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Ortak Zorunlu Derslerin Uzaktan Eğitimle Verilmesine
Yönelik Kime Danışabilirim?
Üniversitemizin fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulları bünyesinde her bölüm/program
için bir UZEM Bölüm Koordinatörü atanmıştır. Bölüm koordinatörü hocanıza danışarak
ihtiyacınız olan tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Bölüm koordinatörlerinin listesi
uzem.bartin.edu.tr adresinden ilan edilmiştir (Öğrenci sekmesinden ulaşabilirsiniz).
Ortak zorunlu dersleri alan öğrencilerin derslerin işlenişi hakkında bilgilendirilmesi, Uzaktan
Eğitim Öğrenme Yönetim Sistemi’nin kullanılmasına yönelik bölüm/program bazında
oryantasyonun/tanıtımların yapılması ve öğrencilerin uzaktan eğitimle aldıkları derslere
yönelik danışmanlık işlemlerini yapmak üzere her bölüm/program için bir sorumlu
koordinatör atanmıştır. Bölüm/Program koordinatörleri ile Uzaktan Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi işbirliği içinde çalışmaktadır.

UZEM Bölüm Koordinatörü Hocamızın
Bilmiyorum. Nasıl Öğrenebilirim?

Kim

Olduğunu

Ortak zorunlu derslerin uzaktan eğitimle verilmesine yönelik görevlendirilen UZEM Bölüm
Koordinatörü hocanızın kim olduğunu öğrenmek için öğrenci işleri biriminize sorabilirsiniz.
Ayrıca uzem.bartin.edu.tr adresinde yer alan Öğrenci bölümünün altında Ortak Ders–Bölüm
Koordinatörleri yer almaktadır. Buradan bölümünüzde görevli UZEM Bölüm Koordinatörünün
kim olduğunu öğrenebilirsiniz.
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Alttan ya da Yükseltmek İçin Ortak Zorunlu Derslerden Birini
Alıyorum. Bu Dersi Nasıl Alacağıma İlişkin Kime Danışabilirim?
Üniversitemizin fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulları bünyesinde bölümünüz için bu
konularda size yardımcı olmak üzere bir Bölüm Koordinatörü atanmıştır. Bölüm koordinatörü
hocanızın bilgilerine uzem.bartin.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Hangi Dersleri Uzaktan Eğitime Alacağım?
Üniversitemizin Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları bünyesinde okutulan ortak
zorunlu dersler şunlardır:
Güz dönemi için;
 Türk Dili-I
 Yabancı Dil-I
 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-I
Bahar Dönemi için;
 Türk Dili-II
 Yabancı Dil-II
 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-II
Ders kayıt döneminde bu derslerden birini ya da bir kaçını seçtiyseniz uzaktan eğitim ile
dersleri işleyeceksiniz demektir.

Dersleri Yüz Yüze Almak Mümkün Mü?
Dersler yalnızca uzaktan eğitim yoluyla verilmektedir.

Derslere Nasıl Katılacağım?
Uzaktan eğitimde öğrencilerin dersleri ve ders aktivitelerini görüntülediği, canlı sanal
sınıflara katıldığı, öğretim elemanlarıyla iletişime geçtiği öğrenme platformu “Öğrenme
Yönetim Sistemi” olarak tanımlanmaktadır. Öğrenme Yönetim Sistemine uzem.bartin.edu.tr
adresinden aşağıdaki görsel gösterildiği gibi giriş yapabilirsiniz.
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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.

E-Ders Sistemine Nasıl Giriş Yapabilirim?
Sisteme ilk girişlerde kullanıcı adı olarak Öğrenci Numaranızı, şifre olarak da T.C. Kimlik
Numaranızı yazınız. Sisteme girdikten sonra mutlaka şifrenizi değiştiriniz. Yabancı uyruklu
öğrencilerimiz de kullanıcı adı olarak Öğrenci Numarası, şifre olarak da kendileri için
tanımlanan T.C. Kimlik Numarası ile giriş yapacaklardır.
NOT: UBYS (Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi) ile uzaktan eğitim sistemi birbirinden
farklıdır. ÜBYS; kişisel bilgilerinizi, kayıt yaptırdığınız dersleri, ders notlarınızı görebildiğiniz
bilgi sistemidir. ÜBYS “Kullanıcı adı” ve “Şifre”nizi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan temin
edebilirsiniz.

