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ORTAK DERSLERİN YÜRÜTÜLMESİ SÜRECİ 

SÜREÇ ADI Ortak Derslerin Yürütülmesi Süreci 

SÜREÇ NO 15 TARİH NİSAN 2021 

SÜRECİN 
SORUMLULARI 

Öğrenci, ortak derslerden sorumlu öğretim elemanları, UZEM görevlisi, UZEM  

SÜREÇ ORGANİZASYON 
İLİŞKİSİ 

Öğrenci, ortak derslerden sorumlu öğretim elemanları, UZEM görevlisi, UZEM, 
Bilgi İşlem, Fakülte ve meslek yüksekokulları (MYO) 

ÜST SÜRECİ Uzaktan eğitim süreci 
SÜRECİN AMACI Ortak derslerin açılması ve sınavlarının yapılması 
SÜRECİN SINIRLARI E-ders sisteminde dönem ortak derslerin aktif edilmesiyle başlar, ders öğretim 

elemanın öğrenci notlarını e-kampüs sistemine kaydetmesiyle biter. 

SÜREÇ ADIMLARI Ortak derslerin açılması 
 UZEM görevlisi dönem başında ilgili ortak dersleri e-ders sisteminde açar.  

o Güz dönemiyse Bilişim Teknolojileri, Türk Dili I ve Atatürk İlkeleri ve 
İnkılap Tarihi I derslerini açar.  

o Bahar dönemiyse Türk Dili II ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 
derslerini açar. 

 Bu derslere kayıtlı öğrenci listesini Bilgi İşlem’den alır. 
 Öğrencilerin bölümlerine göre e-ders1 ve e-ders2 sistemine yüklenecek öğrenciler 

için ayrı listeler oluşturur. 
 Öğrencileri e-ders sistemlerine yükler. 
 Bölüm altında da bu dersler açılmışsa gizler. 
 Ders video kayıtlarını kontrol eder. Sorun varsa düzeltir. 
Ortak ders sınavlarının yapılması 
 UZEM, akademik takvimde üniversite sınav tarihlerini kontrol eder. Ortak derslerin 

sınav tarihini belirler. 
 Ortak derslerin sınav tarihlerini fakülte ve MYO’larla paylaşır. 
 UZEM görevlisi, ders öğretim elemanlarının sınav sorularını belli bir formatta 

göndermelerini ister. 
 E-sınavda ilgili dersler açılır ve öğrenciler tanımlanır. 

o Eğer final sınavı yapılacaksa e-sınavda ilgili ders alanları otomatik oluşur.  
o Eğer bütünleme ya da mezuniyet sınavı yapılacaksa öğrenci listesi Bilgi 

İşlemden alınır. Bu sınavlara ait derslere öğrenciler yüklenir.  
 UZEM görevlisi ders öğretim elemanları tarafından gönderilen sınav sorularının 

formatını kontrol eder, uygun olmayanları düzeltir. 
 Sorular ve sınav bilgilerini e-sınav1 ve e-sınav2’ye yükler. 
 Sınav görünüm ve ayarları, UZEM görevlisi ve ders öğretim elemanları tarafından 

kontrol edilir. 
 Sınav esnasında UZEM görevlisi herhangi bir teknik soruna karşı sistemde olur. 

Sorunlarda müdahalede bulunur. 
 Yetkili, sınav bitiminde öğrenci notlarını sistemden indirir ve not dosyasını 

düzenleyerek ilgili ders öğretim elemanına gönderir. 
 Ders öğretim elemanı notları e-kampüs sistemine girer. 

SÜREÇ PERFORMANS 
GÖSTERGELERİ 

Performans Göstergesi 

Tüm öğrencilerin ders ve sınavlara kaydedilmesi, tüm sınav sorularının eksiksiz ve doğru 
bir şekilde girilmesi, sınava giren tüm öğrencilerin notlarının doğru bir şekilde 
hesaplanması   
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