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Üniversitemiz genelinde merkezi olarak gerçekleştirilen ortak zorunlu derslerin ara 

sınav(vize), dönem sonu sınavı (final) ve bütünleme sınavlarında sınavlara hangi dersliklerde 

gireceğinizi öğreneceğiniz Sınav Yeri Sorgulama ekranına uzem.bartin.edu.tr adresinden 

ulaşabilirsiniz. 

Bartın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi sayfası aşağıdaki gibi 

ekrana gelecektir.  

 

Sayfadaki duyuruları sıklıkla takip etmeniz ve sitemizi incelemeniz önerilmektedir. Önemli duyurular 

için bizi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz.  

Ekranın sol tarafında orta alanda yer alan “Sınav Yeri Sorgula” butonuna tıklayarak sınav 

yeri sorgulama ekranını açabilirsiniz. Sınav yeri sorgulama ekranı şu şekildedir:  

 

SINAV YERİNİZİ SORGULAMAK İÇİN; ekranda yer alan Öğrenci Numaranız yazan alana öğrenci 

numaranızı eksiksiz bir şekilde yazınız. Ardından Ara butonuna tıklayınız.  

SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI 
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Uzaktan eğitim yoluyla aldığınız derslerin sınavlarına hangi dersliklerde gireceğinizi aşağıdaki 

gibi göreceksiniz: 

 

Sınan yeri sorgulama ekranında aldığınız derslere ilişkin sınav yer bilgilerini görebilirsiniz. 

Eğer aldığınız bir derse ilişkin sınav yeri bilgisi ekrana gelmediyse aşağıdaki işlemleri sırasıyla 

yapınız: 

1- Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden o dersi alıp almadığınızı kontrol ediniz. Eğer dersi 

almıyor görünüyorsanız öğrenci işleri birimine giderek durumu anlatınız. 

2- Öğrenci Bilgi Sisteminde dersi alıyor olarak görünüyorsanız eders.bartin.edu.tr 

adresine giriş yaparak, dersi aldığınız hocanıza mesaj göndererek durumu anlatınız. 

3- Yukarıdaki ilk iki maddede yazan işlemleri yaptığınız halde sonuç alamadıysanız, 

Öğrenci Bilgi Sisteminizdeki derslerin listelendiği sayfanın ekran görüntüsünü alarak 

ve durumunuzu anlatarak uzem@bartin.edu.tr adresine e-posta gönderiniz. En kısa 

sürede sorununuza çözüm üreteceğiz. 

 

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

sağlamak için mutlaka “Google Chrome” tarayıcısından giriş yapmanız 

gerekmektedir. Canlı ders kayıtlarını da “Google Chrome” tarayıcısı 

üzerinden tekrar izleyebilirsiniz. Ayrıca bu 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   

https://form.bartin.edu.tr/uzem/buzeme-yazin.html
mailto:uzem@bartin.edu.tr

