
Bilgi Sistemleri

Kullanım Kılavuzu



Webmail 

Webmail, okulumuzun öğrencilerine sunduğu e-posta 
hizmetidir. Öncelikle, okul kaydınızı tamamladıktan 
sonra tüm akademik işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz 
için gerekli olan UKÜ e-posta hesabınızı 
oluşturmalısınız. 

Bu sayede, kolaylıkla akademisyenler, ders 
danışmanları ve diğer yetkililerle iletişim kurabilirsiniz. 
Etkinleştirdiğiniz kullanıcı hesabı ile SIS ve Moodle’a da 
erişim sağlayabileceksiniz. E-mailinizi etkin hale 
getirebilmek için;

1.https://student.ciu.edu.tr/ adresine giriniz.

2.“Parolamı Unuttum” butonuna tıklayınız

3.“Öğrenci” butonuna tıklayınız.

4.“Öğrenci Numarası” belirtilen yere öğrenci 
numaranızı giriniz ve "İlerle" butonuna tıklayınız. 

5.Formda belirtilen kısımları (Kimlik Numarası, Baba 
Adı ve belirtilen kriterlere uyacak şekilde Şifrenizi) 
doldurunuz ve "Öğrenci Şifre Yenileme" butonuna 
tıklayınız. 

*Eğer istenilen bilgilerden “Kimlik Numarası veya 
Baba Adı” kayıt yaparken yanlış girildiyse bilgiler 
uyuşmadığından dolayı şifrenizi yenilemenize izin 
verilmeyecektir. Bu gibi durumlarda Öğrenci İşleri’ni 
ziyaret etmeniz gerekir.

6.Şifreniz yenilendikten sonra; 'Kullanıcı Adı' öğrenci 
numaranız ve 'Şifre' form da yazdığınız şifre olacaktır. 

7.E-mail adresiniz ise, “Öğrenci numaranız” 
@student.ciu.edu.tr.



Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS)

Öğrenci Bilgi Sistemi, okul kaydının hemen ardından oluşturulan kullanıcı hesabı 
ile, üniversiteyle ilgili akademik işlemlerinizi yapabildiğiniz bir sistemdir. Bu 
sistem ile danışmanınızı öğrenebilir, etkileşimli ders kayıtlarınızı yapıp ders 
programınızı, not dökümünüzü ve başarı durumunuzu görebilir, duyurulara ve 
diğer gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

SIS’e nasıl giriş yapılır? 
SIS’i kullanabilmek için mutlaka Webmail hesabınızın olması gereklidir. Sisteme 
giriş için UKÜ webmail kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanınız. Webmail şifreniz ile 
SIS şifreniz aynıdır.
Eğer Webmail şifrenizi hatırlamıyorsanız aşağıdaki adımları uygulayarak şifreni 
yenileyebilirsiniz.

1.https://sis.ciu.edu.tr  adresine giderek "Yeni Öğrenci" butonuna tıklayınız.

2.“Öğrenci Numarası” belirtilen yere öğrenci numaranızı giriniz ve "İlerle" 
butonuna tıklayınız.

3.Formda belirtilen kısımları (Kimlik Numarası, Baba Adı ve belirtilen kriterlere 
uyacak şekilde Şifrenizi) doldurunuz ve "Öğrenci Şifre Yenileme" butonuna 
tıklayınız.

4.Şifreniz yenilendikten sonra; “Kullanıcı Adı” öğrenci numaranız ve “Şifre” form 
da yazdığınız şifre olacaktır. 

ÖNEMLİ NOT: Uluslararası öğrenciler (KKTC ve T.C. dışındaki öğrenciler) SIS 
şifresi oluştururlarken Koşulsuz Kabul Mektuplarında (AL) bulunan QR kodunun 
altındaki numarayı girmelidirler!

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ



SIS’te hangi işlemler yapılabilir?

1.SIS’e girdiğinizde ilk olarak karşınıza “Duyurular” çıkacaktır. Detaylar için 
üzerine tıklayarak duyurunun tamamını görebilirsiniz.

2. Sağ üst köşedeki “Mesaj” kutusuna tıklayarak mesajlarınızı görebilirsiniz. Yine 
sağ üst köşede bulunan dil seçeneğini kullanarak “Dil Seçeneği”ni değişebilir ve 
“Sıkça Sorulan Sorular” kısmına erişebilirsiniz.

3.Sol taraftaki “Menü” kısmından ise diğer bilgilere 
erişebilirsiniz.

“Dokümanlar” menüsünden “Belgelerim” ve 
“Yönetmelikler” e ulaşabilirsiniz.

“Belgelerim” kısmından Öğrenci Belgesi talebinizin 
onaylanıp onaylanmadığını öğrenebilirsiniz.

“Öğrenci” menüsünde gerçekleştirebileceğiniz birçok 
işlem mevcuttur.



5.Bütünleme Sınav Başvurusu: Bütünleme sınavına 
katılabilmek için buradan ilgili derse başvuru yapmanız 
gerekmektedir.

6.Anket: Bu modül üzerinden ilgili birimlerce yapılan 
anketlere katılabilirsiniz.

