İTÜGVONET KULLANIM KILAVUZU

İTÜGVONET NEDİR?
İTÜGVONET, İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları tarafından geliştirilen bir okul otomasyon yazılımıdır.
Sistem üç yıldır okul yöneticileri, öğretmenler ve personeller tarafından kullanılmakta, bu yıl itibariyle
velilerimizin de kullanımına sunulmaktadır. Sistem aracılığı ile velilerimiz öğrencilerini bu sistem
üzerinden takip edebilecek, öğretmenleriyle iletişim kurabilecek ve okul işleyişine dair çeşitli
uygulamaları kullanabilecektir.
GENEL BİLGİLER
Yazılım web tabanlı olup, Internet erişimi olan her türlü cihazdan sisteme girilebilir. Sistemin arayüzü
tüm cihazlara uygun olarak tasarlandığından, masaüstü bilgisayardan mobil telefona kadar tüm cihazlarda
ve farklı ekran boyutlarında rahat kullanım imkanı sağlanmaktadır.
Sisteme giriş yapmak için başlangıçta Öğrenci TC Kimlik numarası ve öğrenci okul numarası
kullanılmaktadır. Sonraki süreçlerde giriş yöntemi “Öğrenci TC Kimlik Numarası ve Şifre” şeklinde
değiştirilecektir.
SİSTEMİN KULLANIMI
1. SİSTEME GİRİŞ
Sisteme giriş yapmak için okulumuz web sitesindeki “İTÜGVONET” bağlantısı tıklanır veya web
tarayıcının adres çubuğuna https://www.itugvo.net yazılır.

Açılan form üzerindeki Öğrenci TC Kimlik No ve öğrenci okul no alanları doldurularak giriş
yapılır.

2. ANASAYFA GÖRÜNÜMÜ
Sisteme giriş yaptıktan sonra aşağıdaki gibi bir anasayfa görünümü ekrana gelecektir. Ekranın
sol üst köşesinde öğrenci bilgileri görülebilir.

Ekranın sol bölümünde ana menü yer almaktadır. Bu menüdeki seçenekler aracılığı ile
modüllere erişimler sağlanabilir. Ekranın diğer bölümünde ise bulunulan haftanın etkinlikleri yer
almaktadır. Herhangi bir etkinliğin üzerine tıklandığında detayları görülebilmektedir. Sayfanın
en alt bölümünde yer alan “Önceki Hafta”, “Sonraki Hafta” butonları ile etkinlikler geriye ve
ileriye dönük olarak izlenebilir.

Anasayfanın sol üst köşesindeki dönem seçeneği ile, öğrencimizin önceki yıllara ait bilgilerine
ulaşabilirsiniz. Ekranın sağ üst köşesinde ise, “Mesajlar” ve “Kullanıcı” butonları yer
almaktadır. Mesajlar butonunun yanında yazan sayı, okunmamış mesaj sayınızı ifade etmektedir.
Kullanıcı butonuna tıklanarak çıkış işlemi yapılabilir. Mesajlar butonu ile ise gelen ve giden

mesajlarınızı görüntüleyebilir, yeni mesaj gönderebilir veya öğretmenlerden online görüşme
randevusu alabilirsiniz.

3. MODÜLLER
a. İLETİŞİM MODÜLÜ
Bu modül aracılığı ile öğrencinizin öğretmenlerine ve okul yöneticilerine mesaj
gönderebilirsiniz. Gönderdiğiniz mesajlar, hem İTÜGVONET sistemine gitmekte, hem
de öğretmenlerimizin mail adreslerine düşmektedir. Öğretmenlerimiz sistem üzerinden
veya mail aracılığı ile size yanıt gönderebilir. Ayrıca, okul yönetimi ve öğretmenler
tarafından sizlere gönderilen mesajlar, hem İTÜGVONET hesabınıza gelmekte, hem de
mail adreslerinize düşmekedir. Gelen mesajları, sistem üzerinden yanıtlayabileceğiniz
gibi, mail üzerinden de yanıtlayabilirsiniz.
Gelen mesajlarınızı görüntülemek için sağ üst köeşedeki “Mesajlar” menüsünden “Gelen
Mesajlar” seçeneği tıklanır. Gönderdiğiniz mesajları görüntülemk için ise”Giden
Mesajlar” seçeneği tıklanmalıdır. Yeni bir mesaj göndermek için “Mesaj Gönder”
seçeneği tıklanır.

Gönderen ve alıcılar seçilir. Birden fazla alıcı seçilebilir. Konu ve Mesaj yazıldıktan
sonra “Gönder” butonu ile mesajgönderilir.

b. DERSLER MODÜLÜ
Bu modülde öğrencinizin derslerini ve öğretmenlerini görebilirsiniz. Ayrıca ders saatleri
ve not ortalamalarını da bu sayfadan izleyebilirsiniz.

c. ÖDEVLER MODÜLÜ
Bu modülde öğrencimize verilen ödevleri görebilir, indirebilir ve öğrencimizin ödevleri
yapıp yapmadığını takip edebilirsiniz.

d. SINAVLAR MODÜLÜ
Bu modül ile öğrencimizin girdiği sınavlara ilişkin sonuç ve analiz karnelerine
ulaşabilirsiniz.

e. DEVAMZILIK MODÜLÜ
Öğrencimizin okula devam durumunu bu sayfadan takip edebilirsiniz.

f. SOSYAL KULÜPLER MODÜLÜ
Bu modül, öğrencimizin katılacağı sosyal kulüplere ilişkin tercih işlemlerini yapıldığı ve
yerleştiği kulüplerin görülebildiği modüldür.

g. PROJELER MODÜLÜ
Bu modül proje seçim işlemlerinin yapıldığı modüldür. Ayrıca öğrencimizin proje
süreçleri, danışmanlarıyla yaptığı görüşmeler bu modül üzerinden takip edilebilir.

h. E-GELİŞİM RAPORU MODÜLÜ
Bu modül ile, okulumuzda uygulanmata olan E-Gelişim Raporu sistemi kapasamında
öğrencimizin derslerdeki kazanım bazında başarı durumunu izleyebilirsiniz.

i. ÖĞRENCİ BİLGİ PORTALI
Öğrenci Bilgi Portalı, öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki okul içi ve
okul dışı faaliyetleriyle ilgili bilgilerin yer aldığı bir sistemdir. Öğrencimizin katıldığı
sosyal faaliyetler, geziler, tören ve etkinliklerde aldığı görevler, okuduğu kitaplar,
katıldığı yarışmalar gibi pek çok başlıkta bilgiyi bu sistem aracılığı ile izleyebilirsiniz.

j. E-ANKET MODÜLÜ
Bu modül üzerinden okuldaki uygulamalarla ilgili olarak yapılan anketlere erişebilir ve
doldurabilirsiniz.

k. SPORTAL MODÜLÜ
Bu modül okulumuzda spor yapan öğrencilerimizle ilgili bilgilerin takip edildiği
bölümdür.

l. FORMLAR MODÜLÜ
Bu modül aracılığı ile okulumuzdaki Yaz Spor Okulu, Kış Spor Okulu vb. etkinliklere
online başvuru yapabilirsiniz.

Teknik destek taleplerinizi destek@itugvo.net adresine iletebilirsiniz.

