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Yozgat Bozok Üniversitesi 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi 
Tıp Fakültesi ve Hazırlık Sınıfları Hariç Yıl Sonu (Final ve Bütünleme) Sınavlarının Uygulanmasına İlişkin 

Öğrenci Kılavuzu  

Üniversitemiz Senatosu tarafından 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi yıl sonu (final ve bütünleme) 

sınavlarına yönelik alınan kararın uygulanmasına dair öğrencilere yönelik usul ve esaslar aşağıda listelenmiştir: 

Sınav Gününden Önce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

1. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi yılsonu (final ve bütünleme) sınavları Tıp Fakültesi ve 

hazırlık sınıfları hariç diğer tüm programlar için akademik takvimde belirlenmiş olan 14.06.2021-

27.06.2021 tarihleri arasında; bütünleme sınavları ise 05.07.2021-11.07.2021 tarihleri arasında 

yapılacaktır.  

2. Final sınavı tarih ve saatleri akademik birimlerinizin (enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu 

vb.) web sitelerinden duyurulacaktır. 

3. Her bir dersinize ilişkin yıl sonu sınavlarının tarih ve saatlerini, BOYSİS’te dersinizin sınavıyla ilgili 

açıklama kısmından, sınavdan en az 24 saat öncesinde inceleyiniz. 

4. Yıl sonu sınavları; çevrimiçi sınavlar, performans/proje ödevleri ve mülakat/sunum sınavları türlerinden 

en az birisi kullanılarak BOYSİS üzerinden yapılacaktır. 

5. BOYSİS’te dersinizin duyurular kısmından ya da ilgili dersin öğretim elemanından, yıl sonu sınavının 

türüne ilişkin bilgi alabilirsiniz. Örneğin; çevrimiçi sınav (çevrimiçi çoktan seçmeli sınav, açık uçlu 

çevrimiçi sınav vb.) performans/proje ödevi, mülakat sınavı vb. 

6. Performans/proje ödevi ya da açık uçlu çevrimiçi sınav türünde yapılacak olan yıl sonu sınavları için 

ilgili dersin öğretim elemanı tarafından, sınavdan en az bir hafta önce BOYSİS’te yayınlanacak olan 

rubriği (puanlandırma cetvelini) inceleyiniz. Böylece sınavınızın hangi ölçütlere göre 

değerlendirileceğini ve nasıl puanlandırılacağını bilmeniz sınavlara daha verimli bir şekilde hazır 

olmanızı sağlayacaktır. Bu tür sınavlarda Turnitin uygulaması ile sınava gönderilenler ve internet 

kaynakları arasında benzerlik taraması yapılacaktır. Benzerlik oranının %40 ve üzeri çıkması 

durumunda öğretim elemanı, sınavınızı geçersiz sayma hakkına sahip olacaktır. 

7. Sınavlarınıza ilişkin duyuruları takip etmek sizlerin sorumluluğundadır. BOYSİS’te dersinize ilişkin 

yapılacak olan bir duyuruyu veya  .....@ogr.bozok.edu.tr (örneğin 16006117079@ogr.bozok.edu.tr)   

uzantılı kurumsal e-posta adresinize gönderilecek açıklama e-postalarını özenle takip ediniz. 

8. Çevrimiçi sınavlar için sizlerin talepleri doğrultusunda, Yozgat dışında ikamet eden öğrencilerimiz 

yaşadıkları illerdeki üniversitelerin teknik olanaklarını; Yozgat il merkezin ve ilçelerinde ikamet eden 

öğrencilerimiz ise Üniversitemizin bilgisayar laboratuvarları, internet, teknolojik ve dijital olanaklarını 

kullanabilirler. 

9. Sınavlara gireceğiniz fiziksel ortamları daha önceden sınav kurallarına uygun bir şekilde ayarlama ve 

sınav anında bulunduğunuz çevredeki fiziksel koşullardan dolayı herhangi bir problem yaşamamanız 

için gerekli tedbirleri önceden alma sorumluluğu sizlere aittir. Bu kapsamda; 

● internet/elektrik kesintisi sorunu yaşamayacağınız fiziksel ortamlarda sınava girmeye, 

● arıza çıkarmayacak elektronik cihazlar ile sınava girmeye, 

● yalnız kalabileceğiniz, ses ve gürültüye sebep olabilecek olumsuzluklardan izole edilmiş bir 

ortamda sınava girmeye özen gösteriniz. 

10. İnternet veya elektronik cihazlarda oluşabilecek anlık arızalara önlem niteliğinde yedek bir cihazı (akıllı 

telefon, tablet, bilgisayar vb.) ve internet bağlantısını (mobil internet vb.) sınavdan önce hazır 

bulundurmanız önerilmektedir. 

 

Bu hususlar tamamen sizlerin sorumluluğundadır. 

 

 



 
 

Sınav Günü Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

1. İlgili derse ait sınavın gün ve saatinde BOYSİS üzerindeki ders sekmesini takip ediniz. 

