
UZEM
EĞİTİCİ KULLANIM 

KILAVUZU

TÜRKİYE 
ADALET AKADEMİSİ



• Öğretim Elemanlarının Girişi

Giriş Yap



• Öğretim Elemanlarının Girişi

Kullanıcı adı: absicil
Şifre:     



• Yeni Ders Oluşturma 

Düzenlemeyi aç moduna 
getirilir.



• Yeni Ders Oluşturma 

Düzenleme aç modunda 
ekleme/değişiklik yap 
seçenekleri görünür.



• İçerik Ekleme / Konu Adı Değiştirme

Düzenle 
tıklayınız.



• İçerik Ekleme / Konu Adı Değiştirme

Konuyu düzenle 
tıklayınız.



• İçerik Ekleme / Konu Adı Değiştirme

Savcılık Uygulamaları
Yazınız.

Değişiklikleri kaydet 
Tıklayınız.



• İçerik Ekleme / Konu Adı Değiştirme

Konu Başlığı Değişti.



• İçerik Ekleme / Kaynak Ekleme (PPTX, PDF, DOCX, XLSX, vb

Dosya Eklemek için 
Yeni bir etkinlik ya da 

kaynak ekle
Tıklayınız.



• İçerik Ekleme / Kaynak Ekleme (PPTX, PDF, DOCX, XLSX, vb

Kaynak seçeneğini 
seçin ve Ekle düğmesine 

Tıklayınız.



• İçerik Ekleme / Kaynak Ekleme (PPTX, PDF, DOCX, XLSX, vb

Ad kısmına uygun bir 
ifade giriniz.

Bilgisayarınızdaki bir 
dosyayı yükleyiniz. 

Yüklenen dosya isminde 
Türkçe karakter ve 
boşluk olmayacak.

Diğer ayarları kontrol 
ediniz/değiştiriniz.

Devamı var 
sayfayı 

kaydırın.



• İçerik Ekleme / Kaynak Ekleme (PPTX, PDF, DOCX, XLSX, vb
Erişim kısıtlaması (tarih 
veya bireysel) ayarlay-

abilirsiniz. Erişilebilirliği 
sınırla/Kısıtlama ekle 
seçeneğini tıklayınız.

BİLGİ: Eklediğiniz dosyanın 
sadece belirli zaman aralığın-
da görünmesini saylayabilir-

siniz. Bu zaman aralığı öncesi 
ve sonrasında öğrenciler 

dosyayı açamaz/indiremezler.

Dilediğiniz kısıtlamayı 
ekleyiniz.

Kaydediniz.



• İçerik Ekleme / Kaynak Ekleme (PPTX, PDF, DOCX, XLSX, vb

Kaynak eklendi.



• İçerik Ekleme / Birden Fazla Dosya Ekleme (PPTX, PDF, DOCX, XLSX, vb

Klasör seçeneğini seçin 
ve Ekle düğmesine 

Tıklayınız.



• İçerik Ekleme / Birden Fazla Dosya Ekleme (PPTX, PDF, DOCX, XLSX, vb

Ad kısmına uygun bir 
ifade giriniz.

Bilgisayarınızdaki 
dosyayı yükleyiniz. 

Yüklenen dosya isminde 
Türkçe karakter ve 
boşluk olmayacak.

Sayfayı 
aşağı 

kaydırın.



• İçerik Ekleme / Ödev Ekleme ve Notlandırma 

Ödev Eklemek 
Konu 2 yazan kısıma 
bir ödev ekleyeceğiz.

Yeni bir etkinlik 
veya kaynak ekle 

bağlantısına tıklayınız.



• İçerik Ekleme / Ödev Ekleme ve Notlandırma 

Ödev Eklemek 
Açılacak Etkinlik listesinden 
Ödev seçeneğini seçi ve Ekle 

butonuna tıklayınız.



• İçerik Ekleme / Ödev Ekleme ve Notlandırma 

Sayfayı 
aşağı 

kaydırın.

