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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Uzem ve Dijital Dönüşüm Ofisi Koordinatörlüğü

Veri giriş tipi seçiniz Öğrenci Listele

OgrNO/TC Ad Soyad Konu Mesaj
İşlem
Zamanı

EpostaAdresi
Personel
mi

205564055 İbrahim 4
Vize sınavları ne
zaman

Vize sınavları ne zaman olacak
acaba bunun hakkında bir bilgi yok
lütfen yardımcı olun

24.11.2020
20:58:21

İ̇brahammbeyy0009@gmail.com False

201501033
Ömer
Gergin

Kampüs
sistemimde
duyurular kısmı

duyuruların tarihleri yanında
yazmadığı için yeni duyuruları
görmek için hepsine tek tek bakmak
zorunda kalıyoruz duyurunun
yanında tarih eklenmesini ve ya eski
duyuruların silinirse bizim için daha
iyi olur. Ayrıca eskiden yeni duyuru
geldiğinde ana ekrana bildirim
gelirdi artık bildirim de gelmiyor
bunun da düzeltilmesini arz ederim.

23.11.2020
12:42:48

omergergin72@gmail.com False

161209195 merve koç SINAVLAR

LÜTFEN ARTIK SINAV SİSTEMİMİZİ
DÜZENLEYİN.BU DÜZEN BİZİM
SUÇUMUZ DEĞİL.ELBETTE
SINAVLAR OLACAK VE
DEĞERLENDİRME YAPILACAKTIR
FAKAT SANKİ DAHA NE
ZORLAYABİLİRİZ ÖĞRENCİLERİ DİYE
DÜŞÜNÜLÜYOR GİBİ.KPSS
ÇALIŞMAYA ZAMAN KALMIYOR
DÖNEM DERSLERİMİZİN NORMALE
GÖRE DAHA ZORLUYACI BİR SÜREÇ
OLMASI NEDENİYLE.

23.11.2020
12:06:24

merve_58580103@hotmail.com False

186009034
Furkan
Gezer

Error

Site 3 gündür açılmıyor ne derslere
girebiliyorum ne de görevlilerin
verdiği ödevleri sisteme
yükleyebiliyorum.
kampus.ebyu.edu.tr adresi 404 NOT
FOUND hatası veriyor. Gereği
yapılsın!.

21.11.2020
21:37:41

gezerfurkan73@gmail.com False

181201069 Ebru Özcan
ebyü kampüs
sorunu

ebyü kampüs sistemine giriş
yapamıyoruz!!

21.11.2020
14:43:04

ebruozcan729@gmail.com False

201905015 Kübra Kurt Online dersler

Ders kayıtları videolarını hızlandırma
videoları indirme kasma
probleminin ortadan kaldırılmasını
istiyorum

18.11.2020
15:26:33

Kurtkubrak@gmail.com False

201905005 Ruken Yıldız
Sistemde
kaydedilen
videolar

Sistemde kaydedilen videolara
hızlandırma programı eklenneli ve
İnternet problemi yaşayanlar için
benim gibi özellikle videoları
indirebilme özelliği de olmalı bazen
internetten videoları izlemek çok
uzun sürüyor bulunduğum yerde alt
yapı sorunu olduğu için ama
indirerek daha rahat bir şekilde
izleyebilirim lütfen bu konuları
dikkate alın uzaktan eğitim süreci
boyunca internet problemi
yaşıyorum bu video indirme bu
sorunuma çözüm olabilir

18.11.2020
13:48:26

rukenyildiz3@gmail.com False
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201905007
Busenur
demir

1-Video
indirme 2-video
hizlandirma 3-
dersteki pdf yi
indirme

Video hizlandirma olmali , yutube
de ki gibi 10 sn atlama gibi seyler
olursa guzel olur

18.11.2020
13:36:46

busenurdemir397@gmail.com False

201206015
Sefa
BOZDOĞAN

Sınav
Mağduriyeti

17.11.2020 salı günü Türk Dili
sınavım ve Bilişim Teknolojileri
dersim çakıştığı için Türk Dili dersi 2.
kısa sınavına giriş sağlayamadım ve
bu konuyu hiçbir yetkiliye
ulaşamadığım için sorunumu
kimseye iletemiyorum. Sınavımın
tekrar yapılması için yardımcı
olursanız sevinirim.

17.11.2020
15:24:58

sefabozdogan02@gmail.com False

201206015
Sefa
BOZDOĞAN

Sınav süreleri
içerisinde
kampüs
sistemine giriş
yapamama.

