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ÖĞRENCİLER İÇİN SIKÇA SORULAN SORULAR 

1. Online derslerime nasıl ulaşabilirim? 
 
https://isikuniversity.mrooms.net adresine 
Kullanıcı Adı ve Şifrenizle giriş yaparak, bu dönem kayıtlı olduğunuz tüm derslerinize ulaşabilirsiniz.  
 
2. Kullanıcı Adı ve Şifremi nasıl öğrenebilirim? 
 
Kullanıcı adınız: isik.edu.tr uzantılı mail adresiniz  
Şifreniz: TC Kimlik numaranızdır.  
 
Herhangi bir sorunda, uzem.destek@isikun.edu.tr adresine email ile ulaşabilirsiniz. 
 
3. Aldığım dersler sistemde eksik görünüyor, ne yapmalıyım? 
 
uzem.destek@isikun.edu.tr adresine mail atarak sorununuzu bildirebilirsiniz. 
 
4. Girişte kullanıcı adı veya parola hatalı uyarısı alıyorum. Ne yapmalıyım? 
 
uzem.destek@isikun.edu.tr adresine mail atarak sorununuzu bildirebilirsiniz. 
 
5. Sisteme bağlandıktan sonra derslerimi göremiyorum. Neden göremiyorum ve bu konuda ne 
yapabilirim? 
 
Sisteme bağlandıktan sonra Kurslarım bağlantısına tıklayarak açılan sayfada derslerinizi görebilirsiniz.  
Sistem ayarlarından dolayı ders listeleriniz bazen sekmeli bir biçime görüntülenmektedir. Kurslarım 
sayfasında Course ve 2019 sekmelerinde derslerinizi görebilirsiniz. 
 
Her iki yöntem ile de derslerinize ulaşamıyorsanız, uzem.destek@isikun.edu.tr adresine mail atarak 
destek talep edebilirsiniz. 
 
6. Online derslere nasıl katılacağım?  
 
Online derslere katılmak için; 

 https://isikuniversity.mrooms.net adresine Kullanıcı Adı ve Şifrenizle giriş yapın. 
 Online dersi yapılacak olan dersinizin sayfasını açın. 
 Sayfanın sol kısmında bulunan İçindekiler/Contents menüsünden Giriş/Introduction 

sekmesine tıklayın. 
 “Canlı derslere giriş için tıklayınız” bağlantısına tıklayın. 
 Açılan sayfada “Oturuma Katıl / Join Session”butonuna tıklayın.  

Hiçbir kuruluma ihtiyaç duymadan sanal sınıfa bağlanacaksınız. 
 
6.1.Canlı derse katılmak için herhangi bir uygulama indirmem veya kurmam gerekir mi? 
 
Hayır. Canlı derslere katılmak için herhangi bir uygulama indirmeniz ve kurmanız gerekmemektedir. 
 
7. Sanal sınıfa (online derse) kamera ve mikrofonumla bağlanabilir miyim?  
 
Kamera ve mikrofona erişim izni vererek siz de sanal sınıfa sesli ve görüntülü olarak bağlanabilirsiniz. 
Erişim iznini tarayıcıda bulunan kamera ( ) simgesine tıklayarak verebilirsiniz. 
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Erişim iznini verdikten sonra görüntü paylaşımı için sanal sınıfta “Görüntü Paylaş (  )” simgesine 
tıklayın. 

Ses paylaşımı için “Ses Paylaş (  )” simgesine tıklayın. 
 
8. Ders notlarına nasıl ulaşabilirim? 
 
https://isikuniversity.mrooms.net adresine giriş yapın. 

 Ders notuna ulaşmak istediğiniz derse tıklayın. 
 İçindekiler bölümünden ders notuna ulaşmak istediğiniz ilgili haftaya tıklayın. 
 İlgili haftada bulunan ders notlarına tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

 
9. Online dersi daha sonradan izleyebilir miyim ? 

Online yapılan her bir haftalık ders sunumu, ders esnasında kayıt altına alınmaktadır. Bu kayıtlar her 
dersin İçindekiler bölümünde bulunan ilgili hafta aralıklarına “Ders Kayıt Linki” başlığıyla 
eklenmektedir. Bu bağlantılara tıklayarak ders kayıtlarını izleyebilirsiniz 

10. Ders Kayıtlarını cihazıma indirebilir miyim?  
 
Evet. Bu işlem için ;  

 Dersin sayfasında Giriş sekmesine tıklayın. 
 Bu sekmede yer alan “Canlı Derslere Giriş İçin Tıklayınız.” bağlantısına tıklayın. 
 Açılan sayfada Kayıtlar başlığı altında ders kayıtları yer almaktadır. 
 Bu kayıtların yanında yer alan Download simgesine tıklayarak cihazınıza indirebilirsiniz. 

 
11. Online derslerde yoklama oluyor mu? 
 
Derse devam, ilgili dersin öğretim elemanına göre değişen bir durumdur. Bu nedenle, ders planında 
(course syllabus) belirtilen derse devam politikasını okuyunuz. 
 
12. Uzaktan eğitim ile ilgili konularla ilgili nereden yardım alabilirim? 
 
uzem.destek@isikun.edu.tr adresine mail atabilirsiniz. 
 
13. Sınavlar nasıl yapılmaktadır? Online mi yoksa yüz yüze mi gerçekleşir? 

Uzaktan eğitim derslerinde (online dersler) arasınavlar online, final sınavları ise Maslak Kampüsü’nde 
yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, örgün verilen derslerin de arasınavları, online olarak 
yapılabilir. 

14. Sınav notlarıma nereden ulaşabilirim? 
 
Oturum açtıktan sonra Profilinizde yer alan Notlar bağlantısına tıklayabilirsiniz veya notunu 
görüntülemek istediğiniz dersin içinde, Kurs Panosu bağlantısına tıklayın.  Açılan sayfada, Not Defteri 
seçeneğine tıklayın. Dersten aldığınız notlar görüntülenecektir. 
 
15. Dersin öğretim elemanının iletişim bilgilerine nereden ulaşabilirim? 

İlgili ders sayfasının sol at köşesinde Kurs Kişileri başlığı altında dersi veren öğretim elemanının ismi 
yer almaktadır.  

Öğretim elemanının ismine tıklayın. Öğretim elemanının bilgilerini içeren sayfa karşınıza gelecektir. 
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16. Sistem üzerinde dersin öğretim elemanı ile iletişim kurabilir miyim? 

Evet. Bu işlem için; ilgili dersin sol alt köşesinde bulunan Kurs Kişileri başlığı altında, dersi veren 
öğretim elemanının ismi yer almaktadır. Öğretim elemanının isminin hemen altında bulunan Mesaj 
bağlantısına tıklayarak mesaj gönderebilirsiniz. 


