Özet
Bu belge, SRP (TOS) öğrencilerine PERSON Projesi Pilot Çalışmasına katılmaları için
rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıştır.
Temel Gereklilikler
Dikkatli bir analizden sonra, bir dizi gereklilik vurgulanmıştır:
Kayıt: “@ogr.altinbas.edu.tr” hesabınızla kayıt olun.
4 Kursu Takip Etme: Proje içindeki tüm materyallerden en az 4 kurs tamamlayın.
Geribildirim: 4 kursu tamamladıktan sonra, lütfen Geribildirim bölümündeki tüm soruları
doldurun.
Sonuçlandırma: Performansınızın değerlendirilmesi danışmanınız tarafından yapılacaktır.
Son Tarih: Sistem 07.06.2020 tarihine kadar kapalı olacak ve öğrenci listeleri raporlanacaktır.

1. Giriş
Sevgili SRP Öğrencileri, bildiğiniz gibi, 2019-2020 akademik yılı Bahar döneminde, SRP
(TOS) öğrencileri üniversitemizin liderliğinde bir Erasmus+ projesinin yer aldığı PERSON
projesine katılacaklardır. Şu anda (Nisan 2020'nin sonunda), hala sistem üzerinde çalışıyoruz
ve dersler eklemeye devam ediyoruz. Kursların orijinal dili İngilizce'dir, ancak YouTube
altyapısını kullandığımız için videonun dilini değiştirebilirsiniz. Türkçe altyazı eklenmiştir,
ancak altyazıların genel kalitesini geliştirme sürecindeyiz. Lütfen PERSON Proje Ekibinin,
sadece tüm dersleri (4 dersi tamamlayan ve anketi dolduran) tamamlayan öğrencilerin listelerini
raporlayarak, SRP (TOS) danışmanlarına göndereceğini unutmayınız. Proje Ekibi olarak not
verme sürecine dahil değiliz.

2. Personeet.org'a nasıl katılabilirsiniz?
PERSON Projesinden kredi almak için lütfen aşağıda açıklanan şekilde SRP (TOS)
Gerekliliklerini tamamlamak için aşağıdaki adımları izleyin:
1. https://www.personeet.org/ adresine gidin.
2. Sistemi kullanabilmek için önce "https://www.personeet.org/login" adresine kaydolmanız
gerekir. Kayıt işlemi sırasında, okul e-posta adresinizi "@ogr.altinbas.edu.tr" uzantısıyla
kullanmanız ve adınızı Öğrenci Kimliğinizin gösterdiği şekilde yazmanız gerekir. Ödevlerinizi
tamamladıktan sonra sistemin sizi tanıması ve listelemesi çok önemlidir.
3. Kayıt olduktan sonra, kayıt işlemini tamamlamak için bir etkinleştirme bağlantısının
bulunduğu bir etkinleştirme e-postası alırsınız. Posta kutunuzda almamış olmanız durumunda
posta kutunuzdaki SPAM Klasörünü kontrol etmeniz gerektiğini lütfen unutmayın.
4. Kayıt olduktan sonra, "https://www.personeet.org" adresinden sisteme giriş yapabilirsiniz.
Bu sistem, almak istediğiniz bazı kursları bulabileceğiniz bir Moodle platformudur.
5. Kurslar sekmesinin altında şimdilik birkaç kurs bulunmaktadır, mevcut kursları görmek için
bu kılavuza da bakabilirsiniz.
6. SRP (TOS) koşullarını başarıyla tamamlamak için, tercih ettiğiniz 4 kursu tamamlamalı ve
her bir kursla ilişkili anketi doldurmalısınız.
7. Tercih ettiğiniz kursa tıkladığınızda sağ tarafta “Bu kursa beni kaydet” şeklinde bir bağlantı
göreceksiniz. Söz konusu kursa kaydolmak için bağlantıyı tıklamanız gerekir. Tamamlamanız
gereken dört kursun tümü için de aynı adımları izlemeniz gerektiğini lütfen unutmayın.
8. Her kursun birkaç kısmı olduğunu ve bu kısımların birbirine bağlı olduğunu lütfen
unutmayın. Bu nedenle, aldığınız her kursta tüm kısımları ve anketi doldurmanız beklenir.

9. Lütfen geri bildirimlerinize dayanarak sistem kalitesini iyileştireceğimiz için anketteki
soruları dürüstçe yanıtlamaya çalışın. Verdiğiniz geri bildirimler yalnızca sistemi geliştirmek
için kullanılacaktır, bu nedenle bu kurstaki notunuzun anketteki cevaplarınıza bağlı olmadığını
unutmayın.
10. Sistemin öğrencilerle eşleşmesi, kursları alabilmeniz ve ardından dört dersi başarıyla
tamamlayan öğrenciler için SRP (TOS) danışmanlarına yönelik oluşturulacak raporun
gönderilebilmesi adına öğrenci numaranızı doğru yazmanız çok önemlidir.
11. Lütfen sistemin 07.06.2020, 00:00'da kapatılacağını unutmayın. Bu nedenle, ödevinizi son
teslim tarihinden önce tamamlamakla yükümlüsünüz.

