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DİKKAT! 
Kullanım Kılavuzları ve videolar sayfamızdan sistem kullanımı ile 

ilgili içerikleri mutlaka inceleyiniz. 

 https://www.selcuk.edu.tr/uzaktan_egitim_uyg_ve_ars_mrkz/Ayrinti/7687-
kullanim-kilavuzlari-ve-videolari adresindeki Kullanım Kılavuzları ve
Videolar sayfamızdan sistem kullanımı ile ilgili içerikleri mutlaka
inceleyiniz.

 GENEL ÖĞRENCİ KILAVUZU:
http://uzemegitim.selcuk.edu.tr/kilavuzlar/ogrenci_kilavuzu.pdf

 ÖDEV YÜKLEME VE GÜNCELLEME KILAVUZU :
http://uzemegitim.selcuk.edu.tr/kilavuzlar/ogrenci_odev_yukleme_degistir
me_kilavuzu.pdf

 ÖĞRENCİLER İÇİN TANITIM VE SİSTEME GİRİŞ VİDEOSU:
http://uzemegitim1.selcuk.edu.tr/video_6.mp4

 ÖĞRENCİLER İÇİN SİSTEMİN DETAYLI KULLANIMI VİDEOSU:
http://uzemegitim.selcuk.edu.tr/video7yeni.mp4

 MOBİL ORTAMLARDAN ERİŞİM VİDEOSU:
http://uzemegitim.selcuk.edu.tr/mobilerisim.mp4

 ÖDEV GÖNDERME YÜKLEME VİDEOSU:
http://uzemegitim.selcuk.edu.tr/video13.mp4

 ÖĞRENCİ SINAV TANITIMI VİDEOSU:
http://uzemegitim.selcuk.edu.tr/video11.mp4

 FORUM KULLANIMI VİDEOSU:
http://uzemegitim.selcuk.edu.tr/video12.mp4
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ÖNEMLİ DUYURULAR! 

 Selçuk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sınav Sistemi
(https://uzaktansinav.selcuk.edu.tr) test aşamasında olup en geç 7 Aralık
2020 günü öğrencilerin kullanımına açılması planlanmaktadır. 7 Aralık 2020
tarihinden sonra ilgili sistemle ilgili soru ve sorunlar için UZEM’e
uzaktansinav@selcuk.edu.tr e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

 Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri kendi sistemleri üzerinden sınavlarını
gerçekleştirecektir. Sadece Ortak Zorunlu dersler Uzaktan Eğitim Sınav
Sistemi (https://uzaktansinav.selcuk.edu.tr) üzerinden yapılacaktır. İlgili
birimlerin web sayfalarından ve Destek Sorumlularından sınavlar ile ilgili
bilgi alabilirsiniz.

 Hukuk Fakültesinin ara sınavları (Ortak Zorunlu dersler dahil) Akademik 
takvime göre 18 Ocak – 12 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

 Ortak Zorunlu Derslerin ara sınavları 21-25 Aralık 2020 tarihleri arasında
Uzaktan Eğitim Sınav Sistemi (https://uzaktansinav.selcuk.edu.tr) üzerinden
yapılacak olup ayrıntılı bilgiler önümüzdeki günlerde
(https://www.selcuk.edu.tr  ve http://uzem.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır.

 Sınavların içerikleri ile ilgili sorularınızı dersi yürüten öğretim elemanına;
bölüm veya biriminize özel uygulamalarla ilgili sorularınızı biriminizin
Destek Sorumlularına; sisteme giriş ve teknik problemlerle ilgili sorularınızı
ise uzem@selcuk.edu.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz.

 Selçuk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak
sınavlarınızda başarılar dileriz.
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SINAV UYGULAMA ESASLARI 
 
 Ara sınavlar çoktan seçmeli test, yazılı veya ödev/proje şeklinde olacaktır. 

 
 Öğrencilerimizin sınav oturumu sırasında sorun yaşamamaları için 

bilgisayar donanımlarını ve internet bağlantılarını önceden kontrol etmeleri 
gerekmektedir. Öğrencilerin sınava girmeden önce bağlantı kesintisi ve 
benzeri teknik sorunlar yaşamayacakları uygun şartları sağlamaları kendi 
sorumluluklarındadır. 