E-Ders Sistemine Giriş Yapamıyorum. Ne Yapabilirim?
E-ders sistemine giriş yapabilmeniz için uzaktan eğitim yoluyla verilen derslerden en az bir
tanesini seçmiş olmanız ve ders kayıt işleminizin tamamlanmış olması gerekmektedir.
Bununla birlikte Üniversitemize ek yerleştirme, yatay geçiş vb. şekilde veya yabancı uyruklu
öğrenci olarak geldiyseniz sisteme henüz bilgileriniz girilmemiş olabilir. Bununla birlikte ders
ekle-çıkar döneminde ortak zorunlu dersleri eklediyseniz de sisteme bilgileriniz henüz
girilmemiş olabilir. Bu ve benzeri durumlar için sisteme kaydınız en kısa sürede
yapılacaktır. Bu tarihlerden sonra sisteme girememeniz durumunda uzem.bartin.edu.tr
adresinde yer alan Buzem’e Yazın! bölümünü kullanarak bize bilgilerinizi iletiniz.
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E-Ders Sisteminin Kullanımına Yönelik İnceleyebileceğim
Yardımcı Kaynaklar Var Mı?
uzem.bartin.edu.tr adresinde yer alan Yardım bölümünde ihtiyacınız olan tüm bilgiler hem
doküman hem de videolu anlatım halinde bulunmaktadır.

Uzaktan Eğitimde Devamsızlık Nasıl Takip Edilecek?
Canlı derslere, canlı ders esnasında yapılacak etkinliklere, ödev ve görevlere düzenli olarak
katılmanız sorumlu öğretim elemanınızın değerlendirmesi doğrultusunda başarı puanınıza
katkı sağlayabilir. Canlı derslerle birlikte diğer ders aktivitelerini en az %70 oranında
tamamlamanız gerekmektedir.
Uzaktan öğretim yoluyla yürütülen derslerde, Bartın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim
Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14. maddesinde belirtildiği üzere “devam zorunluluğu
teorik dersler için %70” şeklinde uygulanır. Öğrencilerin derse devam durumu, sistem
üzerinde sorumlu olduğu ders(ler)e yönelik görevlerini (öğrenme aktivitelerini)
tamamlamalarına göre belirlenir. Öğrencilerin devam koşulunu yerine getirebilmeleri için
öğrenme aktivitelerini ve diğer ders dokümanlarını %70 oranında görmüş olmaları, verilen
görevleri tamamlamış olmaları gerekmektedir. Öğrenciler program kapsamında belirtilen gün
ve saatte canlı derslere katılabilirler. Yapılan canlı ders kayıtları, canlı ders tamamlandıktan
sonra yayından kaldırılacaktır. Bir sonraki ders saatine gelindiğinde canlı ders kayıtları
yayından kaldırılmaktadır. Öğrencilerin derse devam durumuna yönelik olarak elektronik
ortamdaki tüm öğrenme hareketleri sorumlu öğretim elemanı tarafından takip edilir.

Ortak Zorunlu Dersleri Alttan ya da Notumu Yükseltmek İçin
Alacağım. Devamsızlık Problemim Olur Mu?
Dersi aldığınızda devamdan muaf iseniz ortak derslerin uzaktan eğitimle alınması sürecinde
de devamdan muafsınız demektir.

Çeşitli Nedenlerden Dolayı Canlı
Katılamıyorum. Bu Sorun Olur Mu?

