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Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği yapılarak açılan uzaktan eğitim 

sertifika programları Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 

verilmektedir.  

Bu programlara katılan kursiyerler bilişim teknolojileri (bilgisayar, mobil cihazlar gibi) 

imkânlarından faydalanarak, okula gelmeden uzaktan eğitim sistemi aracılığıyla dersleri 

alabilirler. 

Uzaktan eğitimde kursiyerlerin kursları ve kurs aktivitelerini görüntülediği, canlı sanal 

sınıflara katıldığı, eğitimciler ile iletişime geçtiği öğrenme platformu “Öğrenme Yönetim 

Sistemi” olarak tanımlanmaktadır.  

Uzaktan eğitim internet sitesine http://uzem.bartin.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

Sitede yer alan e-Ders Giriş butonu ile Uzaktan Eğitim Öğrenme Yönetim Sistemi’ne giriş 

yapabilirsiniz.  Sisteme giriş ve ders takibi için bilgisayar, tablet veya akıllı telefonunuzu 

kullanabilirsiniz. 

 

 

ÖNEMLİ NOT: Mobil cihazlarda (tablet, akıllı telefon gibi) ve masaüstü/ 

dizüstü bilgisayarlarınızda web tarayıcısı olarak “Google Chrome” kullanmanız 

gerekmektedir. “Google Chrome” tarayıcısıyla sisteme sorunsuz bağlanabilir, 

videoları sorunsuz web ortamında izleyebilirsiniz.  

 

 

 

GENEL TANITIM 

 

SİSTEME GİRİŞ 

 

http://uzem.bartin.edu.tr/
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Kursiyerlerimiz sisteme ilk girişleri için kullanıcı adı “T.C. kimlik numarası” ve şifreleri 

“T.C. kimlik numarası” olarak tanımlanmıştır. Şifrenizi daha sonra değiştirebilirsiniz. 

Sisteme giriş yaptıktan sonra profil ayarlarınızdan sık kullandığınız e-posta adresinizi 

güncellemeniz gerekmektedir. Ayrıca sistemdeki eksik ve yanlış bilgilerinizi düzeltebilirsiniz.  

 

Kurs dönemi boyunca her kurs için belirlenen haftalarda kurs materyalleri (ders videosu, ppt-

pdf uzantılı ders dokümanları, forum gibi) eğitici tarafından sisteme yüklenir. Ayrıca ilan 

edilen kurs programı doğrultusunda ilgili gün ve saatlerde eğitmen tarafından canlı ders 

(sanal sınıf) aktivitesi oluşturulur. Canlı derslere katılabilen kursiyerler fiziksel sınıf 

ortamındaki gibi dersi dinleyebilir ve soru sorabilirler. Katılamayan kursiyerler ise canlı ders 

kayıtlarını daha sonra sistem üzerinden izleyebilirler.  

Kursiyerlerin ders devamlarını sağlayabilmeleri için yüklenmiş ders materyallerini en az %70 

oranında tamamlamış-indirmiş olmaları gerekmektedir. Devamsızlık durumu sorumlu eğitici 

tarafından takip edilir.  

 

İlgili kursu başarıyla tamamlayabilmeniz için kurs aktiviteleri için belirtilen devam şartını 

sağlamanız ve kurs sonunda yapılması planlanan eğer sınav varsa ilgili sınavda da başarılı 

olmanız gerekmektedir (Her kurs için sınav yapılmayabilir, ancak uzaktan eğitim sistemindeki 

kurs aktivitelerini tamamlamanız gerekmektedir). Eğer sınav yapılacaksa her sınav için sınav 

başarı parametreleri ayrıca ilan edilecektir.  

Kursiyerler eğiticilerle ofisinde yüz yüze görüşebilecekleri gibi onlara uzaktan eğitim 

öğrenme yönetim sistemi üzerinden mesaj gönderebilmeleri de mümkündür. 

➢ Sistemdeki duyuruları ve mesajlarınızı sıklıkla kontrol etmeniz yararınıza olacaktır. 

➢ İdari soru, görüş ve önerileriniz için Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

web sayfası (bunsem.bartin.edu.tr) veya 0378 223 50 78 numaralı telefon aracılığıyla 

iletişime geçebilirsiniz.   

➢ Teknik sorunlarınızı uzaktan eğitim sitesindeki “Buzem’e Yazın” sekmesinden bize 

iletebilirsiniz. Ayrıca 0378 223 5137-5114-5161 numaraları telefonlar aracılığıyla da 

iletişime geçebilirsiniz.  

NOT: Kursiyerlerimiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim 

Uygulama ve Araştırma Merkezi web sitelerinden, sosyal ağlardan ve uzaktan eğitim 

sisteminde (eders.bartin.edu.tr) yer alan duyuruları düzenli olarak takip etmelidir. 

Öğrencilerimizin elektronik posta adreslerini (spam kutusuna da mesajlar düşebilir) sıklıkla 

kontrol etmeleri oldukça önemlidir.  

KULLANICI ADI VE ŞİFRE 

 

DERSLERİN İŞLENİŞİ VE DERSLERE DEVAM 

 

SINAV veya DEĞERLENDİRME  

 

İLETİŞİM 

 

http://bunsem.bartin.edu.tr/
https://form.bartin.edu.tr/uzem/buzeme-yazin.html
eders.bartin.edu.tr
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Sistemin kullanımına ilişkin ayrıntılı kılavuz/rehber için uzem.bartin.edu.tr adresindeki 

Yardım menüsünden Sertifika Programları linki ulaşabilirsiniz.  

 

 
          Bartın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi  
          Adres: Ağdacı Yerleşkesi- Orman Fakültesi binası, 3. kat  
         Tel: 0 378 223 5137 / 5078 / 5114 /5161 / 5175 
          e-posta: uzem@bartin.edu.tr   
 

 

 
          Bartın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi  
          Adres: Ağdacı Yerleşkesi- Yahya Kemal Beyatlı dersli binası  
         Tel: 0 378 223 5078  
          e-posta: bunsem@bartin.edu.tr 

SİSTEM KULLANIMI-YARDIM 
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