
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 

PERSONEL EL KİTABI 



Personel El Kitabı 
 

Çankaya Üniversitesi personelleri bütün hizmetlere 

tek “kullanıcı adı” ve şifre ile ulaşabilmektedirler. 

Kullanıcı adı ve şifreniz size Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı tarafından göreve başlarken verilir.  

 

Şifrenizi Webmail sayfasından değiştirebilirsiniz. 

https://webmail.cankaya.edu.tr/


E-Posta Hizmeti 
 

Her Çankaya Üniversitesi personeli “kullanıcı adı” 

ile oluşturulan bir eposta adresine sahiptir.  

Örneğin kullanıcı adı “abc” olan kişinin eposta 

adresi “abc@cankaya.edu.tr” dir. Eposta 

hesabınıza herhangi bir internet tarayıcısı 

kullanarak webmail.cankaya.edu.tr/ adresinden, 

bilgisayarınızdan Outlook, Thunderbird gibi 

yazılımlarla, telefon veya tabletinizden eposta 

uygulamaları ile erişebilirsiniz.  

Eposta servisi ile ilgili sorunlarınıza Bilgi İşlem 

Daire Başkanlığı web sayfamızda yer alan Eposta 

kullanım kılavuzundan ulaşabilirsiniz.   

mailto:abc@cankaya.edu.tr
https://webmail.cankaya.edu.tr/
https://bim.cankaya.edu.tr/web-e-posta-kullanim-klavuzu/
https://bim.cankaya.edu.tr/web-e-posta-kullanim-klavuzu/


Öğretim Görevlisi Bilgi 

Sistemi 

Öğretim görevlilerinin vermiş oldukları dersler, kayıtlı 

öğrenciler, belirledikleri sınav tarihleri gibi akademik 

konulardaki ihtiyaçlarını gidermek için Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı tarafından oluşturulan servise https://

ogbs.cankaya.edu.tr/ adresinden erişebilirsiniz. Erişim 

için “kullanıcı adı”nız ile sisteme giriş yapmanız 

yeterlidir.  

Bu sistem öğrenci, ders ve akademisyen bilgilerini 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Personel Dairesi 

Başkanlığı verilerinden otomatik olarak oluşturmaktadır. 

https://ogbs.cankaya.edu.tr/
https://ogbs.cankaya.edu.tr/


Kablosuz Ağ Hizmetleri 
 

Kampüs sınırları içerisinde kullanıcı adı ve şifreleri 

ile CANKAYA ve CANKAYA8021x kablosuz ağlarını 

kullanarak üniversite tarafından sağlanan 

hizmetlere ve internete erişim sağlayabilirsiniz.  

Ayrıca Türkiye’de ve Avrupa’da birçok üniversite 

kampüsünde bulunan “eduroam” kablosuz ağı ile 

yine üniversitemiz tarafından sağlanan kullanıcı ad 

ve şifreleri ile internet erişimi olanağınız vardır.  

Kablosuz ağlara bağlanma ile ilgili dokümanlara 

üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 

web sayfasında yer alan ağ servisleri sayfasından 

erişebilirsiniz.  

http://bim.cankaya.edu.tr/eduroam/
http://bim.cankaya.edu.tr/ag-servisleri-dokumanlari/


Uzaktan Eğitim Sistemi 
(Webonline) 

Üniversitemiz genelinde birçok ders için uzaktan 
eğitim sistemi (moodle) kullanılmaktadır. Bu 
sisteme Webonline adı verilmiştir. Webonline’a 
bağlanarak sorumlu olduğunuz dersler ile ilgili 
materyalleri yükleyebilir, dersi alan öğrenciler ile 
etkileşime geçebilirsiniz.  
 
Öğrencilerin istenilen zamanda önceden 
hazırlanmış olduğunuz ders kaynaklarına, çeşitli 
videolara, testlere erişebilmesini sağlayabilirsiniz.  
 