 
 Sınav esnasında yaşanabilecek aksi durumlar, ilgili ekran görüntüleri 

ve/veya video kaydı alınarak anında (sınav esnasında) e-posta ile dersi 
yürüten öğretim elemanına ve 
http://uzemegitim.selcuk.edu.tr/kilavuzlar/desteksortel.pdf adresindeki 
Birim Destek Sorumlularına gönderilmelidir. Sınav süresi bittikten sonra 
gönderilen sorun bildirimleri dikkate alınmayacaktır.    

 Çevrimiçi sınav (çoktan seçmeli/boşluk doldurma/eşleştirme)  Selçuk 
Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sınav Sistemi 
(https://uzaktansinav.selcuk.edu.tr) üzerinden, yazılı sınav/ödev/proje 
(https://uzaktanegitim.selcuk.edu.tr) üzerinden gerçekleştirilecektir. 

 
 Sınavlar, Selçuk Üniversitesi 2020-2021 Güz yarıyılı akademik takviminde 

belirtilen ara sınav tarihleri (7-20 Aralık 2020) arasında 
gerçekleştirilecektir. Derslere ait sınav biçimleri (ödev/proje, yazılı veya 
çoktan seçmeli) ile gün ve saatleri birimlerin web sayfalarında ilan 
edilecektir.   

 

 Her bir dersin sınavı ayrı ayrı olarak gerçekleştirilecektir. 
 
 Her öğrenciye 1 ders için 1 adet sınav oturum hakkı tanınacaktır.  

 
 Çevrimiçi sınav süreleri derse göre değişkenlik gösterebilir. Öğretim 

elemanının belirlediği süre sınav eklentisinde görünecektir.  
 
 Sınavlara takvimdeki başlangıç saatinde giriş yapılması gerekmektedir. 

Bitiş saati itibarıyla sınav otomatik olarak sonlandırılacaktır.   
 
 Sınavlar için kesinlikle ek süre tanınmayacaktır. 
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 Herhangi bir sebeple sınav ekranının kapanması durumunda, sınav süresi 
içerisinde tekrar oturuma girilebilir. Ancak sınavdan ayrı kalınan süreler 
sınav süresine dâhil olacaktır. Bu şekildeki gibi kötü senaryoların 
yaşanmaması için internet bağlantısı güçlü olan bir mekânda oturuma 
girilmesi tavsiye edilir. 

 
 Aynı sınava farklı IP adreslerinden eş zamanlı bağlantı yapıldığı veya aynı 

IP adresinin farklı öğrencilerin sistemlerine girdiği tespit edildiği anda 
ilgili öğrencinin/öğrencilerin sınavı iptal edilerek yasal işlem 
başlatılacaktır.  

 
 Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinde öğrencilerin yaptığı her hareket kayıt 

altına alındığından, teknik sorun olmadığı halde teknik sorun bahanesi 
sunan öğrenci hakkında yasal işlem başlatılacaktır.  

 
 Sınav esnasında uzun süre işlem yapmadan kalınması durumunda sistem 

öğrenciyi dışarı atacağından sınav süresi içerisinde yeniden giriş yapmak 
zorunda kalınabilir.  

 Çevrimiçi sınavlarda dikkat edilmesi gereken hususlar; 

o Web tarayıcının yenile butonu (F5) kullanılmamalıdır. Ayrıca 
tarayıcı üzerinden ileri ve geri tuşlarına basılmamalıdır. 

o Web tarayıcısı kapatılmamalıdır. 

o İnternet sağlayıcı cihazı kapatılmamalıdır. 

o Sınav için aynı anda birden fazla oturum açılmamalıdır. 
o Sınav sorularını veya cevaplarını dağıtan, paylaşan, yayınlayan vb. 

öğrencinin, web tarayıcı özelliklerini sınav güvenliğini tehlikeye 
düşürecek şekilde değiştiren öğrencinin ve sınav verilerini 
değiştirmek için teşebbüste bulunan öğrencinin sınavı geçersiz 
sayılacaktır. 

 

 Yazılı sınav/ödev/proje şeklinde olan sınavlarda dikkat edilmesi gereken 
hususlar; 

 
o Bu tip sınavların usul ve esaslarını dersi yürüten öğretim elemanı 

belirlediğinden, öğretim elemanının yaptığı açıklamalar ve verdiği 
sürelere azami özen gösterilmelidir.   

o Birden fazla belgeden oluşan ödev dokümanları tek klasör içerisine 
alınacak ve sıkıştırılmış dosya olarak sisteme yüklenecektir. (Winzip 
veya Winrar programlarıyla dosya sıkıştırma işlemi yapılabilir.) 


