
YOZGAT BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ 

TIP FAKÜLTESĠ, DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ, VETERĠNER FAKÜLTESĠ VE 

HAZIRLIK SINIFLARI HARĠÇ 2021-2022 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI BAHAR 

YARIYILI ÖNLĠSANS, LĠSANS VE LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARINDA EĞĠTĠM-

ÖĞRETĠMĠN YÜRÜTÜLMESĠNE ĠLĠġKĠN ESASLAR 

1. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı dersleri hibrit olarak yapılacaktır.  

2. Bütün dersler BOYSĠS platformunda tanımlanacaktır. Öğrencilerin ders 

sürecini takip etmesi için tüm öğretim elemanlarının her bir ders için ders 

izlencesi, ders sunusu ve ders notu vb. materyalleri haftalık olarak ders saatinden 

önce BOYSĠS platformuna yüklemesi gerekmektedir. 

3. Müfredat toplam AKTS değerinin %40’ına dayalı olarak uzaktan verilen derslerin 

uygulanmasına yönelik hazırlanan kılavuz dikkate alınarak ilgili dersler yürütülecektir. 

Uzaktan yürütülen derslerin uygulanmasına ilişkin kılavuz Üniversitemiz web sitesi 

“Yönergeler” sayfasında yer almaktadır. 

4. Uygulamalı dersler (laboratuvar dersleri dahil) sadece yüz yüze yapılacak ve bu 

derslerde %80, teorik derslerde ise devam koşulu %70 aranacaktır. 

5. Teknolojiyle zenginleştirilmiş sınıflarda (her bir akademik birimde 2 adet) öğrenci 

sayısının 60’tan fazla olması durumunda ve salgının durumuna göre acil durumlarda 

kullanılması sağlanacaktır. Teknolojiyle zenginleştirilmiş sınıflarda canlı ders sistemi 

üzerinden canlı bir şekilde izlenip ders kayıtlarının öğrencilerle paylaşması 

sağlanacaktır. 

a. Öğrenci sayısı 60’ı (fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul kendi sayısını 

belirleyebilir) aşan sınıflarda mevcudu 2’ye bölerek öğrencilerin dersleri 

izleyebilmesi için A grubunu teknolojiyle zenginleştirilmiş sınıflarda yüz yüze, 

B grubunda olan öğrenciler için aynı anda canlı ders platformları üzerinden 

dersi izleme ve/veya derse katılım sağlanabilir. 

6. Dersi veren öğretim elemanı, Covid pozitif ya da karantinada olması durumunda 

sağlığı elverdiği ölçüde çevrimiçi veya sonradan telafi şeklinde dersleri 

gerçekleştirecektir. 

7. Öğrencilerimiz, Covid pozitif ya da karantinada olması durumunda yüz yüze derslere 

devamdan muaf tutulacaktır. Sağlık durumu iyi olan karantinadaki öğrenciler için ders 

materyallerine BOYSİS platformu üzerinden erişilebilecektir. 

8. Bir sınıftaki öğrencilerimizden temaslı veya PCR test sonucunun pozitif çıkması 

durumunda öğrencilerimize KOVKOM (Koronavirüs Salgını Danışma Komisyonu) 

tarafından hazırlanan temaslı algoritması uygulanacaktır. 

9. Birimler ihtiyaç duyduklarında amfi ve büyük sınıf için talepte bulunabilecek ve bu 

talepler akademik birimler (fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu vb.) 

tarafından karşılanacaktır. 

10. Derslerin ara sınav süreçleri aşağıdaki hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilecektir: 

a. Müfredat toplam AKTS değerinin %40’ına dayalı olarak uzaktan veya yüz 

yüze verilen tüm derslerin ara sınavları, ilgili yarıyıl süresi içerisinde çevrimiçi 

veya yüz yüze etkinliklerden alınan notlarla, süreç değerlendirmesi yoluyla 

gerçekleştirilecektir. 



b. Ara sınav, bir dersin yarıyıl içi ölçme ve değerlendirmesine dahil edilen 

etkinliklerin toplamından oluşur. Ara sınav notu ise bu etkinliklerden oluşan 

süreç değerlendirmesi yoluyla alınan puanlarla hesaplanır. 

