SINAV İŞLEMLERİ
KTO Karatay Üniversitesi’nin Değerli Öğrencileri,
KaratayUZEM sınav sistemine, NASIL GİRİŞ YAPILACAĞI, NELERE DİKKAT EDİLMESİ
gerektiğine dair bilgilendirme aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
“uzem.karatay.edu.tr” web sitesindeki E-DERS SİSTEMİNE GİRİŞ kısmına tıklıyoruz, açılan sayfada
yer alan SINAVA GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN butonuna tıklayarak KaratayUZEM sınav sistemine giriş
sağlıyoruz.

KULLANICI ADI kısmına öğrenci numaranızı, ŞİFRE kısmına da KaratayUZEM sistemine girişte
kullanmış olduğunuz şifrenizi girerek sisteme giriş sağlayabilirsiniz.

Aktif Sınav Listesinde yer alan ve Sınav Başlama Saati gelen sınavınıza BAŞLA linkine tıklayarak
sorunsuz bir şekilde başlayabilirsiniz.

Not : Aynı anda birden fazla sınavı olan öğrencilerin durumu en kısa sürede ilgili dersin akademisyenlerine
ve danışmanına bildirmesi gerekmektedir.
Sınava giriş sağladığınızda, sınava başlayabilmeniz için sınav kurallarının ve ilgili dersin akademisyeni
tarafından gerekli açıklamaların yapıldığı bir ONAY PENCERESİ sizleri karşılayacaktır.

ONAYLIYORUM kutucuğunu işaretleyip, BAŞLA butonuna tıkladığınızda sınavınız başlamış olacaktır.
Sınav başladıktan sonra sorular ekranınızda tek tek görüntülenecek olup ilgili seçenek işaretlendikten sonra
SONRAKİ butonuna tıklayarak bir sonraki soruya geçebilirsiniz. Sınav kuralları gereği, sonraki sorulara
geçtiğinizde, bir önceki soruya geçmenize izin verilmemektedir.
DİKKAT : İnternet bağlantınız kesintiye uğradı ve kısa bir süre içinde bu sorunun giderileceğini
düşünüyorsanız ilgili sınav sayfasından çıkmadan beklenmesi ve internet bağlantısı düzeldiğinde DEVAM
ET butonuna tıklanarak sınava devam edilmesi yeterli olacaktır. Aradan geçen süre, sınav süresine
eklenmeyecektir.
DİKKAT : İnternet bağlantınızla ilgili bir problem yaşadığınızda, sonraki soru butonuna basıldığında
sistem uyarı verecektir. Bu uyarıyı alan kullanıcı kesinlikle SONRAKİ butonuna basmamalıdır.

Ara Sınav / Final ve Bütünleme Sınavlarında;
a) Sorular tüm öğrencilere aynı gelebileceği gibi, herkese farklı sorularda gelebilir.
(Bu konu ilgili dersin akademisyeninin inisiyatifinde olan bir durumdur.)
b) Sorular farklı gelebileceği gibi soruların cevap seçenekleri de karışık gelebilir.
(Bu konu ilgili dersin akademisyeninin inisiyatifinde olan bir durumdur.)
c) Sınava giriş hak sayınız, sınav kuralları gereği bir olarak tanımlanmış olup ilgili dersin
akademisyeni tarafından birden fazla sınav giriş hakkı verilebilir.
d) Sınav süresi ve sınav giriş zamanı ilgili dersin akademisyeni tarafından belirlendiği için ilgili
dersin akademisyeninin sınav öncesi yapacağı bilgilendirmeleri mutlaka dikkate alınız.

e) Aynı anda iki cihazdan sınava girilemez. Kullanıcıların bu konuya azami özen göstermesi
gerekmektedir.
f) Sınav esnasında elektrik, internet kesilmesi vb. sınavınızı olumsuz etkileyecek durumlarla
karşılaşmamak için sınavlarınıza üniversitemiz altyapısını kullanarak giriş sağlamanız önem arz
etmektedir. Gerçekleştirilen tüm sınavlarda, sınav haftası boyunca tüm bilgisayar
laboratuvarlarımız açık ve hazır durumda bulundurulmaktadır.
g) Ödevlerinizi / Projelerinizi sisteme yüklemeden önce, sizler için hazırlamış olduğumuz videolu
anlatımları izlemeniz önem arz etmektedir.
Videolu Anlatım (1) : https://www.youtube.com/watch?v=4NYjNTYpiDw
Videolu Anlatım (2) : https://www.youtube.com/watch?v=KEDrRkjRRGs