7. Askerlik: Bu modülü kullanarak askerlik bilgilerinizi 
inceleyebilir ve/veya güncelleyebilirsiniz.

8. Araba damgası: Kampüs park alanlarında 
arac(lar)ınızda kullanılmak üzere park pulu 
başvurusunda bulunabilirsiniz.

9. CGPA Hesaplayıcı: Aktif dönem Genel Not 
Ortalaması hesaplamak için bu modülü kullanabilirsiniz.

10. Dersten Çekilme Başvurusu: Yetkili öğrenciler bu 
modülü kullanarak dersten çekilme döneminde 
ders(ler)inden çekilme için başvuru yapabilirler.

11. Dil desteği: Türkçe ve İngilizce olmak üzere SIS'i iki 
dilde kullanabilirsiniz.

Araçlar: Genel Akademik Not Ortalamanızı (GANO) buradan 
hesaplayabilirsiniz.

4.Belge Talebi: Belge talep ve takibini buradan yapabilirsiniz.



12. Ders: Ders kaydınızı yapabilir, ders programınızı görebilirsiniz.

13. Detaylı Müfredat: Müfredatlarınızın genişletilmiş versiyonuna, her 
dönemle ilgili ayrıntılı bilgilere erişebilirsiniz.



14. Dilekçe: Dilekçe yazabilir ve yazdığınız dilekçelerin takibini yapabilirsiniz.

15. Ek Ders Talebi: Buradan Ek Ders talebinde bulunabilirsiniz.
 
 • “Miktar” kısmından kaç adet ek ders istediğinizi belirtmeniz gerekir.
 • Daha sonra “Taksit Planı”nınızı seçerek “Ekle” butonuna basmanız gerekir.

16. Geliş ve Aşı Bilgi Sayfası: Her dönem geliş ve aşı bilgilerinizi vermeniz 
beklenir. Bu modül aracılığıyla toplanan bilgiler ilgili Muhaceret ve Eğitim 
Bakanlığı sistemlerine aktarılır.

17. İletişim Bilgileri: Bu kısımda size ait iletişim bilgilerini güncelleyebilirsiniz.
Bu bilgiler ilgili Muhaceret ve Eğitim Bakanlığı sistemlerinde kullanıldığından bu 
bilgileri her zaman güncel tutmak önemlidir.



18. Mezuniyet Telafi Sınavı Başvurusu: 
Mezun durumunda olan öğrenciler sistem 
üzerinden bu işlemi gerçekleştirebilir.

19. Mezuniyet İlişki Kesme: Mezun 
durumunda olan öğrenciler sistem üzerinden 
bu işlemi gerçekleştirebilir.

20. Muafiyet Sınav Başvurusu: Sınav 
muafiyeti başvurunuzu buradan yapabilirsiniz.

21. Muhasebe: “Kur Tercihi”, “Muhasebe 
Bilgileri” ve “Taksit Sayısı” tercihinizi buradan 
gerçekleştirebilirsiniz.



 22. Müfredat: Eğitim yıllarınıza ait müfredatları burada görebilirsiniz. 

23. Öğrenci Kişisel Gelişim Modülü – Takvim: Bu modülü 
kampüsteki yaklaşan etkinliklere göz atmak için 
kullanabilirsiniz.

24. Öğrenci Kişisel Gelişim Modülü - Etkinlik Geçmişi: 
Katılım gerçekleştirdiğiniz etkinliklere bu modülden 
ulaşabilirsiniz.

25. Öğrenci Kişisel Gelişim Modülü- Etkinlik Talebi: Bu 
modülü, önermek istediğiniz yeni etkinlikleri talep etmek için 
kullanabilirsiniz.

26. Sorular: Sorularınızın cevaplarına bu modülden 
ulaşabilirsiniz.

27. Sınav: Sınav programlarınıza her sınav döneminde 
erişebilirlersiniz.

28. Sınav sonucu: Kayıtlı olduğunuz derslerin sınav 
sonuçlarına ulaşabilirsiniz.



29. Şeref Belgesi: Bu modülü, almış olduğunuz Şeref veya Yüksek Şeref 
belgelerini görüntülemek ve indirmek için kullanabilirsiniz.

30. Transkript: Transkriptinizi burada görebilirsiniz.

31. Yurt ve Yemek Tipi: Paketiniz yurt ve yemek içeriyorsa burada görebilirsiniz.



Moodle

Dönem içindeki fakülte dersleri ile ilgili duyurular ve ders materyalleri gibi 
içeriklere ulaşmak için kullanılır. Giriş yapabilmek için http://moodle.ciu.edu.tr  
adresine gidip kullanıcı adı alanına öğrenci numaranızı, şifre alanına ise Webmail 
’de kullandığınız şifrenizi yazmanız yeterlidir.
 
Moodle’a girdiğinizde karşınıza yapılan duyurular çıkar. 
Sol menüde “Gezinme” panelinden derslerinizi görebilirsiniz. 
Her bir ders kodunun üzerine tıklayarak o dersin portalına giriş yapabilirsiniz.
Bütün dersleri ve fakülteleri buradan görüntüleyebilirsiniz.

Derslerinizi “ders kodu” kullanarak bu bölmeden aratabilir ve kayıt olabilirsiniz.



Ders Portalı

Ders portalına giriş yaptığınız zaman;
Sol menüde Dersler arası geçiş için kısa yollar mevcuttur. 
Ayrıca, “Destekleyici Makaleler”, “Ders Müfredatı”, “Ders Notları”, dersin 
katılımcılarına yapılan “Duyurular” ve “Yaklaşan Etkinlikler” takip edilebilir.