2. BOYSİS’te “Derslerim” sekmesinden sınava gireceğiniz dersi seçip, ders içeriklerinden eğitimci 

tarafından oluşturulan sınav alanındaki “Final/Bütünleme Sınavı” butonuna tıklayınız. 

3. Gelen ekrandan ilk olarak sınava dair bilgileri içeren sınav yönergesini mutlaka okuyunuz ve daha sonra 

sınav sorularını çözmeye başlayınız. Yönergede, sınavın başlama ve bitiş saatleri, sınav süresi, sınav 

türü (çoktan seçmeli sınav, açık uçlu sınav, mülakat vb.), sınavdaki toplam soru sayısı ve her sorunun 

kaç puan olduğuna ilişkin bilgiler sunulacaktır. 

4. Çoktan seçmeli çevrimiçi sınav ve karma soru türlerinden oluşan çevrimiçi sınav türünde yapılan 

sınavlarda soruları, BOYSİS’te size sorulma sırasına göre cevaplandırmanız gerekmektedir. Sınav 

güvenliği açısından kopya, yardımlaşma vb. gibi durumları engellemek amacıyla, size sorulan bir soruyu 

boş bıraktığınız zaman aynı soruya geri dönemezsiniz ya da cevap verdiğiniz bir sorunun cevabını 

daha sonradan değiştiremezsiniz.  

5. Çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar: Soruların tamamının çoktan seçmeli türde olduğu sınav türüdür.  

6. Karma soru türlerinden oluşan çevrimiçi sınavlar: Çoktan seçmeli, doğru/yanlış, sürükle bırak, boşluk 

doldurma, eşleştirme gibi farklı soru türlerinden oluşan sınav türüdür.  

7. Sınav süresi, sınavınızı yanıtlayabileceğiniz ideal süre kadar olacaktır. Bu nedenle lütfen sınavınız 

esnasında zaman kaybetmemeye özen gösteriniz. Sınav için verilen sürenin bitiminde sınav otomatik 

olarak sonlanacaktır. Sınavların süresi hakkında açıklama dersin öğretim elemanı tarafından 

yapılacaktır. 

8. Sınav esnasında, sınava girdiğiniz tarayıcının sekmesini değiştirmeniz ya da sınav ekranından farklı 

bir ekrana geçmeniz sınavınızda sorun yaşamanıza neden olacaktır. Bu nedenle lütfen sınavınızın açık 

olduğu ekranı değiştirmeyiniz. 

9. Sınavınızda problem yaşamamanız adına, sınavınız boyunca ister mobil cihazınızda olsun isterse de 

bilgisayarınızda olsun Google Chrome tarayıcısını kullanınız. 

10. Yıl sonu sınavlarda mazeretin kabul edilmeyeceğini unutmayınız. 

11. Çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, karma soru türlerinden oluşan çevrimiçi sınavlar ve açık uçlu 

çevrimiçi sınavlarda, sınavın en son bölümünde “Tümünü Gönder ve Bitir” butonuna tıklayınız. Gelen 

“Onaylama” panelinde yeniden “Tümünü Gönder ve Bitir” butonuna tıkladığınızda sınavınız teslim 

edilmiş olacaktır. 

12. Sınav kurallarına uyunuz! Sınav kurallarını ihlal edenler hakkında “Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans, 

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ile “Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim 

ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda yasal işlem yapılacağını unutmayınız. 

13. Sınav anında internetiniz veya elektriğiniz kesildiği durumda sınav süreniz hala devam etmektedir. 

Sınavınız belirli aralıklarla kaydedildiği için sınavınıza yeniden döndüğünüzde kaldığınız yerden kalan 

süreniz ile devam edebileceksiniz. 

14. Sınavla ilgili yaşayabileceğiniz teknik problemleri destek@bozok.edu.tr adresine iletiniz. İleteceğiniz 

problemlere yönelik teknik analizler ve incelemeler alanında uzman UZEM yetkilileri tarafından 

yapılacaktır. Teknik problemlerinize dair son değerlendirmeler yapıldıktan sonra UZEM tarafından 

bilgilendirileceksiniz. 

  

Dikkat Etmeniz Gereken Diğer Hususlar 

1. Sınav notunuza ilişkin duyuru ve açıklamalar dersin öğretim elemanı tarafından yapılacaktır. 

2. Sınav soruları öğretim elemanlarının kişisel verileridir. Sınav sorularını resimleme, videoya alma veya 

herhangi bir yöntem ile çoğaltmak ya da paylaşmak suçtur. Bu kuralı ihlal ettiği tespit edilen 

öğrencilerimiz hakkında, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yasal işlem uygulanacaktır. 

3. Sınav sorularının dijital ortamlarda ya da fiziksel kopya olarak paylaşılması yasaktır. 

4. Ekran paylaşımına ya da uzaktan erişime izin veren uygulamalar BOYSİS tarafından tespit edildiği 

takdirde “Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ile “Yozgat 

Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda 

hakkınızda yasal işlem yapılacaktır. 