Ödev Ekleme
Ödev Adı’nı girin. Ödev adında 

son teslim tarihini yazmak 
tavsiye edilir.

Açıklama girin. Bu açıklama, 
ödevin yönergesi olabilir. 

Adaylar- bu açıklamayı ödevi 
tıkladıklarında görecektir.

Sayfayı aşağı kaydırarak diğer 
bilgileri giriniz.



• İçerik Ekleme / Ödev Ekleme ve Notlandırma 

Sayfayı 
aşağı 

kaydırın.

Ödev Ekleme
Ek Dosyalar kısmına, isterseniz yönerge 
yazmak yerine, bilgisayarınızda oluştur-

duğunuz bir belgeyi (DOCX, PDF, Resim 
dosyası vb) yükleyebilirsiniz.

Başvuru izni başlangıcı, ödevin ilk 
gönderilebileceği tarihi ve saati, Son 

teslim tarihi de ödevin son teslim 
edileceği tarihi ve saati belirler. Uygun 

aralıkları seçiniz.

Kesilme Tarihi belirtilirse ve son teslim-
den daha sonraya ayarlanırsa, öğrenciler 
son teslim tarihinden sonra geç teslim 

yapabilirler. Kesilme tarihinden sonra asla 
gönderim yapamazlar.

Remind me to grade by tarihi, öğretim 
elemanının ödev notlandırmasını yapması 

için Anasayfam sayfasında bir uyarı 
koyar. Bu tarihten sonra uyarı kalkar.



• İçerik Ekleme / Ödev Ekleme ve Notlandırma 

Sayfayı 
aşağı 

kaydırın.

Ödev Ekleme
Gönderim türleri ayarlarında, ödevit 
türünü belirlersiniz. Çevrimiçi metin, 

adayın yazı yazarak cevaplamasını, 
Dosya gönderimleri ise öğrencinin bir 
dosya yüklemesini gerektirecek ödev 

türüdür. Dilerseniz her ikisi de olabilir.

Azami yüklenen dosya sayısı, tek dosya 
kabul edecekseniz 1’de kalabilir.

Azami gönderim büyüklüğü, 
yüklenecek dosyaların MB cinsinden 

büyüklüğünü belirtir. Olabildiğince küçük 
olmasında fayda vardır. WORD, PDF vb 
dosyalar için en fazla 5 MB tavsiye edilir.



• İçerik Ekleme / Ödev Ekleme ve Notlandırma 

Ödev Ekleme
Ödevi değerlendirirken, vereceğiniz en 

yüksek notu Not ayarlarında En yüksek 
not kutusuna yazınız.

Diğer ayarlamalar aynen bırakılabilir.

Ödevi kaydetmek için sayfa sonundaki 
Kaydet butonlarından birine tıklayınız.

Sayfayı 
aşağı 

kaydırın.



• İçerik Ekleme / Ödev Ekleme ve Notlandırma 

Ödev Ekleme
Ödev ayarlarını daha sonra 

değiştirebilirsiniz.

Ödev üzerine tıkladığınızda, 
aday gibi ödev sayfasına 

ulaşacaksınız.



• İçerik Ekleme / Ödev Ekleme ve Notlandırma 

Ödev Detayları
Ödev detaylarında, ödev başlığını, 

açıklamayı, o ana kadar gönderilen ödev 
sayısını, son teslim tarihini ve kalan 

süreyi görebilirsiniz.

Ödevleri değerlendirmek veya notlandır-
mak için Tüm gönderimleri görüntüle/

puanla butonuna tıklayınız.

Direk not vermeye geçmek için Not 
butonuna tıklayınız.



Oluşturduğunuz derse adayların girebilmesi için, dersinize özgü bir şifre 
(anahtar kelime) oluşturmalı ve bu anahtar kelimeyi öğrencilerinize söylemelis-

iniz.
Bunun için ders sayfasındayken, YÖNETİM panelinde Kullanıcılar sekmesinin 

altındaki Kayıt yöntemleri bağlantısına tıklıyınız.

