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Üniversitemiz de lisans/önlisans programlarında yer alan ortak zorunlu dersler uzaktan 

eğitim aracılığıyla verilmektedir. Bu dersler şunlardır: 

 Türk Dili I ve II  

 Yabancı Dil I ve II  

 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve II   

Bu dersleri almakla yükümlü öğrenciler bilişim teknolojileri (bilgisayar, mobil cihazlar gibi) 

imkânlarından faydalanarak, okula gelmeden uzaktan eğitim sistemi aracılığıyla dersleri 

alabilirler. 

Uzaktan eğitimde öğrencilerin dersleri ve ders aktivitelerini görüntülediği, canlı sanal 

sınıflara katıldığı, öğretim elemanlarıyla 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. 

 

 

NOT: Sisteme hem mobil cihazınızdan hem de bilgisayardan sorunsuz bir erişim 

sağlamak için mutlaka “Chrome” tarayıcısından giriş yapmanız 

gerekmektedir. Ayrıca bu tarayıcıyla sisteme sorunsuz bağlanabilir, videoları 

sorunsuz web ortamında izleyebilirsiniz.  

 

GENEL TANITIM 

 

SİSTEME GİRİŞ 

 

http://uzem.bartin.edu.tr/
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Öğrencilerimizin sisteme ilk girişleri için kullanıcı adı “Öğrenci numarası” ve şifreleri “TC 

kimlik numaraları” 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.  

NOT: ÜBYS (Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi-Öğrenci Bilgi 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.  

 

Eğitim dönemi boyunca her ders için 14 hafta olacak şekilde ders materyalleri (ders videosu, 

ppt-pdf uzantılı ders dokümanları, forum gibi) öğretim elemanları tarafından sisteme 

yüklenir. Ayrıca ilan edilen ders programı doğrultusunda ilgili gün ve saatlerde öğretim 

elemanı tarafından canlı ders (sanal sınıf) aktivitesi oluşturulur. Canlı derslere katılabilen 

öğrenciler fiziksel sınıf ortamındaki gibi dersi dinleyebilir ve soru sorabilirler. Yapılan canlı 

ders kayıtları, canlı ders tamamlandıktan sonra yayından kaldırılacaktır. 

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

oranında tamamlamış-indirmiş olmaları gerekmektedir. Devamsızlık durumu sorumlu öğretim 

elemanları tarafından takip edilir.  

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

oranında tamamlamış-indirmiş olmaları gerekmektedir. Devamsızlık durumu sorumlu öğretim 

elemanları tarafından takip edilir. Canlı derslere, canlı ders esnasında yapılacak etkinliklere, 

ödev ve görevlere düzenli olarak katılmanız sorumlu öğretim elemanınızın değerlendirmesi 

doğrultusunda başarı puanınıza katkı sağlayabilir. 

Yapılan canlı ders kayıtları, canlı ders tamamlandıktan sonra yayından kaldırılacaktır. 

Canlı derslere zamanında katılmanız gerekmektedir. Canlı ders açıldıktan sonra 15 

dakika içerisinde derse herhangi bir katılım olmazsa öğretim elemanı canlı dersi 

sonlandırabilir. 

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.  

KULLANICI ADI VE ŞİFRE 

 

DERSLERİN İŞLENİŞİ VE DERSLERE DEVAM 

 

SINAVLAR / DEĞERLENDİRME  
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Öğrencilerimiz öğretim elemanlarıyla ofislerinde yüz yüze görüşebilecekleri gibi onlara 

uzaktan eğitim öğrenme yönetim sistemi üzerinden mesaj gönderebilmeleri de mümkündür. 

 Sistemdeki duyuruları ve mesajlarınızı sıklıkla kontrol etmeniz yararınıza olacaktır.  

 Bilgisayar ve internet imkânı bulunmayan öğrencilerimiz için fakülte/yüksekokulda 

yer alan bilgisayar laboratuvarı kullanıma sunulabilir.  

 Her bölümde uzaktan eğitim ve birim koordinatörü bulunmaktadır. Derslerin işlenişi 

ve uzaktan eğitimle ilgili koordinatörünüzden bilgi alabilir, soru ve sorunlarınızı 

bölümünüzdeki koordinatör aracılığıyla bize ulaştırabilirsiniz. Bölüm 

koordinatörlerinin listesi sitemizde yer almaktadır.  

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

iletebilirsiniz.  

NOT: Öğrencilerimiz uzem.bartin.edu.tr ve e-ders sisteminde yer alan duyuruları düzenli 

olarak takip etmelidir. Dönem içerisinde ortak zorunlu derslerle ilgili ihtiyaçları olan tüm 

bilgiler merkezimiz tarafından duyuru yoluyla iletilmektedir. Öğrencilerimizin elektronik 

posta adreslerini (spam kutusuna da mesajlar düşebilir) sıklıkla kontrol etmeleri oldukça 

önemlidir.  

Soru ve sorunlarınızı uzem.bartin.edu.tr adresindeki “Buzem’e yazın” sekmesinden iletebilir 

veya aşağıdaki iletişim bilgilerinden Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne 

ulaşabilirsiniz. Bunun dışında ilgili derslere yönelik kayıt, ekle-sil, not durumu gibi 

işlemlerinizi öğrenim gördüğünüz fakülte/yüksekokulun ilgili birimlerine (öğrenci işleri) ya 

da Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na danışabilirsiniz.   

 

Sistemin kullanımına ilişkin ayrıntılı kılavuz ve yardımcı videolara uzem.bartin.edu.tr 

adresindeki Yardım menüsünden ulaşabilirsiniz.  

 

NOT: Sisteme hem mobil cihazınızdan hem de bilgisayardan sorunsuz bir erişim 

sağlamak için mutlaka “Chrome” tarayıcısından giriş yapmanız 

gerekmektedir. Chrome tarayıcıyla sisteme sorunsuz bağlanabilir, videoları 

sorunsuz web ortamında izleyebilirsiniz.  

 

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 5137 / 5078 / 5114 /5161 / 5175 
          e-posta: uzem@bartin.edu.tr   

SİSTEM KULLANIMI-YARDIM 

 

İLETİŞİM 
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