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Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi (UZEM) bünyesinde derslerimizde online 
imkanları mevcuttur. Uygun görülen dersler için bu imkanlar kullanılabilmektedir. Sınavlara 
giriş ve sorunsuz bir sınav geçirilmesi için aşağıda yer alan adımları doğru şekilde tamamla-
manız gerekmektedir.

1.1. SISTEME GIRIŞ
UZEM ders sistemine sizler için belirlenen kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile giriş yapmanız 
gerekmektedir. Giriş yaptığınızda aşağıdaki ekran karşılaşacaksınız. 
 
Bu ekranda sol kısımda yer alan “Derslerim” sekmesinden almakta olduğunuz derslerin lis-
telendiği sayfaya giriş yapabilirsiniz. Biz burada örnek bir dersi seçerek içerisine gireceğiz. 

Ders sayfasına giriş yaptığınızda aşağıdaki ekran ile karşılaşacaksınız. 
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Bu ekranda derse ait dokümanlar, canlı dersler veya kayıtları, ödevler ve sınavlar sekmeleri 
ile karşılaşacaksınız. 

Sarı renk ile belirtilen alanlar “Ödev” çalışmalarını; mavi renk ile belirtilen alanlar derse ait 
“Doküman” ve “Canlı Dersler” çalışmalarını ve mor renk ile belirtilen alanlar “Sınav” çalış-
malarını göstermektedir. 

1.2. SINAVA GIRIŞ
“Sınav” alanı üzerinde ise sınav tarih ve saatini belirten bir bilgi yer almaktadır. Bu tarih ve 
saat aralığı dışında sınava giriş yapmak mümkün olmayacaktır. İlgili tarih ve saat içerisinde 
sınav alanına tıkladığınızda ise aşağıdaki ekran ile karşılaşacaksınız. 

Açılan ekranda yapılacak olan sınava yönelik kuralların yer aldığı bir sayfa belirecektir. Bu 
sayfada yer alan kurallar her bir öğrencinin uyması zorunlu kurallardır. Sınava katılabilmek 
için sağ alt kısımda yer alan “Onaylıyorum” sekmesi tıklayarak belirtilen kuralları kabul etti-
ğinizi beyan etmeniz gerekmektedir. 

“Onaylıyorum” sekmesi seçilerek “Başla” butonuna tıkladığınız an itibari ile sınav uygula-
ması başlamış olacak ve aşağıdaki ekran ile karşılaşacaksınız. 
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Bu ekranı gördüğünüz andan itibaren sınavınız başlamış ve sınav süresi işliyor olacaktır. 
Artık sınavı bitirmeden çıkış yapamazsınız. 

Ekran sol üst kısımda sınav sorularını görebilirsiniz. Bu sorulara vereceğiniz yanıtlar kayde-
dilecektir.  Ancak soruyu daha sonraya bırakmak isterseniz hemen altında yer alan “Önceki” 
ve “Sonraki” sekmelerini kullanabilir, sorular arasında soruyu cevaplamadan geçiş yapabi-
lirsiniz. 

Sağ üst kısımda sınav süresine dair “Kalan Süre” bilgisi yer almaktadır. Bu ekranda yer alan 
sayaç dolmadan sınavınızı tamamlamanız gerekmektedir. Aksi halde sınav süresi dolduğu 
anda var olan cevaplarınız geçerli olacaktır. 

Sağ alt kısımda vermiş olduğunuz cevaplar üzere hangi soruları tamamladığınız, hangi so-
ruları boş bıraktığınız bilgileri yer almaktadır. Sınav bitirmeden önce bu ekran kontrol edile-
rek tüm sorulara cevap verildiğinden emin olunmalıdır. 

Soruların hemen altında orta kısımda yer alan “Kapat” ve “Sınavı Bitir” seçeneklerini yalnız-
ca sınavı bitirme aşamasına geldiğinizde kullanmanız gerekmektedir. Aksi halde sınavınız 
sonlanacaktır.  

“Kapat” seçeneği sınavı tamamlamadan çıkmak (sınavınızın geçersiz sayılması) anlamına 
gelmektedir. Bu seçeneği kullanmadan önce doğru karar verdiğinizden emin olunuz. 
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“Sınavı Bitir” seçeneği ise sınavınızın sonuna geldiğinizi, cevaplarınızın kayıt edilmesini is-
tediğinizi göstermektedir. Sınavınızı tamamlamak için bu butona tıklamanız gerekmektedir. 

1.3. SINAVALARA AIT GENEL KURALLAR
Her bir sınav çalışması için kurallar değişiklik gösterebilmektedir. Bu kurallar 
sınava başlamadan önce karşınıza çıkan ekranda belirtilecek ve sınav kuralla-
rını kabul ettiğinizi taahhüt etmeniz gerekecektir. 

Rumeli UZEM bünyesinde yer alan tüm sınavlarda aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır : 
• Sınava giriş saatinden en az 10 dakika önce internet bağlantısı olan bir bilgisayar ile hazır 

bulunmanız gerekmektedir. Sistem mobil cihazlar ile giriş yapılması için uygundur, ancak 
cihaz ve model çeşitliliği nedeni ile mobil cihazlar ile giriş yapılması önerilmemektedir. 
Bu tür cihazlar kullananlar için sorumluluk kullanıcıya aittir. 

• Sisteme giriş yapmak için kullanmakta olduğunuz bilgiler sizlere özel olup sistem kim-
liğinizi belirtmektedir. Başka kişi veya kişilerle paylaşılması sonucu oluşacak aksaklıklar 
kullanıcının sorumluluğundadır.

• Sınav soruları tüm öğrencilerimize farklı bir sıralama ile ulaşmaktadır. Hiç bir sınav sorusu 
diğeri ile aynı soru numarasına sahip değildir. 

• Sınava bir kez giriş yapıldıktan sonra sınav bitirilene kadar çıkış yapamazsınız. Aksi halde 
sınavınız başarısız sayılacaktır. 

• Sınav süresi bitmeden sorularınızı tamamlamış olmanız gerekmektedir. Aksi halde var 
olan cevaplarınız sisteme işlenecektir.  

• Sınav başlama saati ile bitiş saati aralığında sınava giriş yapabilirsiniz. Ancak giriş saatiniz 
ne olursa olsun  sınav bitiş saatinde sistem otomatik olarak kapanacaktır. 
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