Yöntem ekle listesinden Kendi kendine kayıt seçeneğini seçiniz.

• Öğrencilerin Derse Kayıt Olmasını Sağlama / Kayıt Anahtarı Oluşturma



• Forum Etkinliği
Derste belli bir konu hakkında tartışmak için forum özelliği kullanılmaktadır.

Forum Eklemek 
Forumu eklemek istediğiniz 

hafta/konu hangisi ise o 
haftadaki Yeni bir etkinlik 

veya kaynak ekle 
bağlantısına tıklayınız.



• Forum Etkinliği
Genel bölümünde eklediğiniz forum adını, 
Forum tanıtımı bölümüne forumla ilgi-
li açıklamaları giriniz. Forum türü olarak 
seçeneklerden uygun olanı seçiniz:
• Blog Biçiminde Görünen Standart 

Forum: Aday ve öğretim elemanları 
oluşturulan foruma istedikleri zaman 
yeni bir tartışma konusu ekleyebil-
irler. Eklenen forum blog formatında 
görüntülenecektir.

• Genel Kullanım İçin Standart Fo-
rum: Aday ve öğretim elemanları 
oluşturulan foruma istedikleri zaman 
yeni bir tartışma konusu ekleyebil-
irler.

• Herkes Tek Mesaj Gönderebil-
ir: Her aday sadece bir tartışmaya 
gönderide bulunabilir.

• Soru Cevap Forumu: Bu forumda 
adaylar diğer adayların gönderileri-
ni görüntülemek için öncelikle bir 
gönderide bulunmalıdırlar.x

• Tek Bir Tartışma: Adaylar açılan 
tek bir tartışma konusuna yorum 
yazabilirler, yeni bir tartışma konusu 
açamazlar.

Forum kategorisini 
seçiniz ve Ekle düğmesine 

tıklayınız.



• Forum Etkinliği

Ekler ve kelime sayısı bölümünde adayların 
yükleyebileceği maksimum dosya boyutu, sayısı ve 

girebileceği kelime sayısı belirlenir.

Abonelik ve takip bölümünde adayların foruma 
zorunlu olarak abone olmalarını sağlayabilirsiniz 
ya da aboneliklerini siteğe bağlı bırakabilirsiniz. 
Okundu izlemesi seçeneğini kullanarak adayların 

okunmuş/okunmamış forum girdilerini görmelerini 
sağlayabilirsiniz.

Forumun özelliklerini belirledikten sonra:
Kaydet ve derse dön seçeneğine tıklayarak kaydede-

bilir ve dersinize dönebilirsiniz.
Kaydet ve göster seçeneğine tıklayarak kaydedebilir 

ve forumu görüntüleyebilirsiniz.



• Forum Etkinliği

Konu/Haftası bölümünde oluşturulmuş 
olan tartışma konularını görebilirsiniz. 

Tartışma başlığına tıklayarak tartışma-
ya ulaşıp yanıtlayabilir ya da Düzenle 
tıklayarak ayarları yeniden düzenleye-

bilirsiniz.

Yeni Tartışma konusu ekle diyerek 
yeni bir tartışma konusu 

ekleyebilirsiniz. Oluşturulmuş olan 
tartışma konularına tıklayarak ilgili 

tartışmaya katılabilirsiniz.

Yanıtla diyerek foruma katılabilirsiniz 
ya da Düzelt diyereek oluşturduğunuz 

forumda düzenleme yapabilirsiniz.

Genel amaçlı standart forum 
görünümü

Tek bir tartışma
 görünümü



• Yeni Tartışma Konusu Ekle

Yeni bir tartışma konusu eklemek 
için Konu başlığı ve Mesaj 

yazmalısınız. Eklemek istediğiniz 
bir doküman varsa Dosya Ekle 
tıklayarak ya da sürükle bırak 

yöntemi ile ekleyebilirsiniz. Fo-
ruma Gönder düğmesine basarak 
gönderinizi yayınlayabilirsiniz.

