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FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 

DİJİTAL PLATFORMLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME REHBERİ 

 

Dijital Platformlar 

 

FBÜ Resmi İnternet Sitesi (FBÜ Web): https://www.fbu.edu.tr 

FBÜ Kurumsal Elektronik İleti Hesabı (e-posta): https://login.microsoftonline.com 

FBÜ İntranet Sistemi (İntranet): https://intranet.fbu.edu.tr 

FBÜ Elektronik Belge Yönetim Sistemi (e-bys): https://ebys.fbu.edu.tr 

FBÜ Öğrenci İşleri Sistemi (OİS): https://ois.fbu.edu.tr 

FBÜ Öğrenme Yönetim Sistemi (Blackboard): https://blackboard.fbu.edu.tr 

FBÜ Çevrimiçi Toplantı ve Etkinlik Platformu (Microsoft Teams): https://teams.microsoft.com 

FBÜ Dijital Kütüphane (e-Kütüphane): https://ekutuphane.fbu.edu.tr 

FBÜ Dijital Bulut Depolama Alanı (cloud): https://cloud.fbu.edu.tr 

FBÜ Uzaktan Sanal Makine Bağlantı Platformu (Horizon): https://horizon.fbu.edu.tr 

 

 

 

 

 

 

https://www.fbu.edu.tr/
https://login.microsoftonline.com/
https://intranet.fbu.edu.tr/
https://ebys.fbu.edu.tr/
https://ois.fbu.edu.tr/
https://blackboard.fbu.edu.tr/
https://teams.microsoft.com/
https://ekutuphane.fbu.edu.tr/
https://cloud.fbu.edu.tr/
https://horizon.fbu.edu.tr/


 

Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü 
Akademik Planlama ve Geliştirme 

 

 

Dijital Platformlara İlişkin Bilgiler 

 

Üniversitemiz kapsamında kullanıcı adı ve şifre gerektiren tüm dijital platformlara, ofis 

bilgisayarları, yazıcı, tarayıcı vb. cihazlara Fenerbahçe Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü 

tarafından sağlanan kişiye özel kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilmektedir. 

Kullanıcı adınız “ilk isim”, “son soy isim” ve alan adı (domain) bilgilerinden oluşur. İsim ve soy isim 

arasında “.” (nokta) bulunur.  

Üniversitemiz kapsamında alan adı (domain) olarak 3 farklı uzantı kullanılmaktadır. 

• Akademik ve idari personeller için “@fbu.edu.tr” (Örnek: adi.soyadi@fbu.edu.tr ) 

• Öğrenciler için “@stu.fbu.edu.tr” (Örnek: ogrenciadi.soyadi@stu.fbu.edu.tr ) 

• TÖMER öğrencileri için “@tomer.fbu.edu.tr” (Örnek: ogrenciadi.soyadi@tomer.fbu.edu.tr ) 

 

FBÜ Resmi İnternet Sitesi (Web sitesi): https://www.fbu.edu.tr 

Üniversitemizin tüm dünyaya açık resmi internet sitesidir. 

Duyuru ve haberler FBÜ Resmi İnternet Sitesi üzerinden takip edilebilir. 

 

FBÜ Kurumsal Elektronik İleti Hesabı (e-posta): https://login.microsoftonline.com 

Elektronik ileti göndermek ve almak için kullanabileceğiniz kurumsal elektronik ileti hesabıdır. 

Fenerbahçe Üniversitesi tarafından sağlanan kişisel kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. 

Kullanıcı adı alanına “@fbu.edu.tr” uzantısı yazılmalıdır. 

 

FBÜ İntranet Sistemi (İntranet): https://intranet.fbu.edu.tr 

Üniversitemizin kurum içi bilgilerinin yer aldığı ve kurum içi bireysel işlemlerin yapıldığı 

platformdur. 

Aşağıdaki maddelerde belirtilen içerikler yer almaktadır. 

• Üniversitemizin dijital platformları 

• Kurum içi formlar 

• İzin işlemleri 

• Yardım & Destek talepleri bildirim alanı 

Kullanıcı adı alanına “@fbu.edu.tr” uzantısı yazılmalıdır. 
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FBÜ Elektronik Belge Yönetim Sistemi (e-bys): https://ebys.fbu.edu.tr 

Üniversitemiz kapsamında kullanılan elektronik belge yönetim sistemidir. 

