
Kıymetli öğrencilerimiz,  

11 Mayıs YÖK kararı sonrası Üniversitemiz 2019-2020 Bahar Dönemi sınavlarının uzaktan 

çevrimiçi yöntemlerle yapılması kararı vermiştir. Kurban Bayramına kadar sınavları bitirebilmek 

ve önümüzdeki dönem örgün eğitimle sizlerle kaldığımız yerden tekrar birlikte olabilmek adına 

bir sınav takvimi oluşturulmuştur. Bu süreçte yaşanabilecek sorunlardan daha az etkilenmeniz 

için aşağıdaki yer alan hususları dikkatlice okumanızı öneriyorum. Sağlık ve başarı 

dileklerimle… 

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN 

Rektör  

 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

2019-2020 BAHAR DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİM SINAVLARI UYGULAMA ESASLARI  

1. Uzaktan eğitim sistemi üzerinden verilmiş/verilecek olan ödev, proje, tasarım, sunum 

şeklinde verilen “vize” sınavına ait içeriklerin son teslim tarihi 31 Mayıs 2020’dir. 

Yoğunluktan etkilenmemek için ödev yüklemelerini son güne bırakmamanız önerilir. 

2. Sınav olarak verilen ödevler, sistemde ilgili dersin içerisinde en üst kısımda (genel başlığı 

altına ve tüm konuların üstüne) olacak şekilde görünecektir. Öğrenciler ödevlerle ilgili 

sorularını ilgili öğretim elemanı tarafından bu kısımda paylaşılmış olan e-posta 

adresi/forum veya sohbet kanallarından dersi veren öğretim elemanına iletebilir.  Ödev 

yükleme/gönderme ile ilgili bilgilere uzem.selcuk.edu.tr adresindeki kullanım kılavuzları ve 

videolar sekmesinden erişebilirsiniz. 

3. Ödevlerin gönderimi yapılırken, en fazla 64 Mb büyüklüğünde dosya yükleyebilirsiniz. 

Ödev, video olarak gönderilecekse dosya formatı Mp4 olmalıdır. Ödev boyutu belirtilen 

sınırdan büyük ise ilgili öğretim elemanına alternatif yollarla (mail, drive, dosya paylaşım 

platformları vb.) gönderilerek ardından yapılan bu işlemi anlatan (hangi tarihte hangi yolla 

hangi dosyayı hangi öğretim elemanına ulaştırdığınız bilgilerini içerecek şekilde) metin 

belgesini ilgili sınav ödevi altına mutlaka yükleyiniz.  

4. Uzaktan eğitim sistemi üzerinden çevrimiçi “vize” sınavı olacak öğrenciler sistem üzerinde 

takvim kısmından oluşturulmuş sınavlarını 15 Mayıs - 7 Haziran tarihleri arasında 

görebilecektir. Sınav tarihleri mutlaka ilgili öğretim elemanından teyit edilmelidir.  

5. Sorun yaşamamak için sınavlarda yeterli donanım ve internet bağlantısına sahip 

bilgisayarlar kullanmanızı önermekteyiz. Mobil platformlardan erişimde bir sorun ve 

kısıtlama yoktur.   

6. Sınava girecek öğrencilere sorun yaşamaması için bir gün süre verilecektir. Öğrenciler, 

sistemde yer alan takvimde belirtilen günde uygun olduğu saatte sisteme girerek sınavını 

yapmalıdır. (Örneğin, 1 Haziran 00:00 – 23:59 saatleri arası gibi).  

7. Sınavlarda dersi alan tüm öğrencilere farklı soru konfigürasyonu oluşturabilecek geniş bir 

soru bankası oluşturulacaktır. Sınavlarda her öğrenciye özel çoktan seçmeli 20 soru 

yöneltilecektir. Sınav süresi ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenecek ve siz sınava 

katıldıktan sonra aktif olacaktır. Sınav başlatıldıktan sonra sistemden çıkış 

yapılamayacak, olası aksaklıklar nedeniyle kopma sonrası geri dönüşlerde sınav süresi 

bitmemiş ise sınava kalınan sorudan devam edilebilecektir.  

8. Sınav soruları kişiye özel olarak hazırlanmıştır. Bu nedenle sınav ortamında yalnız 

bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağı ya da kişiden destek almadan bireysel 

olarak cevaplamakla yükümlüsünüz. Size özel hazırlanmış soruların başkası tarafından 

görülmesinin, kopyalanmasının, yayımlanmasının vb. sorumluluğu size aittir. 



9. Selçuk Üniversitesi öğretim elemanları tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı 

saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, 

fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması 

yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu peşinen kabullenmiş sayılır. 

Bu yasağa uymadığı tespit edilen öğrencinin sınavı geçersiz sayılacak ve hakkında yasal 

işlem yapılacaktır. 

10. Sınav oturumunu başlattıktan sonra başka bir internet tarayıcısı veya cihaz üzerinden aynı 

anda sisteme giriş yaparsanız, sistem yapılan işlemi anormal aktivite olarak değerlendirir 

ve gerekli incelemelerin yapılması sonucunda sınavınız geçersiz sayılır. 

