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SOSYAL	HİZMET	UYGULAMA	DERSLERİ	
İL	KOORDİNATÖRLERİ	

e-PORTFOLYO	KULLANIM	KILAVUZU	
	

Sayın	İl	Uygulama	Koordinatörü;	
	
Anadolu	Üniversitesi	Açıköğretim	Fakültesi	Sosyal	Hizmet	Lisans	Programındaki	Sosyal	Hizmet	
Uygulama	 derslerine	 kayıtlı	 öğrencilerin	 atama	 işlemlerini	 yürütmek,	 uygulama	 sürecinde	
gerekli	 kontrolleri	 sağlamak	 ve	 değerlendirme	 yapmak	 amacıyla	 bir	 “e-Portfolyo	 Sistemi”	
kullanılmaktadır.	 Söz	 konusu	 elektronik	 öğrenme	 yönetim	 platformunu	 kullanmak	 için	
aşağıdaki	adımları	izlemeniz	beklenmektedir.		
İşbirliğiniz	ve	hassasiyetiniz	için	teşekkür	eder,	iyi	çalışmalar	dileriz.	
	

Açıköğretim	Fakültesi	
Staj	ve	Uygulama	Dersleri	Koordinasyon	Birimi	

	
	
	

1. Anadolu	Üniversitesi	e-Portfolyo	sayfasına	erişmek	için	İnternet	tarayıcınızın	(önerilen	
tarayıcı	 Firefox)	 adres	 çubuğuna	 aofuygulama.anadolu.edu.tr	 yazıp	 	 Enter	 tuşuna	
basınız.	

	
2. Açılan	 sayfa	 üzerinden	 e-Portfolyo	 Sistemine	 giriş	 yapmak	 için	 Giriş	 panelinin	 sağ	

tarafında	yer	alan	Üniversite	Dışından	Giriş	butonuna	basınız.	
	

	
	

3. Açılan	sayfada	T.C.	kimlik	numaranızı	ve	tarafınıza	e-Posta	ile	gönderilen	kullanıcı	
şifrenizi	yazdıktan	sonra	“Giriş”	butonuna	tıklayınız.	
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4. Sisteme	başarıyla	giriş	 yaptığınızda	 sayfanın	en	üst	 kısmında	Kullanıcılar,	Uygulama	

Kurumları	ve	Atamalar	sekmelerini	ve	sağ	üst	bölümde	(mavi	alan)	adınızı	ve	soyadınızı	
görüntüleyebileceksiniz.	Bu	sayfanın	orta	bölümünde	öğrencilerin	etkinlik	gönderme	
yönergeleri	 yer	 almaktadır.	 Programın	 akademik	 ve	 uygulama	 koordinatörlükleri	
tarafından	 yapılan	 duyuruları	 Duyurular	 başlığının	 altında	 görüntüleyebilirsiniz.	
Öğrencilerin	 dönem	 boyunca	 sorumlu	 oldukları	 ders	 kitabı	 ise	 Paylaşılan	 Belgeler	
başlığı	altında		üniteler	halinde	sunulmuştur.		

	
	

	
	
5. İşleme	başlamak	için	ilk	olarak	üstte	Atamalar	sekmesine	tıklayarak	açılan	menüden	“Ön	

Kayıtlar”ı	seçiniz.		
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6. Ön	Kayıtlar	sayfasından	ilinizde	uygulama	yapacak	öğrenci	 listesini	görüntüleyebilirsiniz.	
Bu	 sayfasında	 görüntülenen	 çizelgenin	 ilk	 satırında	 öğrenci,	 uygulama	 kurumu	 ve	
danışmanlara	 ilişkin	 bilgiler	 yer	 almaktadır.	 Bu	 çizelgenin	 ilk	 sütununda	 öğrencilerin	
programa	 yerleştirildikleri	Kayıt	 Türü	 görülmektedir.	 Sosyal	Hizmet	 Lisans	Programında	
farklı	kayıt	türlerinden	(ör.,	ÖSYM,	Dikey	Geçiş,	Ek	Yerleştirme,	Sağlık	Lisans	Tamamlama	
vb.)	öğrenciler	mevcuttur.		