Sınavım olduğu günlerde sınava
giriş yapmak için kampüs sistemine
girmek istediğim zaman sistem hata
veriyor. Sınavlarıma giriş
sağlayamıyorum. Gereğinin
yapılmasını arz ediyorum.

14.11.2020
13:30:06

sefabozdogan02@gmail.com False

201213039
Zeynep
Geçer

Sınavlara
girildiğinde ya
elektrik kesiliyor
ya da int
bağlantısı
sıkıntısı
yaşadığımdan
çoğu sınava
giremedim.

Elektrik ve internet sıkıntısı
yaşadığımdan cogu sınavlara
giremiyorum yani giremedim de.

13.11.2020
14:45:44

Zgcer56@gmail.com False

207611507 Esra Kurt

Sanal sınıf
videolarında
indirme butonu
ve video
hızlandırma
olması çok
güzel olurdu.

Bazen hocalar ders anlatırken yavaş
yavaş anlatıyor biz de tekrar etmek
için hızlandırmak istiyoruz. Bu
sebeple ya videoları indirip
hızlandırıcı programda açmak ya da
sistemin kendi üzerinde hızlandırma
butonunun olması işimizi
kolaylaştıracaktır. İyi çalışmalar
diliyorum.

11.11.2020
08:45:30

esrakurt2424@gmail.com False

191212052
Hacer
KARACA

Kampüs sistemi

Kampüs sistemine giremiyorum bir
sorun var galiba dünkü dersimize
de girememiştik. Sayfaya giriş
yapmak istediğimizde hata oluştu
diye bir yazı çıkıyor karşımıza. Şu
anda canlı dersimiz var ve sisteme
giremiyoruz. Sorunun en kısa
sürede düzeltilmesi dileğiyle.

10.11.2020
14:56:08

hacerkaracaigdir@gmail.com False

191000332
TUBA
TUTAR

kampus ebyu
sayfasına
girememek
hata vermesi

Merhaba, 10 kasım 14:00 ve
sonrasında kampus sistemine
giremiyorum servis bulunamadı
diye hata veriyor.Bu sorun zaman
zaman tekrarlanıyor sanal sınıflara
giremiyoruz ve mağduriyet
yaşıyoruz.

10.11.2020
14:38:07

tubatutar.economy@gmail.com False

181204078
Nadide
YILDIZ

Sistem eror
veriyor

Sisteme giriş yapamıyoruz.
10.11.2020
14:23:04

nadideyildiz97@gmail.com False

204402028
Mehmet
Özdemir

Yok .
10.11.2020
14:11:58

mo395367@gmail.com False

201210007
Şeyma
Dayanır

Moodle Şifrem Moodle şifremi nasıl sifirlayabilirim?
9.11.2020
20:17:12

beroelif@icloud.com False
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202301058
Süleyman
Taş

Kodlama
eğitimi

Kodlama eğitimi hakkında bir kurs
düzenlenmesini ve isteyen
öğrencilerin de bu eğitime
katılabilmesi için bir kodlama kursu
açılmasını arz ederim.

9.11.2020
14:14:24

suleyman.tas.29@gmail.com False

191101001
Fatih
ÇOLAK

Ders anında
kamera
çözünürlüğü

Ders dinlerken kamera
görüntüsünün net olmamasından
dolayı anlatılmak istenen bilgiyi net
olarak ogrenemiyoruz programın
bu yönünü duzeltebilirseniz çok
memnun olurum.

9.11.2020
13:15:22

fatihcolak84@hotmail.com False

204317028
İbrahim
LAÇİN

Online Eğitim
Sistemin hala vermiş olduğu hatalar
ve aksaklıklar var. Geliştirilmesi ve
düzenlenmesi şart.

9.11.2020
12:55:10

kartalcombat01@gmail.com False

161101016
Furkan
KURT

Kampus Sistemi

Merhabalar, kampus sisteminde
birden fazla sorun var. Duyurular
sekmesindeki duyuru sayisi ve gelen
duyurular arasinda fark var. 31
duyuru gorunuyor ancak toplam 20
duyuruyu okuyabiliyoruz. Ayni
zamanda bazi dersler kaydedilse
bile sonradan izlemek istedigimizde
7-8 saniye kayitli gorunuyor. Suan
da sistem hic acilmiyor. Online
dersim var ancak erisemiyorum.