Dosya Ekle



SINAV OLUŞTURMA



• Sınav Etkinliği
Sınav etkinliği çoktan seçmeli, eşleştirme, kısa cevaplı ve sayısal sorular gibi formatlardan soru türlerinden 
oluşan çevrimiçi bir sınav hazırlama olanağı sunar. Açık uçlu sorular dışında adayların vermiş olduğu her bir 
cevap otomatik olarak kaydedilir ve öğrencilerin aldıkları not “not çizelgesine” aktarılır.

Sınav Eklemek 
Sınavı eklemek istediğiniz 

hafta/konu hangisi ise o 
haftadaki Yeni bir etkinlik 

veya kaynak ekle 
bağlantısına tıklayınız.



• Sınav Etkinliği

Sınav kategorisini seçiniz ve 
Ekle düğmesine tıklayınız.

Genel bölümünde eklediğiniz 
sınava ait Ad bilgisini (Örnek: Kısa 
Sınav), Tanıtım bölümüne sınavla 

ilgili açıklamaları giriniz. 
Açıklamanın ders sayfasında 
görülmesini istiyorsanız Ders 
sayfasında açıklama göster 

seçebilirsiniz.



• Sınav Etkinliği

Zamanlama bölümünde sınavın başlama/bitirme 
tarihi ve saati ve zaman sınırı belirlenebilir. 

Süre dolduğunda Açık uygulamalar otomatik 
olarak gönderildi seçimi yapılarak verilen süre 
sona erdiğinde cevapların otomatik olarak sistem 

tarafından alınması sağlanır.

Not bölümünde adayların sınav sorularına cevap 
verme haklarının kaç tane olduğu 

belirlenebilir, tekrar uygulama izni alanında bu 
hakkın sayı seçimi yapılabilir. Buna göre toplam 
sınav notunun ne şekilde hesaplanması gerektiği 

notlandırma yöntemi (en yüksek not, not 
ortalaması, ilk uygulama, son uygulama) 

bölümünde belirlenebilir.

Düzen bölümünde yeni sayfa bölümünden kaç 
sorudan sonra bir sonraki sayfaya geçileceği 

seçilebilir.



• Sınav Etkinliği
Soru Davranışı bölümünde soruları karıştır ile 

seçeneklerin karıştırılarak adaya görülmesi 
sağlanabilir. Sorular nasıl davransın ile 

sorularınızın nasıl hareket etmesi gerektiğini be-
lirleyebilirsiniz. Örneğin ertelenmiş geribildirim 

seçerek adayların geribildirim ve notlandırma 
almadan, tüm soruları cevaplandırdıktan sonra 

sınavı bitirmelerini sağlayabilirsiniz.

Sınavın özelliklerini belirledikten sonra:
Kaydet ve derse dön seçeneğine tıklayarak 

kaydedebilir ve dersinize dönebilirsiniz.
Kaydet ve göster seçeneğine tıklayarak 

kaydedebilir ve sınavı görüntüleyebilirsiniz.

Seçenekleri İncele bölümünde adayların sınav 
boyunca, sınavı yanıtladıktan hemen sonra, sınav 
hala devam ederken ve sınav bittikten sonra hangi 

bilgileri görebileceği belirlenebilir.



• Sınav Etkinliği

Konu/Haftası bölümünde oluşturulmuş 
olan sınavı görebilirsiniz. Sınav başlığına 

tıklayarak sınav sorularını oluşturmaya 
başlayabilir ya da Düzenle tıklayarak ayar-

larınızı yeniden düzenleyebilirsiniz.

Soru eklemek için 
Sınav Düzenle 

seçiniz.

Sayfanın sağ tarafın-
da bulunan Ekle 
seçeneğine tıklayınız.
Açılan seçeneklerden 
birini seçerek
• Yeni bir soru
• Soru bankasın-

dan bir soru
• Rastgele bir soru

ekleyebilirsiniz.

Yeni bir soru 
seçeneğine 
tıklayınız.

