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1. GENEL BİLGİLER 

        Sms Sistemi üniversite genelinde personel ve öğrenciler arasında haberleşmeyi 

hızlandıran bir platformdur. Okul ve İdari birimlere yetki kontrollü verilebilen sistem ile 

istenilen kullanıcılara toplu veya tekil sms atılabilmektedir. TTNET altyapısını kullanan sistem 

ile okul ve idari birimlere, TürkTelekom ile yapılan 2 yıllık anlaşma gereğince belirli bir kota 

verilmiştir. 

Mevcut sistemde Öğrencilere dönem sonunda Harf Notları Öğrenci Bilgi Sistemi 

üzerinden SMS ile iletilmektedir. Ek olarak bu dönemden itibaren birimlere verilebilen 

yetkiyle birim amirinin uygun göreceği SMS metinleri, hazırlanan telefon listesine 

gönderilebilecektir.  

Birimlerin göndereceği SMS ler daha çok personel ile ilgili SMS ler olmalıdır. Zaruri 

olduğu durumlarda öğrenciye gönderilmelidir. Zira öğrenciye harf notları anlık olarak OBS 

den gönderilmektedir. Belirlenen SMS limitleri ise 2 yıllık süreçte tüketilmelidir. SMS 

kotalarını 2 yıldan önce tüketen birimler için kota artırımı ilgili Rektör Yardımcısının 

kontrolünde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilebilecektir. 

Birimlerin belirleceği SMS sorumlusu ilgili SMS metninin içeriğinden sorumludur. SMS 

metni Eğitim-Öğretim dışında herhangi bir amaç için kullanılmamalıdır. (Bayramlaşma, 

Kutlama vb.,Şahsi İşler). Gönderilen tüm SMS içerikleri Sistem Sorumlusu tarafından kontrol 

edilmektedir. 1 adet Sms için karakter sayısı (metindeki boşluklarla beraber) 160 karakteri 

aşmamalıdır. Aksi taktirde listede bulananlara 2’şer veya daha fazla adette SMS giderek 

kotanızın gereksiz yere harcanmasına neden olabilecektir.  

SMS sisteminde kullanıcı arayüzünde birçok destek sağlamaktadır. Kullanıcılara tek 

tek SMS atılabileceği gibi excel listesinde hazırlanan telefon listesine de SMS 

gönderilebilmektedir. Ayrıca gönderilen SMSlere ait raporlamada sistem üzerinden 

yapılabilmektedir. 

Personel Bilgi ve Yetki Sistemine giriş yapabilmek için Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 

belirlediği kullanıcı adı ve şifreye sahip olmak yeterlidir. 

Adres: https://sms.ttmesaj.com 
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2. SİSTEMİN KULLANIMI 

https://sms.ttmesaj.com adresine kullanıcı adı ve şifreyle girildikten sonra açılan ekran 

aşağıdaki gibidir. 

 

 

Biriminize ait kota sayfanın sağ üst bölümde görülebilmektedir. 

Sistemi kullanabilmek için en üstteki SMS Gönder, SMS Rapor ve Transfer düğmeleri yeterli 

olmaktadır. 

2.1. TOPLU SMS GÖNDEREBİLMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER 

Toplu Sms mantığı şu şekildedir; Hazırlanan Excel Dosyasını sisteme tanıtmak yeterlidir. 

 

1- İlk olarak Transfer butonu tıklanmalıdır. 

2- Okullar için hazırlanan Öğrenci Bilgi Sisteminden çekilebilecek Excel Listesi 

kullanılabilmektedir. Bunun için OBS de Rapor tasarımı menüsünde TELEFON REHBERİ 

raporu çalıştırılıp excel listesinde kaydedilmelidir. Aşağıdaki şekilde rapor menüsü 

gösterilmektedir. 

https://sms.ttmesaj.com/
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Seçilen rapor çalıştırıldıktan sonra listenin altındaki yazıcı iconu tıklanarak excelde gerekli 

rapor okul listesi olarak alınabilmektedir. 
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3- Kaydedilen excel listesi üzerinde süzme işlemi yapılarak bölüm bazında liste 

hazırlanabilmektedir. 

4- SMS arayüzünde Transfer butonu tıklandığında sizden excel dosyası yüklemenizi 

ister. 

Yüklenecek excel dosyası üzerinde birkaç değişiklik yapmanız önerilmektedir. 

Aldığınız listedeki sadece GSM alanını kopyalayıp yeni excel dosyasına 

kaydedebilirsiniz. Bu excel dosyasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta 

excel dosyasının içindeki telefon numaralarının başında başlık satırı olmalıdır. Adına 

türkçe karakter ve boşluk içermeyen bir isim verebilirsiniz. 

Aşağıda  örnek excel dosyası verilmiştir. 
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5- Gözat butonundan excel dosyası yüklendikten sonra  Tablo şeçiniz bölümünden 

Tablo ismi mutlaka seçilmelidir. Excel sütun başlıklarında çıkan alan Web sütun 

başlıklarındaki GSMNO alanıyla eşleştirilmelidir. Her iki alanda tıklanarak 

seçilmelidir. Eşleştir butonuna basıldığında grup adı vererek yeni grup oluşturup 

daha sonra yüklenen hazır listeye sms atabilirsiniz. En sonunda Transferi Başlat 

butonuna basılarak liste yapılmalıdır. 

 

 

6- Sms Gönder butonuna basılıp gruplar arasından seçim yapılarak SMS Hazırla 

butonuna tıklanır. 
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Sms Hazırla butonuna tıklandığında mesaj metni bölümüne istenilen metin yazılır. Mesaj 

Listesi Bölümünde mesajın kaç kişiye iletileceği belirtilmektedir. 

Ayrıca metni yazmaya devam edilen sürede kaç karakter harcandığını ve kaç mesaja tekabül 

ettiğini belirten ifade metnin altındadır. Gönder butonuna tıklayarak Toplu mesaj gönderimi 

bir seferde yapılmaktadır. 

2.2. Hızlı SMS 

Hızlı SMS metni bir veya birkaç numaraya mesaj atılacağı zaman tercih edilmelidir. 

İlk açılış ekranında belirtilen Hızlı SMS iconu tıklanarak ilgili pencere ekranda açılır. 

 

İlgili metin yazılıp sağ bölmedeki numara listesine her satırda bir telefon numarası olacak 

şekilde numara veya numaralar yazılarak GÖNDER butonuyla mesaj gönderilir. 
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2.3. Raporlar 

Açılış ekranında SMS rapor butonuna tıklanarak raporlar açılır. Listele butonuna 

tıklanarak gönderilen sms ler ve iletilme durumlarıyla ilgili detaylı bilgi 

öğrenilebilmektedir. 
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