 

Webonline sistemine  
https://webonline.cankaya.edu.tr/  

adresinden ulaşabilirsiniz.   

https://webonline.cankaya.edu.tr/


Kişisel FTP Alanı 
 

Çankaya Üniversitesi çalışanları kendi “kullanıcı 
adı” şifreleri ile ftp://academic.cankaya.edu.tr/ 
adresine bağlanarak kişisel web sayfalarını ya da 
özel dosyalarını depolayabilirler.  
 
Bu konudaki sorularınıza http://
bim.cankaya.edu.tr/ftp-sunucusu-ve-kisisel-web-
sayfasi/ adresinden cevap bulabilirsiniz. 

ftp://academic.cankaya.edu.tr/
http://bim.cankaya.edu.tr/ftp-sunucusu-ve-kisisel-web-sayfasi/
http://bim.cankaya.edu.tr/ftp-sunucusu-ve-kisisel-web-sayfasi/
http://bim.cankaya.edu.tr/ftp-sunucusu-ve-kisisel-web-sayfasi/


Ders Web Sayfaları 
 

Çankaya Üniversitesi web sitesinin 

altında istenilen tüm dersler için web 

siteleri açılabilmektedir.  

Örneğin Türk Dili 101 dersinin 

sayfasına  

http://turk101.cankaya.edu.tr/  

adresinden erişebilir.  

Yine sadece yetkili ders sorumluları 

“kullanıcı adı” ile sisteme giriş 

yapabilirler.  

Bu sayfalardan tek taraflı olarak 

öğrencilere bilgi aktarabilir, duyurular 

yapabilir, öğrencilerin erişmesi gereken 

dokümanları yükleyebilirsiniz. 

http://turk101.cankaya.edu.tr/


E-Posta Grupları 
 

Bilgi İşlem Dairesi tarafından Çankaya Üniversitesi 

çalışanlarının kullanabilmesi için eposta grupları 

oluşturulabilmektedir. Personellerimiz bu eposta 

gruplarını, ait oldukları birim personellerini veya 

öğrencileri günlük etkinlik ve acil durumlardan 

haberdar edebilecekleri bir haberleşme platformu 

olarak kullanılabilmektedirler.  

Bu eposta grupları öğrencilerin bilgilendirilmesi 

gereken durumlarda da kullanılabilmektedir. 

Kullanımda olan listeleri http://

mail.library.cankaya.edu.tr/cgi-bin/mailman/

admin/ adresinden erişebilirsiniz. 

http://mail.library.cankaya.edu.tr/cgi-bin/mailman/admin/
http://mail.library.cankaya.edu.tr/cgi-bin/mailman/admin/
http://mail.library.cankaya.edu.tr/cgi-bin/mailman/admin/


Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

(EBYS) 

Çankaya Üniversitesi çalışanları, birimlerinin idari yazışmalarını dijital 

ortamda yapmaları için kurulan sistem ile idari süreçleri kısaltıp gereksiz 

süreçlerden kurtulabilirler.   

Sisteme erişim için bu bağlantıyı kullanabilirler.  

Yardım dokümanları ise bu bağlantı ile erişilebilir. 

https://ebys.cankaya.edu.tr/
http://testebys.cankaya.edu.tr/Help/


Office 365 
Çankaya Üniversitesi’nin Microsoft ile yaptığı işbirliği 

sayesinde tüm öğrencilerimiz Office 365 yazılımını 

ücretsiz olarak kullanabilmektedirler.  

Bu plan öğrencilerin Word, Excel, PowerPoint, Outlook, 

OneNote, Publisher ve Access’i en fazla 5 PC ya da 

Mac’e ve Android, iPad® veya Windows tabletler dahil 

olmak üzere diğer mobil cihazlara yükleyebilmesini 

sağlar.  

Detaylı erişim bilgilerine https://bim.cankaya.edu.tr/

ogrenciler-icin-office-365-egitimi/  adresinden 

ulaşabilirsiniz. 

https://bim.cankaya.edu.tr/ogrenciler-icin-office-365-egitimi/
https://bim.cankaya.edu.tr/ogrenciler-icin-office-365-egitimi/