	

	
	

Çizelgenin	2.	 -5.	sütunlar	arasında	öğrencilerin	kişisel	bilgileri	 (T.C.	kimlik	no,	ad-soyad,	
telefon	ve	eposta	adresleri)	yer	almaktadır.	Çizelgenin	son	üç	sütununda	ise	öğrencinin	
atanacağı	 Uygulama	 Kurumu	 ve	 bu	 kurumundaki	 danışman	 bilgileri	 (T.C.	 kimlik	 no	 ve	
danışman	 ad-soyad)	 bulunmaktadır.	 Bu	 çizelgede	 söz	 edilen	 yeşil	 renkle	 yazılı	 ana	
başlıklara	 tıklayarak	 istediğiniz	 sütundaki	 değişkeni	 numerik	 veya	 alfabetik	 olarak	
sıralayabilirsiniz.	 Örneğin,	 Öğrenci	 TC	 sütununa	 tıkladığınızda	 kimlik	 numaralarını	
büyükten	küçüğe	ya	da	küçükten	büyüğe	sıralayabilirsiniz.	
Önemli	 Bilgi	 !	Bazı	 öğrencilerin	 çalışma	 durumları	 ve	 kayıt	 türleri	 nedeniyle	 uygulama	
kurumlarına	yerleştirme	işlemleri	yapılmıştır.	
Bu	 aşamada	 il	 koordinatörlüklerinden	 beklenen,	 ataması	 gerçekleşmemiş	 öğrencilerin	
Aile,	 Çalışma	 ve	 Sosyal	 Hizmetler	 Bakanlığı’na	 bağlı	 kurum	 ve	 kuruluşlara	
yerleştirilmelerini	sağlamak	ve	ön	kaydı	görüntülenen	TÜM	öğrencilerin	sistem	üzerinden	
atamalarını	gerçekleştirmektir.		
	
Atamaları	yapabilmek	için	lütfen	diğer	sayfadaki	adımları	izleyiniz.	
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7. İlinizdeki	uygulama	yapılacak	kurumların	listesini	görüntülemek	ve	yeni	bir	kurum	bilgisi	
tanımlamak	 için	 ana	 sayfada	 Uygulama	 Yapılacak	 Kurumlar	 sekmesine	 tıklayınız.	 Bu	
sayfada	 daha	 önceden	 sistem	 tarafından	 oluşturulmuş	 kurumların	 bir	 listesi	
bulunmaktadır.	 Bu	 kurumların	 dışında	 öğrencileri	 atama	 yapacağınız	 yeni	 bir	 kurumun	
bilgisini	girmek	için	Liste	başlığının	altında	yeşil	renkle	yazılmış	Yeni	Oluştur	bağlantısına	
tıklayınız.	

	

	
	
	
	

8. Açılan	 form	 üzerinde	 Uygulama	 kurumunun	 adını	 yazdıktan	 sonra	 (diğer	 bilgilerin	
girilmesi	 zorunlu	 değildir)	 en	 altta	 OLUŞTUR	 butonuna	 basınız.	 Bilgisini	 girdiğiniz	
kurumun	 listede	 yer	 alıp	 almadığını	 Uygulama	 yapılacak	 kurumlar	 listesinden	
görüntüleyebilirsiniz.	
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9. Ön	Kayıtlar	listesinde	yer	alan	uygulama	kurumlarının	tümünü	sisteme	tanımladıktan	
sonra	ana	sayfanın	üstünde	yer	alan	Kullanıcılar	sekmesine	tıklayınız.	Burada	Öğrenci	
ve	Puanlayıcı1	olarak	iki	tür	kullanıcı	tanımlanmıştır.		
Önemli	 Bilgi!	 Uygulama	 danışmanları	 e-Portfolyo	 sisteminde	 Puanlayıcı1	 olarak	
adlandırılmıştır.		
Uygulama	kurumları	gibi	danışmanların	da	sisteme	eklenmesi	il	koordinatörlüklerince	
gerçekleştirilecektir.	Başka	bir	deyişle,	ön	kayıt	listesinde	önceden	ataması	yapılmış	ya	
da	 il	 müdürlüğü	 tarafından	 ataması	 yapılacak	 öğrencilerin	 danışman	 (Puanlayıcı1)	
bilgileri	 sisteme	 kaydedilmelidir.	 Bunun	 için	 sayfada	 okla	 gösterilen	 Yeni	 Kullanıcı	
bağlantısına	tıklayınız.	

