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1. K12 net’e bağlanmak için 

Internet Explorer kullan-

manız tavsiye edilmektedir. 

İlk kez sisteme giriş yapıldı-

ğında sizden Silverlight adlı 

programı yüklemeniz istene-

cektir. Bu eklentiyi yükledik-

ten sonra, Internet Explorer 

programını kapatıp açmanız 

gerekmektedir. Adres bölü-

müne: 

ugurkoleji.k12net.com 

yazılınca sitemin ana sayfası-

na bağlanılacaktır.  

 

2. Size verilen kullanıcı adını ve şif-

reyi gerekli alanlara yazıp GİRİŞ 

butonuna basınız. 

 

3. Öğrenci bilgililerinin bulundu-

ğu alandır. 

 

http://www.microsoft.com/silverlight/
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4. DEVAMSIZLIK MODÜLÜ: 

Öğrenci okul devamsızlığı gö-

rebileceğiniz ekran. 

 

5. DERSLER MODÜLÜ: Bu bö-

lümde öğrencinin o öğretim 

yılında aldığı dersleri ve bu 

derslere giren öğretmenleri 

görebilir, haftalık ders prog-

ramına ulaşabilir ve dönem 

içinde aldığı değerlendirme 

notlarını görebilirsiniz. 
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6. 1.dönem ve 2.dönem seçenek-

leri ile dönemler arasında ge-

çiş yapıp o döneme ait ders 

bilgilerini ve ders notlarını gö-

rebilirsiniz. 

 

7. ETÜT MODÜLÜ: Eğitim ve 

öğretim yılı boyunca öğrenci-

miz için programlanan etüt 

çalışmalarının bilgilerini bu 

ekrandan takip edebilirsiniz. 

 

8. ÖDEV MODÜLÜ: Eğitim ve 

öğretim yılı boyunca öğrenci-

mize verilen ödevlerin içeriği 

ve teslim tarihi gibi bilgilere 

bu ekrandan ulaşabilirsiniz. 
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9. SINAVLAR MODÜLÜ: Bu bö-

lümde, öğrencimizin akademik 

olarak ilerleyişini, sayısal ve gra-

fiksel ifadelerle görebilirsiniz. 

Ders ve sınav filtrelemelerini 

kullanarak detaylı bilgilere ulaşı-

labilirsiniz. Deneme sınavların-

daki doğru ve yanlışlara, kaza-

nım değerlendirme sınavları gibi 

tanımlanmış sınav sonuçlarının 

sayısal ve grafiksel ifadelerine 

buradan ulaşmak mümkündür. 
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10. BİLGİ HARİTASI: Öğrencinin 

girdiği çoktan seçmeli sınavların 

ve klasik yazılı sınavların en de-

taylı analizinin bulunduğu bö-

lümdür. Bu bölümde öğrencinin 

hangi dersin hangi konusundan 

ne düzeyde olduğunu görmenin 

yanı sıra o sorunun belirlenen 

kazanımlardaki gelişimi de göz-

lenmektedir. Ör: MATEMA-

TİKGEOMETRİEŞLİK VE 

BENZERLİKEŞ VE BENZER 

ÇOKGENLERİN KENAR VE AÇI 

ÖZELLİKLERİNİ BELİRLER. Aynı 

zamanda örnekte olan üniteden, 

konudan ve kazanımdan kaç 

adet soru ile karşılaştığı bilgisine 

de ulaşılmaktadır.   
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11. DAVRANIŞ DEĞERLENDİRME:   

Bu ekrandan öğrencinin davranış 

değerlendirme bilgilerine ulaşa-

bilirsiniz. 

12. AJANDA: Ajanda modülü kişisel 

ajanda olarak kullanabileceğiniz 

ve aynı zamanda okulun bir et-

kinliğini takip edebileceğiniz mo-

düldür. 

13. DUYURU MODÜLÜ: Okul duyu-

rularına ulaşabileceğiniz modül-

dür.  
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ÇIKIŞ BUTONUNA BASARAK  PROGRAMDAN ÇIKABİLİRSİNİZ 

K12net kullanımı ile ilgili sorunlarınızı k12destek@ugurkoleji.com.tr adresine iletebilirsiniz. 

14. KULÜP MODÜLÜ: Öğrenci 

kulüp faaliyetlerinin takip 

edildiği modüldür.  

16. MESAJ MODÜLÜ: Eğitim ve 

öğretim yılı içinde okul tara-

fından yollana mesajların bu-

lunduğu bölümdür. 

15. HESAP BİLGİLERİ: Bu bö-

lüm kullanıcı adınızı ve şifreni-

zi değiştirebildiğiniz bölüm-

dür. Tavsiyemiz K12 kulla-

nıcı adınız ve şifreniz mek-

tupla size ulaştığında bilgi-

lerinizi değiştirmenizdir.  

mailto:k12destek@ugurkoleji.com.tr

