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Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi (UZEM) bünyesinde derslerimizde online 
ödev teslimi imkanları mevcuttur. Bu imkanlar ile öğrencilerin sisteme ödev dosyalarını 
yüklemeleri ve öğretim elemanlarının bu ödevleri değerlendirmesi mümkün olmaktadır. 

Ödev teslim uygulamaları her bir ders için ayrı ayrı açılmakta olup; öğrencilerin üzerlerinde 
tanımlı olan derslerde bu uygulamaları takip etmek ve ödev yüklemesi yapmak yükümlülü-
ğü bulunmaktadır.

Doğru bir ödev teslimi için aşağıdaki adımların doğru bir şekilde tamamlaması gerekmek-
tedir.  

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. 

Derslerinizi olduğu sayfaya ulaştığınızda girmek istediğiniz dersi tıklayarak derse giriş yapa-
bilirsiniz. Biz burada örnek bir dersin içerisine giriyoruz. 

Ders sayfasını açtığımızda aşağıdaki ekran ile karşılaşacağız. 
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1.2. SINAV UYGULAMASINA GIRIŞ

Bu ekranda sarı renk ile belirtilen uygulamalar “Ödev Uygulamaları”nı göstermektedir.  

Not : Bu uygulamalar sayfanın en üst kısmında yer alabileceği gibi ilgili hafta 
içerisinde, ilgili haftaya ait doküman ve ders kayıtlarının yanında da yer alabil-
mektedir. Ders haftaları ile ilgili paylaşımların düzenli olarak kontrol edilmesi ge-
rekmektedir. 

Ödev uygulaması üzerinde yer alan bilgileri belirlenen son teslim tarihini gösteren bir geri 
sayım aracına aittir. Bu süre tamamlanmadan ödev yüklemesinin yapılmış olması gerek-
mektedir. 

Ödev yüklemesi yapmak istediğimizde ilgili uygulamanın üzerine tıklamamız ve aşağıdaki 
adımları takip etmemiz gerekmektedir. 
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Ödev yükleme sayfası açıldığında karşımıza gelen ekranda “ödevi yükle, yükleme hakkı, son 
teslim tarihi, ödev dosyası” seçenekleri yer almaktadır. 

Ekranın sol üst kısmında “Son Teslim Tarihi” yer almaktadır. Burada yer alan tarihten önce 
gerekli teslimi yapmış olmanız gerekmektedir. 

Sol alt kısımda yer alan “sınav standartları” ismi ile gösterilen dosya, öğretim elemanının 
ödeve ilişkin bilgilere yer verdiği belgeyi göstermektedir. Öğretim elemanları tarafında bu 
belge oluşturularak sisteme yüklenebileceği gibi ödeve ilişkin bilgiler başka kanallar ile de 
öğrecilere iletilebilir. Bu durumda burada bir belge yer almayabilir. 

Sağ alt kısımda yer alan “Yükleme Hakkı”, bu ödev için yapılan çalışmanın yanlış yüklenme-
si, düzeltme yapılması gereklilikleri gibi durumlara karşı değişiklik hakkını göstermektedir. 
Buradan yazan sayı adedince yüklenen dosya değiştirilebilecektir. 

Not : Yaptığınız son yüklemede yer alan dosyanız geçerli sayılacaktır

Hazırlamış olduğunuz ödevi sisteme yükleme için sağ kısımda yer alan “Ödevi Yükle” seçe-
neğine tıkladığınızda aşağıda yer alan ekran açılacaktır. 
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Burada yer alan “Seç veya Sürükle Bırak” seçeneği ödevinizi sisteme yüklemeniz için gerekli 
olan seçenektir. Bu seçeneğe tıkladığımızda aşağıdaki ekran ile karşılaşılacaktır. 
 

Burada hazırlamış olduğunuz ödev dosyasını sisteme yüklemeniz için gerekli “Dosya Seçim 
Ekranı” açılacaktır. Bu ekrandan yüklemek istediğiniz dosyayı seçerek “Aç” seçeneğine tıkla-
manız yeterli olacak ve yükleme işlemi başlayacaktır. 

Not : Olası sürüm farkları ve görsel sorunlar yaşanmaması için oluşturduğunuz 
ödev dosyasını “farklı kaydet” seçeneğini kullanarak “PDF” olarak kaydetme-
niz ve öğretim elemanı tarafından aksi belirtilmediği sürece sisteme bu belge-
yi yüklemeniz tavsiye edilmektedir. Sürüm farkları nedeni ile yaşanacak olası 
aksaklıklar öğrenci sorumluluğundadır. 

Not : Word, excel ve powerpoint gibi ofis uygulamaları dışında kalan uygula-
malarda da “PDF” formatında çıktı alınabilmesini sağlayacak “export” seçe-
nekleri mevcuttur. Ayrıntılı bilgi ve yardım için uygulama web sayfaları ziya-
ret edilmesi tavsiye edilmektedir. 
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Bu alanda bilgisayardan dosya seçimi yapılması sonrasında aşağıda yer alan ekran açıklacak 
ve yüklemenin başarılı olup olmadığına dair bilgi mesajı görülecektir. 

“Dosya başarı ile yüklendi” uyarısı ödevinizin teslim edildiğini göstermektedir. 

Başarılı bir ödev teslimi sonrası ders sayfasına giriş yaptığınızda aşağıda görüldüğü üzere 
ödev sekmesi görülmeye devam edicektir. 

Ödev uygulaması ders sayfasında görülmeye devam etmektedir ancak ödev uygulamasına 
giriş yaptığınızda aşağıda yer alan ekran ile karşılaşılacaktır.  
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Bu ekranda sol üst kısımda görüldüğü üzere daha önce yüklemiş olduğumuz ödev dosyası 
yer almaktadır. 

1.3. ÖDEV GÜNCELLEME/DEĞIŞTIRME
Ödev uygulaması için hazırlanan bir ödevin teslimi sonrasında bir güncelleme veya değişik-
lik söz konusu olduğunda ödev yüklemek gerçekleştirilen adımlar tekrar gerçekleştirilme-
lidir. 

Not : Ödevler üzerinen değişiklik/güncelleme hakkı ilgili öğretim elemanının 
izni doğrultusunda gerçekleştirilebilir. Ödev uygulamasında gün değişiklik/
güncelleme seçenekleri öğretim elemanı inisiyatifi ile kapatılabilir. 

Not : Yaptığınız son yüklemede yer alan dosyanız geçerli sayılacaktır.
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