c. Derslerin ara sınav değerlendirmeleri, ilgili yarıyıl süresi içerisinde, en az biri 

kısa sınav olmak Ģartıyla, en az 3 (üç) etkinlik yapılarak ve etkinliğin türü 

dersin özeline göre sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenecek şekilde 

kısa sınav, ödev, forum vb. etkinlikleri ile yapılacaktır. Kısa sınavlar, 

öğrencileri en geç 7 gün önceden bilgilendirmek şartıyla, ilgili yarıyılın 4. ve 

12. haftaları dahil olmak üzere bu haftalar arasında yapılacaktır. Kısa sınavlar 

dersin ders saati içerisinde yapılacaktır. Bu etkinlikler kullanılarak en az 3 (üç) 

tane etkinlik ile ara sınav puanı hesaplanır. Bu etkinliklerin hangi oranlarda ara 

sınavlara etki edeceği, sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenerek dönem 

başında öğrencilere duyurulacaktır. 

d. 2547 sayılı kanunda belirtilen 5/ı dersleri için (Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil) en az 3 (üç) etkinlik olmak üzere ilgili 

akademik birimlerin bölüm başkanlıkları tarafından süreç değerlendirmesinin 

nasıl yapılacağına ilişkin kararlar alınıp öğrencilere duyurulacaktır.  

e. Sınavlara herhangi bir mazeretle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları, 

“Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

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

Sınav Yönetmeliği” çerçevesinde yapılır. İlgili akademik birimlerin kurulları 

tarafından mazeret hakkı elde eden ve bir ya da daha fazla kısa sınava 

katılamayan öğrencilerin mazeret sınavları, 13-14. haftalar arasında tek bir 

sınavla yapılacak ve öğrencinin mazeretli olarak giremediği tüm kısa sınavların 

yerine geçecektir. Mazeret sınav notu, toplam nota dahil edilecek tek bir sınav 

notu olacaktır. Öğrencinin girdiği tüm sınavların toplamına mazeret notu 

eklenerek ortalama alınır ve bu şekilde ara sınav puanı hesaplanır. Örneğin, bir 

öğrenci 3 (üç) kısa sınavdan oluşan bir dersin 2 (iki) sınavına mazeretli olarak 

girememişse, bu sınavların yerine mazeret sınavı ile girdiğinde almış olduğu 

tek sınav notu girdiği diğer 1 (bir) sınavın toplam notuna eklenir ve toplam 

2’ye bölünerek öğrencinin ara sınav notu hesaplanır. 

Buna ek olarak, öğrenciler mazeret sınavının yapıldığı tarihe kadar işlenen 

dersin içeriğinden sorumlu olacaklardır. Kısa sınavlar haricinde diğer 

etkinliklerde mazeret sınavı uygulanmaz. 

f. Kısa sınav ve diğer etkinliklere katılmaması durumunda öğrenci, ilgili 

etkinlikten 0 (sıfır) puan alır. 

g. Kısa sınavların ders saati içerisinde yapılacağı zaman aralığı öğretim elemanı 

tarafından belirlenir ve sınav öncesinde öğrencilere duyurulur. 

h. Kısa sınav etkinlikleri için BOYSİS Güvenli Sınav (BGS) eklentisi 

kullanılabilecektir. BGS kullanımına ilişkin YOBÜ-UZEM web sitesi 

“Yardım” menüsü altında yayımlanan minimum sistem gereksinimleri 

dikkate alınacaktır. Kısa sınavlarda BGS eklentisinin kullanılacağı dönemin 

başında dersin öğretim elemanı tarafından öğrencilere duyurulacak ve BGS 

için öğrencilerin gerekli hazırlıkları yapmaları istenecektir. Gerekli hazırlığı 

yapmak öğrencinin sorumluluğundadır. 



i. Öğretim elemanı ölçme ve değerlendirmeye ilişkin kayıtları ilgili birimin 

arşivinde muhafaza edilmek üzere birime teslim eder. İlgili birim teslim aldığı 

evrakları yasal süresi boyunca saklamakla yükümlüdür. 