	

	
	
	

10. Açılan	Oluştur	başlıklı	 formda	“Öğrenci”	olarak	görülen	Kullanıcı	Rolünü	Puanlayıcı1	
olarak	seçiniz.	Bu	forma	danışmana	ilişkin	bazı	temel	bilgileri	girmeniz	yeterli	olacaktır.	
Danışmanın	T.C.	kimlik	numarasını,	adı	ve	soyadını	girdikten	sonra	çalıştığı	uygulama	
kurumunun	adını	açılan	listeden	seçerek	alttaki	Kaydet	butonuna	basınız.			
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Aşağıda	 doldurulmuş	 bir	 form	 örneği	 verilmiştir.	 Formu	 kaydettikten	 sonra	 Kullanıcılar	
sayfasında	tanımladığınız	danışmanı	görüntüleyebilirsiniz.	Oluşturulan	danışman	listesinde	
Arama	kutucuğuna	isim,	T.C.	kimlik	no	gibi	bilgiler	yazarak	listeden	arama	yapabilirsiniz.	

	

	

	
	
	

	

	
	

11. Tüm	 danışman	 (puanlayıcı1)	 bilgilerinin	 giriş	 işlemlerini	 tamamladıktan	 sonra	
öğrencilerle	danışmanları	eşleştirmeniz	gerekmektedir.	Bunun	 için	 sayfanın	üstünde	
yer	 alan	 Atamalar	 sekmesine	 tıkladığınızda	 bu	 kez	 açılan	 menüden	 Atamalar’ı	
seçmeniz	gerekmektedir.	
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12. Açılan	 sayfada	 herhangi	 bir	 eşleştirme	 yapılmadığı	 için	 ders,	 öğrenci	 ve	 danışman	
bilgilerine	 ilişkin	 herhangi	 bir	 liste	 görüntülenememektedir.	 Eşleştirme	 işlemini	
yapmak	için	Liste	başlığının	altında	Yeni	Oluştur	bağlantısına	tıklayınız.	

	

	
	
	

13. Oluştur	 başlıklı	 atamalar	 formunda	 ÖğrenciId	 bölümünde	 bir	 öğrenciyi	 seçerek	
listenizde	 daha	 önceden	 tanımladığınız	 danışmanlardan	 ilgili	 danışmanın	 ismini	
Puanlayıcı1Id	 bölümünde	 açılan	menüden	 seçtikten	 sonra	 formun	 altında	 yer	 alan		
Oluştur	butonuna	basınız.	Her	bir	öğrenciyi	kendi	danışmanlarıyla	eşleştirme	işlemini	
tamamladıktan	sonra	ilinize	ait	atamalar	listesini	kontrol	ediniz.	

	

	
	

	
	
Sistemle	 ile	 ilgili	 teknik	 soru	 ve	 önerileriniz	 için	 aşağıdaki	 telefon	 numarası	 ile	 iletişime	
geçebilirsiniz.		
		
İletişim	Bilgileri	
Anadolu	Üniversitesi	
AÖF	Uygulama	Dersleri	Koordinatörlüğü	
Tel:	(222)	330	71	66	
e-Posta:	sosyalhizmet@anadolu.edu.tr			
	