11. Herhangi bir şekilde ödev veremeyen ya da çevrim içi sınavlara katılamayan öğrenciler e-

posta aracılığı ile mazeretlerini bağlı bulundukları birimlere (dekanlık/müdürlük) 

yapmalıdır. İlgili e-posta adresleri birim web sayfalarında yer almaktadır. Teknik bir 

aksaklığın yaşanıp yaşanmadığı sistem kayıtlarından inceleneceği için başvuru esnasında 

yaşanan sorunların olabildiğince belgeli (mümkünse ekran görüntüsü, video, net tarih ve 

saat, dersin kodu, dersin adı, öğrenci numarası vb. bilgilerini içerecek şekilde) ve 

ayrıntılarıyla ifade edilmesi gerekmektedir. Birim yönetim kurulu kararı ile mazereti geçerli 

kabul edilen öğrencilerin “mazeret” sınavları 15-21 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır. 

12. Sınavlar ilgili dersin içerisinde görüneceğinden ve ilgili ders altında yapılacağından, alması 

gereken dersleri göremeyen öğrenciler sınavlara giremeyecektir. Bu kontrol öğrencinin 

sorumluluğunda olup en kısa sürede sistem üzerinden aldığı dersleri görebildiğinin 

kontrolünü yapmalıdır. Herhangi bir sorun varsa uzaktanegitim@selcuk.edu.tr adresine 

öğrenci numarası, öğrencinin adı soyadı, sistemde görünmeyen ders veya derslerin 

kodları ve ders isimleri ile birlikte ilgili sınav tarihinden en geç 48 saat öncesine kadar 

göndermelidir. 

13. Ortak zorunlu derslerin “vize” sınavları 8-12 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır. 

Yaklaşık 13 bin öğrenciye sınav yapılacağı için bu tarihlerde sistem 5 gün süreyle diğer 

kullanıcılara kapatılacaktır. Bu kapsamda alınması gereken İngilizce, Türk Dili ve Atatürk 

İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri uzaktan eğitim sisteminde aşağıdaki isim ve ders kodları 

ile yer almaktadır.  

Ders adı Kodu 

Türk Dili 2  3333333331 

İnkılap Tarihi  3333333332 

İngilizce Seviye 5  3333333337 

İngilizce Seviye 4  3333333336 

İngilizce Seviye 3  3333333335 

İngilizce Seviye 2  3333333334 

İngilizce Seviye 1  3333333333 

Ortak zorunlu dersleri alması gerektiği halde sistemde erişemeyen öğrenciler 

uzaktanegitim@selcuk.edu.tr adresine öğrenci numarası, öğrencinin adı soyadı, sistemde 

görünmeyen ders veya dersleri kodları ve isimleri ile birlikte en geç 1 Haziran 2020 gününe 

kadar göndermelidir. Bu tarihten sonra bildirim yapmaması nedeniyle sınavlara girememe 

durumundan kaynaklı mağduriyetlerden öğrenci sorumludur.  

14. Öğrenciler notlarını öğrenci otomasyonu https://obis.selcuk.edu.tr/ üzerinden 
görebilecektir.  

15. Her birim kendi birimindeki uzaktan eğitim sürecinin işleyişinden sorumludur. Öğrenciler 
birimlerinin/bölümlerinin web sayfasından “uzaktan eğitim destek sorumlularının” iletişim 
bilgilerine ulaşabilir. Her türlü soru ve sorun için ilk muhatap ilgili dersin öğretim elemanı 
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ve uzaktan eğitim destek sorumlularıdır. Uzaktan Eğitim Destek sorumlularının çözüm 
üretemediği durumlarda UZEM’e 
https://www.selcuk.edu.tr/BirimIletisim/uzaktan_egitim_uyg_ve_ars_mrkz sayfasındaki 
telefon numaralarından veya e-posta adreslerinden ulaşabilirsiniz.  

16. Final ve Bütünleme sınavları da benzer şekilde aşağıda yer alan sınav takviminde yer alan 
tarih aralığında yapılacaktır.  

17. Mezun olma konumuna gelip tek dersi kalan öğrenciler bağlı bulunduğu birimlere e-posta 
ile müracaat etmelidirler. İlgili yönetim kurulu kararı sonrası durumu uygun bulunan 
öğrencilere sınav takviminde belirtilen tarihlerde “tek ders sınavı” yapılacaktır. 

18. Diş Hekimliği Fakültesi dışında tüm birimlerin ödev ve sınav uygulamaları UZEM 
tarafından yönetilen uzaktan eğitim sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. 

19. Diş Hekimliği Fakültesi’nin ortak zorunlu dersler dışındaki sınavları kendi sistemleri 
üzerinden yapılacaktır. Ortak zorunlu dersler için aşağıda yer alan tarihlerde bu sistem 
kullanılacaktır. 

20. Zorunlu stajlar sonraki dönemlere ertelenmiştir. Duyurusu daha sonra yapılacaktır. 

 
Sınav Takvimi 

 
 

Ödev, Proje, 
Tasarım, Sunum 

Çevrimiçi Sınav 
Ortak Zorunlu 
Derslerin Sınavı 

Vize 31 Mayıs 15 Mayıs - 7 Haziran 8-12 Haziran 

Mazeret 15 - 21 Haziran 

Final 30 Haziran 22 Haziran - 5 Temmuz 6 - 10 Temmuz 

Bütünleme 24 Temmuz 11 - 24 Temmuz 25 - 29 Temmuz 

Tek Ders 10 - 14 Ağustos 

 

 

 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü 

https://www.selcuk.edu.tr/BirimIletisim/uzaktan_egitim_uyg_ve_ars_mrkz