9.11.2020
12:54:55

fkurt97@gmail.com False

204301016
Emirhan
Murat

Sınav sistemi

Sınavlarda işaretleyip veya boş
geçtiğimiz sorulara dönüp tekrar
bakamıyoruz zamanımızın olduğu
halde bunun yanlış bi sistem
olduğunu düşünüyorum sadece ben
değil Elektrik bölümdeki tüm
arkadaşlarım bu durumda şikayetçi
belkide tüm bölümler şikayetçidir
buna bi çare bulursanız seviniriz.

8.11.2020
10:34:39

tirex2424@gmail.com False

204301016
Emirhan
Murat

Sınav sistemi

Dile getirmek istediğim konu sınav
sistemi.Sınavlarda boş geçtiğimiz
yada işaretlediğimiz sorulara geri
dönüp bakamıyoruz yanlış bi sistem
olduğunu düşünüyorum.Örneğin
soruyu yanlış işaretledim ve geçtim.
Soruya tekrar geri dönemiyorum
sizce bu doğru bi sınav sistemimi
sadece ben değil Elektrik sınıfının
hepsi bu durumdan şikayetçi bu
duruma bi çare bulursanız
düzeltirseniz sevinirim.☺ 

8.11.2020
10:31:23

tirex2424@gmail.com False



25.11.2020 79.123.136.55/Anket/Default3.aspx

79.123.136.55/Anket/Default3.aspx 4/6

201104089
Mehmet
Akif EKER

Kurumsal Web
Sitesi ve Alt
Web Siteleri İçin
Öneriler

Merhabalar; Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi'nin gerek kurumsal ana
sitesi, gerekse de akademik ve idari
tüm birimlerin web sitelerinde hem
görsel hem de içerik olarak belirli
bir standardın olması ve web
sitelerinin içeriğinin zengin olması
gerekmektedir. Öğrencilerin
telefonla iletişimini daha azaltmak
amacıyla her birimin altında
doğrudan öğrenci işleriyle canlı
destek sağlanabilecek bir ortam
sağlanmalıdır. ( Örn : Tawk.to
www.tawk.to) Öğrencilerin
danışmanları ve hocalarıyla dijita

7.11.2020
23:44:38

mehmetakifeker@gmail.com False

201212020
Taner
SEVİNDİK

DERS İÇERİĞİ

Yuzyuze eğitim uygulayamadığımız
için imkanlardan dolayı telefon
ekranında daha pratik
uygulayabileceğimiz ödevler seçilse
bizler için kolaylık olacak, sistemden
kaynaklı sorunlarda yaşıyabiliyoruz...

7.11.2020
20:18:16

taner.sevindik82@gmail.com False

171209092
Nur Banu
Aras

Sistem
Sistemde bazen giriş sıkıntısı
çeksem de genel olarak uzaktan
eğitim için yeterli bir sistem.

7.11.2020
12:59:13

Nurbanuaras2458@gmail.com False

205564059 Umut Öncü

Uzaktan
öğretim
platformunda
sürenin yetersiz
olması

Merhaba ben Refahiye Meslek
Yüksekokulu raylı sistemler
işletmeciliği uzaktan öğretim 1. sınıf
öğrencisiyim . Bazı sorunlarım var
bunlardan birisi ders programında
dersler 3 saat gözüküyor ama
hocalarımız 40 dakika belki 50
dakika ders yapıyorlar ve verimsiz
geçiyor bir başka konu ise sınavlar.
Hocalarımız sınav süresini çok kısıtlı
tutuyor. Örneğin 5 soru 5 dakika 10
soru 10 dakika 25 soru 25 dakika
bazı soruları okumak bile bir
dakikayı geçerken bu sınav süresi
oldukça kısa ve bilgisayar başın

6.11.2020
21:28:15

umut.oncu19@gmail.com False

121203012 Elif inci utlu Uzem hakkında

Müzik bölüm öğrencisiyim,piyano
dersi almaktayım mezun olmam
gerek bu sene.pandemiden dolayı
malesef piyano,org Vs çalışabilecek
ortamım yok ve hocamız Doğal
olarak piyano ödevleri vermektedir
Lütfen bu sorunum ile ilgili yardımcı
olun,imkanım yok ailemin org alma
gücü de yok,bu konu hakkında
lütfen yardım edin

6.11.2020
20:24:08

elifinciutlu@gmail.com False

191952029
Sema Nur
Demir

Kampüs
duyurular

Kampüs duyuralım sistemde eksik
görünüyor ve sürekli sistemde
sıkıntı oluşuyor sistemden atılıyoruz
ve tekrar o derse o saatte giriş
yapamıyoruz bu durumun
incelemeye alınmasını ve duyuralırın
eksiksiz görünmesini istiyorum
çünkü sınav tarihleri duyurularımi
sistemimde göremiyorum

6.11.2020
18:15:11

semanurd090@gmail.com False
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181000222 Bekir Demir
Hocalarımızın
dersleri
anlatamaması.

