
ORTAK DERSLERE (TÜRK DİLİ VE ATATÜRK İLKELERİ VE INKİLAP TARİHİ) ERİŞİM



KTÜ Uzaktan Eğitim Sistemine web tarayıcınızdan http://uek.ktu.edu.tr adresini yazarak giriş yapabilirsiniz.
Online derslerin sorunsuz yürütülebilmesi için Web tarayıcı olarak Mozilla Firefox kullanmanız önerilmektedir.

http://uek.ktu.edu.tr/


Giriş Ekranı

1

Açılan sayfada «Öğrenci» yazan alana
tıklayarak fakültenize ait olan bağlantıya
tıklayınız.
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Giriş Ekranı

Açılan pencerede «Kullanıcı adı» bölümüne Öğrenci numaranızı yazınız.

«Şifre» bölümüne de BYS şifrenizi girerek Giriş düğmesine tıklayınız.

Kullanıcı adınız: Öğrenci numaranız Şifreniz: BYS şifreniz



• Giriş yaptıktan soran açılan anasayfada ortak derslerinizi görüntüleyebilirsiniz.. 

Derslere Giriş

Bu alanda ilgili derse tıklayarak
dersinize giriş yapabilirsiniz.



• Haftalık ders içeriklerine «Konu» alanındaki bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Derslere Giriş

Ders içerikleri

Ders içeriklerine bu alandan
da ulaşabilirsiniz.
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• Geçmiş destek talebinin cevaplanması için
karşınıza bir pencere açılacaktır. Bu
pencereye soruya verdiğiniz cevabı
yazarak pencerenin altındaki «Kaydet»
butonuna tıklayınız. Karşınıza cevabın e-
posta yoluyla gönderildiğine yönelik bir
bilgilendirme penceresi açılacaktır.

Sınava Giriş

• Dersinizi açtığınızda sınava giriş yapabileceğiniz alan «Ara Sınav, Final Sınavı» şeklinde 
belirtilmiştir. Belirtilen alandaki bağlantıya tıklayınız.

Sınavınızı bu bağlantıya tıklayarak

açabilirsiniz.
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1- Açılan sayfada sınav kuralları, sınav süresi, başlama ve bitiş zamanı gibi bilgileri görebilirsiniz.
2- «Sınavı şimdi uygula» butonuna tıklayarak sınavı başlatabilirsiniz. Sınav tarihi ve saati gelmeden sınavınız 
başlamayacaktır.

1

2

Sınava Giriş
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• «Uygulamayı Başlat» butonuna tıklayarak sınavı başlatınız.

Sınava Giriş
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Sınava Giriş

• Açılan sayfada sınavınıza ait soruları ve cevap seçeneklerini görebilirsiniz. Seçenekleri başındaki
kutucuğa tıklayarak işaretleyebilirsiniz.

• Sayfanın sağ tarafında sınavınızın bitişine kalan süreyi görebilirsiniz.

Sınava ait sorular ve cevap

seçenekleri

Sınavınızın bitimine kalan

süreyi buradan takip

edebilirsiniz.

Sınav süresini

göremezseniz bu

alana tıklayarak

süreyi gizlemiş

olabilirsiniz.

Diğer soruları görmek için «Sonraki sayfa» butonuna tıklayınız.
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Sınava Giriş

• Tüm sorular cevaplandıktan sonra sayfanın altında «Uygulamayı bitir» butonuna
tıklanır.

Sınavı bitirmek için butona

tıklayınız.
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Sınava Giriş

1- Açılan sayfada sınavınızın cevaplanmasıyla ilgili özet bilgiler yer almaktadır. İsterseniz
«Uygulamaya dön» butonuna tıklayarak sorulara tekrar bakabilirsiniz.

2-Sınavı bitirmek için «Tümünü gönder ve bitir» butonuna tıklamanız gerekmektedir.

1

2
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Sınava Giriş

• Açılan «Onay» kutusunda «Tümünü gönder ve bitir» butonuna bastığınızda sınavınızı
bitirebilirsiniz. Bu burumda bir daha sınava giriş yapamazsınız.

• Dilerseniz «Onay» kutusundaki «İptal» tuşuna basarak sınavı bitirme işlemini iptal edebilirsiniz.

Sınavı sonlandırmak için butona tıklayınız.

Butona basınca sınava bir daha dönüş

yapamazsınız.
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Sınava Giriş

• Sınavınızı bitirdiğinizde, sınavınızın sorun olmadan bitirildiğine dair bilgiyi görebilirsiniz. 