1

4

2

3



• Sınav Etkinliği

Açılan pencerede 
eklemek istediğiniz soru 
torono seçiniz. (Örnek 
çoktan seçmeli) Ekle 
düğmesine tıklayınız.

Açılan pencerede 
seçmiş olduğunuz 
(örnekte çoktan 

seçmeli) soru tarzına 
uygun soru ve cevaplar 

oluşturabilirsiniz.

Genel bölümünde ek
lediğiniz sınava ait Soru 

Adı bilgisini (Örnek: 
Soru 1) Soru metni 
bilgilerini giriniz.

Varsayılan not değerini 1 olarak bırakınız.



• Sınav Etkinliği

• Varsa adaylarınıza geeri bildiriminizi yazınız.
• Şıkların karıştırılmasını isterseniz, Cevap 

şıklarını karşıtır seçeneğini işaretleyiniz.
• Seçenek türü ile şıkların görünümünü seçiniz.

• Cevaplar bölümünde 5 cevap seçeneği ekleyiniz. 
(5 şıklı çoktan seçmeli soru için).

• Doğru olan cevap seçeneği için Not değeri %100 
olarak tanımlanmalıdır.

• Yanlış seçenekler için bu değer Hiçbiri olmalıdır.

Soru 1’e ait düzenlemeler bitince Değişik-
likleri Kaydet tıklayınız.

1

2

3



• Sınav Etkinliği

Yönetim Panelinden:
• Sınavı düzenleyebilir. Sınav Düzenle
• Sınavı ön izleyebilir. Önizleme
• Adaylar sınavı tamamladığında, adayların aldıkları notları/toplam 

notlarını görüntüleyebilirsiniz. Sonuçlar
• Notları Ms. Excel gibi formatlarda bilgisarınıza indirebilirsiniz.

• Soruyu düzenlemek için 
sorunun üzerine tıklayınız.

• Yeni soru eklemek için 
sayfanın sağ tarafında 
bulunan Ekle seçeneğine 
tıklayınız.



• Sınav Etkinliği

Ön izlemeyi seçtiğinzde açılacak 
pencerede Uygulamayı başlat ile gerçek 

uygulama öncesi sınavınızın ön izlemesini 
görebilirsiniz.

Bir aday gözünden;
Cevabınızı seçip Uygulamayı bitir tıkladı-
ğınızda cevabınız kaydedilir ve kalan süre 
gösterilir. Sonrasında ya Uygulamaya dön 
ile cevaplandırmaya dönebilirsiniz ya da 

Tümünü gönder ve bitir ile sınavı tamamen 
sonlandirip cevapları görebilirsiniz.



• Sınav Etkinliği

Tümünü gönder ve bitir seçildiğinde 
açılan pencerede;
• Verdiğiniz cevabı ve cevabınızın 

doğru/yanlış olduğunu görebilir 
ya da doğru cevabı öğrenebilir-
siniz.

• Cevaplamak için kullandığınız 
süreyi, alınabilecek en yüksek 
puanı ve bu puan üzerinden si-
zin aldığınız puanı görüntüleye-
bilirsiniz.

• Sonraki uygulamalar için soruyu 
işaretleyebilirsiniz.

• Soruyu düzenlemeye dönebilir-
siniz.

• Gözden geçirmeyi bitir düğ-
mesine tıklayarak soru düzenle-
me ya da soru ekleme bölümüne 
tekrer dönebilirsiniz.



• Sınav Etkinliği

Yönetim Panelinden:
Adaylar sınavı tamamldığında Sonuçlar bölümünden,

• Sınav raporunu görüntüleyebilirsiniz.
• Adayların aldıkları notları/toplam notlarını ve genel ortalamayı gö-

rüntüleyebilirsiniz.
• Sınavı tamamlama tarih, saat ve sürelerini görüntüleyebilirsiniz.
• Genel dağılım grafiklerini inceleyebilirsiniz.
• Tablo verilerini Ms. Excel, Html Table gibi formatlarda bilgisayarı-

nıza indirebilirsiniz.