Derslere

Düzenli

Canlı derslere, canlı ders esnasında yapılacak etkinliklere, ödev ve görevlere düzenli olarak
katılmanız sorumlu öğretim elemanınızın değerlendirmesi doğrultusunda başarı puanınıza
katkı sağlayabilir. Canlı derslerle birlikte diğer ders aktivitelerini en az %70 oranında
tamamlamanız gerekmektedir.
Yapılan canlı ders kayıtları, canlı ders tamamlandıktan sonra yayından kaldırılacaktır. Yani
canlı ders kayıtlarına tekrar ulaşamayacaksınız. Canlı derslere zamanında katılmanız
gerekmektedir. Canlı ders açıldıktan sonra 15 dakika içerisinde derse herhangi bir katılım
olmazsa öğretim elemanı canlı dersi sonlandırabilir.
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Sınavlar Nasıl Yapılacak?
Ortak dersleri alan öğrencilerimizin vize (ara sınav), final (dönem sonu sınavı) ve bütünleme
sınavları Üniversitemiz genelinde merkezi bir şekilde ve sınıf ortamında yüz yüze
yapılacaktır. Türk Dili sınavı, sınav haftasındaki ilk Perşembe günü, saat 11:00’dedir. Yabancı
Dil sınavı, sınav haftasındaki ilk Perşembe günü, saat 14:30’dadır. Atatürk İ. İ. Tarihi sınavı
sınav haftasındaki ilk Cuma günü, saat 14:30’dadır. İhtiyaç olması halinde bu sınav
saatlerinden 70 dakika sonra ilgili sınavın ikinci oturumu yapılabilir.
Öğrencilerimiz sınav döneminden bir hafta önce uzem.bartin.edu.tr adresinden sınav
programına bakabilir; “Sınav Yeri Sorgulama” ekranından da sınavlarına giriş yerlerini
öğrenebilirler.

Dersini Aldığım Öğretim Elemanına Nasıl Ulaşabilirim?
Canlı ders esnasında öğretim elemanına soru sorabilir; e-ders sistemi ve UBYS’den mesaj
gönderebilirsiniz. E-posta yoluyla da iletişim kurabilirsiniz. Yapılan canlı ders kayıtları, canlı
ders tamamlandıktan sonra yayından kaldırılacaktır. Yani canlı ders kayıtlarına
tekrar ulaşamayacaksınız. Canlı derslere zamanında katılmanız gerekmektedir.
Canlı ders açıldıktan sonra 15 dakika içerisinde derse herhangi bir katılım
olmazsa öğretim elemanı canlı dersi sonlandırabilir.
E-ders sistemi üzerinde girdiğiniz ders ekranının sağ üst tarafında dersi verene öğretim
elemanının bilgileri bulunmaktadır. Ayrıca bu alanda “iletişime geç” sekmesi bulunmaktadır.
Bu sekmeye tıklayarak öğretim elemanı ile iletişime geçebilirsiniz.

Mobil Cihazımda İnternet Paketim Yetersiz. Ne Yapabilirim?
Üniversitemiz kampüs alanları içerisinde faydalanabileceğiniz ücretsiz kablosuz internet
hizmeti bulunmaktadır. Bu internet hizmetinden faydalanabilirsiniz. Bunun için Bilgi işlem
Daire Başkanlığı tarafından adınıza tanımlanan kullanıcı adı ve şifreyle internet
hizmetinizden ücretsiz faydalanabilirsiniz.

Bilgisayarımdan ve Mobil Cihazımda Hangi Uygulamayı
Kullanmam Gerekiyor?
Bilgisayarınızdan ve mobil cihazlarınızdan sisteme giriş yapmak ve sorunsuz derslerinizi takip
etmek için mutlaka “Google Chrome” uygulamasını cihazınıza kurmanız gerekmektedir.

Teknolojik Yetersizliklerden Dolayı Uzaktan Eğitim Sistemine
Giremiyorum. Bunun İçin Ne Yapmalıyım?
Bölüm koordinatörü hocanızla iletişime geçiniz ve durumu anlatınız. Uzaktan eğitim
derslerine girebilmeniz için size gerekli imkanları sağlamaya çalışacaktır. Bölüm
koordinatörleri Üniversitemizin fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulları bünyesinde var
olan bilgisayar laboratuvarlarını müsaitlik durumlarına göre sizin kullanımınıza
açabileceklerdir.
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Soru ve görüşlerinizi uzaktan eğitim sitesinden “Buzem’e Yazın” sekmesinden ya da aşağıda
bulunan iletişim adreslerinden bize iletebilirsiniz.
Bartın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Adres: Ağdacı Yerleşkesi- Orman Fakültesi binası, 3. kat
Tel: 0 378 223 5078 / 5137 / 5114 / 5161 / 5175
e-posta: uzem@bartin.edu.tr