Üniversitemizin faaliyetleri sırasında oluşturulan dokümantasyonun iletilmesi, yönetilmesi ve 

arşivlenmesi bu sistem üzerinden sağlanmaktadır. 

Kullanıcı adı alanında “@fbu.edu.tr” uzantısı yer almamalıdır. 

 

FBÜ Öğrenci İşleri Sistemi (OİS): https://ois.fbu.edu.tr 

Üniversitemizdeki kayıtlı öğrencilere ve müfredat derslerine ilişkin bilgilerin yer aldığı öğrenci işleri 

sistemidir. 

Öğretim üyeleri tarafından danışmanlık işlemleri, ölçme - değerlendirmelerin notlandırılması ve 

derslere ilişkin işlemler bu platformdan yapılmaktadır. 

Öğrenciler ders seçimi, mazeret sınavı, yaz okulu vb. başvuru işlemlerini bu platformdan yaparak 

danışmanları ve ders yürütücüleri ile mesaj yoluyla iletişim kurabilmekte, sınav notları, ders 

izlencesini, ders programı ve sınav programı bilgilerini bu platformdan görüntüleyebilmektedir. 

Kullanıcı adı alanında “@fbu.edu.tr” uzantısı yer almamalıdır. 

 

FBÜ Öğrenme Yönetim Sistemi (Blackboard): https://blackboard.fbu.edu.tr 

Üniversitemizde uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin yürütüldüğü öğrenme yönetim 

sistemidir. 

Yürütülen dersler kapsamında öğrencilerle sesli ve görüntülü iletişim, dijital materyallerin (ders 

notu, sunu vb.) paylaşımı, ölçme ve değerlendirme (kısa sınav, ödev, vize, final sınavları vb.) bu 

platform üzerinden yapılmaktadır. 

Kurumsal e-posta hesabı ile giriş yapılmaktadır.  

 

FBÜ Çevrimiçi Toplantı ve Etkinlik Platformu (Microsoft Teams): https://teams.microsoft.com 

Kurum içi veya kurum dışı katılımcılarla görüntülü ve sesli görüşmelerin planlandığı ve 

gerçekleştirildiği çevrimiçi toplantı platformudur. Aynı zamanda çevrimiçi kurumsal etkinlikler de 

bu platform üzerinden herkese açık olarak link paylaşımı ile gerçekleştirilebilmektedir. 

Kurumsal e-posta hesabı ile giriş yapılmaktadır.  
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FBÜ Dijital Kütüphane (e-Kütüphane): https://ekutuphane.fbu.edu.tr 

Üniversitemiz kütüphanesinde yer alan basılı kaynaklara ilişkin bilgilerin yer aldığı ve dijital 

kaynaklara erişimin sağlandığı platformdur. 

Kurumsal e-posta hesabı ile giriş yapılmaktadır. 

 

FBÜ Dijital Bulut Depolama Alanı (cloud): https://cloud.fbu.edu.tr 

Üniversitemiz tarafından veri (belge, resim, video vb.) depolama amacıyla kullanıma sunulan bulut 

depolama alanıdır. Kurum içi ve kurum dışı kişilerle karşılıklı olarak veri paylaşımına ve transferine 

olanak sağlamaktadır. Üniversitemiz kapsamında yapılan ölçme ve değerlendirme materyallerinin 

dijital arşivleme süreçleri bu platform üzerinden yürütülmektedir. 

 

FBÜ Uzaktan Sanal Makine Bağlantı Platformu (Horizon): https://horizon.fbu.edu.tr 

Üniversitemizde kullanılan ofis bilgisayarlarına dışarıdan erişim imkânı sağlayan platformdur. 

Ofislerinizde kullandığınız sanal makinelerinize (masaüstü ve depolanan verilere) herhangi bir 

tarayıcı, mobil uygulama veya bilgisayar programı üzerinden erişilebilmenize olanak sunmaktadır. 
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