
SEB İLE İLGİLİ OLUŞAN HATALAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  

 

1. SEB’i çalıştırdığınızda yukarıda belirtilen hatayı gördüğünüz takdirde yüklü olan SEB dosyanızı ve 

uygulamayı kaldırınız. Bu hata SEB’in doğru yüklenmediğini tüm dosyaların eksiksiz yüklenmesi 

gerektiğini gösteren bir uyarıdır. SEB’i yeniden yükleyerek çalıştırabilirsiniz. 

 

2. SEB çalışırken yukarıdaki hatayı gördüğünüzde internet bağlantınızın kesildiğini ve bağlantınızı 

gerçekleştirdikten sonra devam edeceğinizi gösterir. İnternetinizi kontrol ederek kaldığınız yerden 

devam edebilirsiniz. (MAC) 



 

3. SEB çalışırken yukarıdaki hatayı gördüğünüzde internet bağlantınızın kesildiğini ve bağlantınızı 

gerçekleştirdikten sonra devam edeceğinizi gösterir. İnternetinizi kontrol ederek kaldığınız yerden 

devam edebilirsiniz. (WINDOWS) 

 

4. SEB çalışırken yukarıdaki hatayı gördüğünüzde internet bağlantınızın kesildiğini ve bağlantınızı 

gerçekleştirdikten sonra devam edeceğinizi gösterir. İnternetinizi kontrol ederek kaldığınız yerden 

devam edebilirsiniz. (WINDOWS) 

 



 

5. SEB çalışırken yukarıdaki hatayı gördüğünüzde antivirüs programınızı kapatmanız gerekmektedir. Bu 

uyarı SEB ile antivirüs programının çakıştığını göstermektedir. Güvenlik duvarınızı kapatınız, antivirüs 

programınızı kapatıp SEB’i yeniden kurup çalıştırınız.  

 

6. SEB’i çalıştırdığınızda yukarıda belirtilen hatayı gördüğünüz takdirde yüklü olan SEB dosyanızı ve 

uygulamayı kaldırınız. Bu hata SEB’in doğru yüklenmediğini tüm dosyaların eksiksiz yüklenmesi 

gerektiğini gösteren bir uyarıdır. SEB’i yeniden yükleyerek çalıştırabilirsiniz.  

 



 

7. (ÖNEMLİ) SEB’i çalıştırdığınızda yukarıda belirtilen hatayı gördüğünüz takdirde yüklü olan SEB’in 

doğru olmadığını göstermektedir. SEB3.1 ‘i yüklemişseniz, kaldırıp 2.4.1’i yükleyiniz. Aynı şekilde 

2.4.1 SEB sürümünü yüklemişseniz eğer SEB’in 3.1 sürümünü yükleyiniz.  

 

8. SEB çalışırken yukarıdaki hatayı gördüğünüzde antivirüs programınızı kapatmanız gerekmektedir. Bu 

uyarı SEB ile antivirüs programının çakıştığını göstermektedir. Güvenlik duvarınızı kapatınız, antivirüs 

programınızı kapatıp SEB’i yeniden kurup çalıştırınız.  



 

9. SEB çalışırken yukarıdaki hatayı gördüğünüzde programın bilgisayarda düzgün çalışmadığı uyarısını 

verir. Bu durumda yüklü olan SEB’i kaldırarak yeniden yükleyiniz.  

 

10. SEB çalışırken yukarıdaki hatayı gördüğünüzde antivirüs programınızı kapatmanız 

gerekmektedir. Bu uyarı SEB ile antivirüs programının çakıştığını göstermektedir. Güvenlik 

duvarınızı kapatınız, antivirüs programınızı kapatıp SEB’i yeniden kurup çalıştırınız.  



 

11. SEB ile sınavı uygulamaya çalışırken yukarıdaki hatayı gördüğünüzde devam ediniz seçeneği olan 

“Continue” seçeneğini seçiniz.  

 

 

11. Yukarıda belirtilen hata “SEB’ i Yeniden Yapılandır” uyarısıdır. Bu seçeneğe “Tamam” diyerek 

devam ediniz ve “Launch Safe Exam Browser” seçeneğini seçerek sınavınızı uygulamaya başlayınız.  

 



 

12. Yukarıda belirtilen hata “SEB Configuration Tool” da START URL bölümünde UZEBİM 

sisteminin adresinin yanlış yazıldığını gösteren uyarıdır. Bu uyarıyı gördüğünüzde SEB Configuration 

Tool uygulamasından START URL bölümündeki adres bölümüne https://uzem.neu.edu.tr/ adresini 

yazarak SEB’ i çalıştırabilirsiniz.  

 

 

13. Yukarıda belirtilen uyarı “SEB Yüklü Olmadan Sınav Dosyasını Çalıştırma” uyarısıdır. SEB’i 

açmadan sınav dosyasını görüntüleyemeyeceğinizi bildirir. SEB uygulamanızı açarak sınav dosyasını 

görüntüleyebilirsiniz.   

 

https://uzem.neu.edu.tr/


 

14. Yukarıda belirtilen uyarı “SEB Dosyasını Kaydet” uyarısıdır. Bu seçeneğe “ Save File” diyerek de 

devam edebilirisiniz aynı zamanda “Launch Safe Exam Browser” seçeneğini seçerek de sınavınızı 

uygulamaya başlayabilirsiniz.  

 

15. Yukarıda belirtilen uyarı “SEB Dosyasını Kaydet” uyarısıdır. Bu seçeneğe “ Save File” diyerek de 

devam edebilirisiniz aynı zamanda “Launch Safe Exam Browser” seçeneğini seçerek de sınavınızı 

uygulamaya başlayabilirsiniz.  



 

16. SEB çalışırken yukarıdaki hatayı gördüğünüzde antivirüs programınızı kapatmanız 

gerekmektedir. Bu uyarı SEB ile antivirüs programının çakıştığını göstermektedir. Güvenlik 

duvarınızı kapatınız, antivirüs programınızı kapatıp SEB’i yeniden kurup çalıştırınız. 

 