Hocalarımız, bilişim teknolojilerini
kullanmayı bilmiyorlar.
Sınavlarımızda sürekli sistemsel
hatalar oluşuyor. Bir dünya
üniversitesi iddasında bulunuyoruz
ancak bunlar bir üniversiteye
açıkçası hiç yakışmıyor. Kalitesiz
sistemlerle koca bir dönemin
yürümeyeceği açık bir durum. En
azından bahar dönemi için
hazırlıklarınızı , araştırma ve
incelemelerinizi şimdiden yapmaya
başlamanızı tavsiye ediyorum. Daha
fazla mağdur olmayı istemiyoruz.

6.11.2020
13:25:16

dmr.bekir664@gmail.com False

201210005 Pınar ÇELİK sınavkar

Sınavlarımız hakkında açıklama
istiyoruz . Nasıl gerçekleşeceği ve
diğer üniversiteler gibi bizi zor
duruma sokup sokulmayacağı
merak konusudur. Bilginize .

6.11.2020
09:28:02

pinarcelik7510@gmail.com False

205601045 Cansu sakar

kampus
sisteminde
odev
yüklemede ve
yanlıs
yuklenilen
odevi geri
silememe
sorunu
yaşiyorum .

kampus sisteminde odev yukleme
sorunu

6.11.2020
00:44:39

ylmazskr45@gmail.com False

161209170
Ahmet
Eroğlu

UZEM ve
memnuniyet

2 haftadır UZEM DEN CEVAP
BEKLİYORUM
https://esinav.ebyu.edu.tr adresine
GİRİŞ YAPAMIYORUM SAYFADA
HATA:KULLANICI BULUNAMADI
ŞEKLİNDE UYARI ÇIKIYOR. Yukarıda
belirttiğim sorun harici bir sorun
yok her şey yolunda başarılı bir
sistemimiz var.

5.11.2020
21:43:00

ahmet_eroglu93@hotmail.com False

205505008
Caner
yildirim

Şifre değiştirme Acele etseniz sevinirim
5.11.2020
20:55:15

hozanaytac10@gmail.com False

205505008
Caner
yildirim

Şifre değiştirme Acele etseniz sevinirim
5.11.2020
19:36:56

hozanaytac10@gmail.com False

201207001
Tayyip Enes
okur

Ödev
Analiz Ödevi yüklerken yanlış
dosyayı seçtim ama daha telafisi
olmadı doğrusu yükleyemiyorum

5.11.2020
15:13:18

okurovum@gmail.com False

201213055
Zeynep
Tanış

Bilişim
teknolojileri

Bilgisayar kullanımı ile ilgili
zorlanıyorum

4.11.2020
10:16:44

Zeynep Tanış False

201209042 Cindi Bilen

Derse nasıl
gireceğimi
bilmiyorum
bana bununla
ilgili bir mesaj
ya da bağlantı
gelmedi hocaya
ulaşmayı
denedim ama
biz de Şebeke
doğru dürüst
çekmiyor

Google'a ders ebyu edu tr yönetim
ders yönetim sistemine giriş
yapıyorum ama giremiyorum nasıl
gireceğimi bilmiyorum

4.11.2020
08:29:33

Cindi Bilen False
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201209042 Cindi Bilen

Derse nasıl
gireceğimi
bilmiyorum
bana bununla
ilgili bir mesaj
ya da bağlantı
gelmedi hocaya
ulaşmayı
denedim ama
biz de Şebeke
doğru dürüst
çekmiyor

Google'a ders ebyu edu tr yönetim
ders yönetim sistemine giriş
yapıyorum ama giremiyorum nasıl
gireceğimi bilmiyorum

4.11.2020
08:29:26

Cindi Bilen False

201103011
HASSAN
MOHAMUD
ABDİ

sistem giriş
yapamıyorum

sistem bıraz önce çalışıyordu ama
çıkış yaptım tekrar giriş yapmak
zorlanıyorum ödev yüklemek
ıstıyorum hocam lğtfen yardım edın
teşekkur ederım kolay gelsın

4.11.2020
00:27:06

HASSAN MOHAMUD ABDİ False