j. Sınavların yapıldığı süreçte derslerin yürütülmesine devam edilecektir.  

k. Dijital ortamlarda yapılan etkinliklerin değerlendirilmesine ilişkin hususlarda; 

“Ģeffaflık ve denetlenebilirlik” ilkesi esas alınarak ilgili programın öğrenme 

kazanımları ve sonraki süreçlerde yaşanabilecek ihtilaflar ile denetlemeler göz 

önünde bulundurulur. 

i. Çevrimiçi sınavların ölçme ve değerlendirme sürecinin güvenliğinin 

sağlanmasında; hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir 

ilkeler doğrultusunda tüm ölçme uygulamalarının kayıt altına alınması, 

çevrimiçi eş zamanlı sınavlarda soruların rastgele ve soru bankasından 

dağıtılması, ödevlerin benzerlik oranlarının belirlenmesi, açık uçlu 

sorulara öğrencilerin cevaplarının benzerliklerinin belirlenmesi ve 

dereceli puanlama ölçeği (rubrik) ile değerlendirilmesi gibi yöntemler 

kullanılabilir.  

ii. Dijital ortamlarda yapılan eş zamanlı sınav ve diğer etkinlikler 

“şeffaflık ve denetlenebilirlik” ilkesi esas alınarak ilgili dersin ders 

saatinde kaydetmek şartıyla BOYSİS ve/veya BOYSİS Çevrimiçi Canlı 

Ders aracılığıyla yapılacaktır. 

l. Ara sınav notları en geç dönem sonu sınavlarının başlangıç tarihinden iki hafta 

öncesine kadar öğrenci bilgi sistemine (OBS) girilecektir. 

m. Uzmanlık alan dersi, tez çalışması, bitirme projesi vb. lisansüstü dersler ile 

uygulama ağırlıklı derslerin ara sınavlarının nasıl değerlendirileceğine ilgili 

akademik birimlerin yetkili kurulları tarafından karar verilecektir. 

11. Derslerin dönem sonu ve bütünleme sınavları aşağıdaki hususlar dikkate alınarak 

gerçekleştirilecektir: 

a. Tüm sınavlar canlı veya elektronik ortamda gözetimli olarak 

gerçekleĢtirilecektir. 

b. Öğrenciler, gözetimli sınavlarda Senato tarafından ilan edilen sınavın güvenlik 

tedbirlerine uymakla sorumludur. 

c. Dönem sonu ve bütünleme sınavlarında BGS kullanılacaksa, dersin öğretim 

elemanı sınavlar öncesinde öğrencileri önceden bilgilendirmekle; öğrenciler ise 

gerekli hazırlıkları yapmakla yükümlüdür. 

d. Gözetimli sınavların elektronik ortamda yapılması durumunda sınavlar, 

öğrencilerin dijital araçlarla (bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb.) katılacağı 

şekilde gerçekleştirilir. 

e. Covid-19 nedeniyle yapılamayan tez savunmaları, yeterlik sınavları ve tez 

izleme komiteleri, kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma 

koşulunu sağlaması kaydıyla dijital ortamda yapılabilecektir. Bu konudaki 

uygulama ve sorumluluk Lisansüstü Enstitü Müdürlüğü’ne aittir. 

12. Ara sınav, dönem sonu ve bütünleme sınavları için bu yönergede yer almayan 

hususlarda “Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve 

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

Sınav Yönetmeliği” temel alınır. 

13. Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması gibi dersler, Millî Eğitim Bakanlığı 

tarafından yapılacak açıklamaya uygun bir şekilde yürütülecek ve değerlendirilecektir. 



14. Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri ve Veteriner Fakülteleri derslerinin planlaması ve 

yürütülmesi ile ilgili kararlar birimlerin akademik kurullarınca belirlenecektir. 

15. Covid-19 salgınının seyrine göre 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı 

Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programlarında Eğitim-Öğretimin Yürütülmesine 

İlişkin Esaslar, Üniversite Senatosu tarafından alınacak Eğitim-Öğretim süreçleri 

kararlarına göre değişebilir. Yukarıda belirtilen durumlar haricinde hüküm 

bulunmayan hallerde Üniversite Senatosu karar verir. 
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