZEM ÖĞRENME PORTALI veya DERSLERİM linkine tıkladığınızda 

“Kayıtlı olduğunuz dersler” ekranı çıkacaktır.  

 

Resim 5- Dersler 

3.1.2 Profil 

Profil menü seçeneği ile kullanıcı bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi 

bir sayfaya yönlendirilirsiniz. Yönlendirilen sayfada “Kullanıcı Ayrıntıları” alanında “Profil Düzenle” 

linkine tıklayarak güncelleme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.  

Profil Düzenle linkine tıkladığınızda “Genel”, “Kullanıcı Resmi”, Ek İsimler”, “İsteğe Bağlı” alanları 

görüntülenecektir.  

 

 

Resim 6- Profil Düzenleme Ekranı 
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 “Genel” kategorisinden Ad, Soyad, E-posta adresi dışındaki diğer bilgilerinizi düzenleyebilirsiniz. 

 

Resim 7- Profil Düzenleme Ekranı 

“Kullanıcı resmi” kısmından dersin öğretim elemanının ve diğer arkadaşlarınızın sizi tanımasını 

sağlayan bir resminizi yükleyiniz. Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra “Profil güncelle” butonuna 
tıklayınız.  

 

 

Resim 8- Profil Düzenleme Ekranı  
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“Ek isimler” kategorisinden fonetik ad soyad tanımlaması yapabilirsiniz. 

 

Resim 9- Profil Düzenleme Ekranı  

“İsteğe bağlı” kategorisinde ise web sayfası, sosyal ağ kullanıcı bilgilerini, cep telefonu, adres ve bölüm 

gibi bilgilerinizi girebilirsiniz. Tüm kategorilerde yapılan profil güncellemelerinde değişiklikleri kaydetmek 

için “Profil Güncelle” butonuna tıklayınız. 

 

 

Resim 10- Profil Düzenleme Ekranı  
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Başarı Notları Menü seçeneğinde ise öğrenci almakta olduğu derslere ait etkinliklerde aldığı notları 

görüntülemektedir. 

 

Resim 12- Kullanıcı Profil Alanı (Başarı Notları) 

 

“Mesajlar” menü seçeneğinden gelen mesajları görüntüleyebilir, başka öğrencileri aratabilir ve 

iletişim kurulabilir, engellenebilir, mesaj gönderilebilir. 

 

Resim 13- Kullanıcı Profil Alanı (Mesajlar) 

  

 

Resim 14- Kullanıcı Profil Alanı (Mesajlar) 
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“Tercihler” menü seçeneğine tıkladığınızda ise aşağıdaki ekran görüntülenmektedir. Tercihler 

sayfasına yönlendirildiğinizde, profil düzenleme, şifre değiştirme, dil, forum seçenekleri, mesajlaşma, 

blog işlemleri, başarı rozetlerine ilişkin bilgileri görebilirsiniz. 

 

 

Resim 15- Kullanıcı Profil Alanı (Tercihler) 

 

ÖĞRENME PORTALI’ndan çıkış yapmak için kullanıcı profil alanına tıklayarak “Çıkış Yap” seçeneği ile 

sistemden çıkış yapabilirisiniz. 

 

Resim 16- Kullanıcı Profil Alanı (Çıkış) 
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4. Ders Görüntüleme 

ÖĞRENME PORTALI’na giriş yaptığınızda karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelmektedir.  

 

Resim 17- Derslerin Görüntülenmesi 

 

Karşınıza gelen ekranda sol üst tarafta yer alan   butonuna tıkladığınızda ekranın sol tarafında 

yandaki şekilde olduğu gibi aldığınız derslerin yer aldığı menü görünecektir. Ya da üst taraftaki 

DERSLERİM linkine de tıklayarak derslerinizi görüntüleyebilir, takip etmek istediğiniz dersin sayfasına 

erişebilirsiniz. 

“Derslerim” seçeneğine tıkladığınızda almakta olduğunuz dersler listelenmektedir. Listelenen 

derslere ait sayfaya erişebilmek için dersin adının yazdığı linke tıklamanız gerekmektedir. 

Derse ait sayfada, forum, ders içerikleri, ders tanıtım formlarına, duyurulara, öğretim elemanının 

paylaştığı her türlü ders materyali ve aktivitelere erişebilirsiniz. Orta kısımdaki alandan derse ait 

haftalık ders konuları arasında gezinebilirsiniz.  

Derslerle ilgili olarak Öğretim Elemanı tarafından paylaşılan materyallere ulaşabilirsiniz. 

 

Teknik destek ve bilgi için mauzem@artuklu.edu.tr adresine yazabilirsiniz. Ya da MAUZEM’in 

facebook sayfasından MAUZEM’le iletişime geçebilirsiniz. 
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