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SIKÇA SORULAN SORULAR 

Soru: VİZE, FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAVLARI NEDİR? 

Üniversitemizde uygulanacak sınavlar ve değerlendirmeler; Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans Ve 

Lisans Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği’nde 3. bölümde düzenlenmiştir.  Sınavlar; ara sınavlar, muafiyet 

sınavları, mazeret sınavları, yarıyıl veya yılsonu sınavları, bütünleme sınavları ve ek sınavlar şeklindedir. 

SINAV TARİHLERİNİ NASIL ÖĞRENECEĞİM, SINAVA NASIL GİRECEĞİM? 

Sınavların yapılacağı yer ve tarihler Bölüm Başkanlıklarınca belirlenir ve sınavların başlamasından en az 

15 gün önce Fakültemiz Web sayfasında “Duyurular” kısmanda ilan edilir. Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, 

saat ve yerde öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurarak girmek zorundadır.  

Öğrencinin bir dersin sınavına girebilmesi için o yarıyılda kaydını yenilemiş ve ilgili derse kayıt 

yaptırmış olmaları gerekir. Öğrencilerin kayıt yaptırmadığı bir dersin sınavına veya girme hakkını kazanmadığı 

bir sınava girmesi durumunda aldığı not ilan edilmiş olsa da iptal edilir. Dinî ve millî bayramlar dışında 

cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. Öğrencinin bulunduğu yarıyıl/yıla ait derslerden aynı güne en 

fazla iki dersin sınavı konur. 

DERSE DEVAM ETMEDİYSEM FİNAL SINAVINA GİREBİLİRMİYİM? 

Öğrencilerin akademik takvime uygun olarak final ve bütünleme sınavlarına girebilmeleri için derse kayıt 

ve devam şartlarını sağlamış olmaları gerekir.  

SINAVDA KOPYA ÇEKERSEM NE OLUR? 

Sınavlarda kopya çekenler, kopya girişiminde bulunanlar veya kopyaya yardım edenler ile sınav 

kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da kopya çekilmesine yardım ettiği belirlenen öğrenciler o 

sınavlardan sıfır almış sayılır ve haklarında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. 

ARA SINAV NEDİR? 

Her ders için her dönem en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavların sayısı Üniversitemiz 

senatosu tarafından her dönem belirlenir. Senato tarafından birden fazla ara sınav yapılmasına karar verilmesi 

durumunda bu ilave sınavlar etkinlik olarak; kısa sınav, ödev veya forum, proje, seminer ve sunum şeklinde de 

olabilir.  

Senato’nun belirlediği minimum sınav sayısını dersin ilgili öğretim üyesi artırabilir. 

YARIYIL SONU/YILSONU SINAVLARI (Final) NEDİR? 

Yarıyıl/yılsonu sınavları (Final), yarıyıl/yıl boyunca derste işlenen konuları içerir. 

Yarıyıl/yılsonu sınavına girebilmek için; teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin en az %80’ine devam 

etmek zorunludur. 

Bir yarıyıl/yıl boyunca birden fazla öğretim elemanının sorumluluğunda yürütülen derslerde başarı 

durumu; yarıyıl/yıl içerisinde geliştirilen proje ve tasarım çalışmaları, jüri tarafından eskiz sınavı, kritik/tashih 

https://bozok.edu.tr/okul/iletisim-fakultesi/duyurular


gibi özel yöntemler yoluyla değerlendirilebilir. Bir dersin işleyiş ve yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yılsonu başarı 

değerlendirme biçimine bölüm akademik kurulun teklifi ile Fakültemiz Yönetim Kurulunca karar verilir. 

BÜTÜNLEME SINAVI NEDİR? 

Bütünleme sınavları, final sınavlarından başarısız olan veya final sınavına hiç girmeyen öğrencilerin telafi 

sınavlarıdır. Bütünleme sınavları final sınavı notu yerine geçer. Bütünleme sınavına girmek için aşağıda aranan 

şartlara uyulmalıdır. 

BÜTÜNLEME SINAVINA KİMLER GİREBİLİR? 

Yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkı elde eden öğrencilerden; 

 Yarıyıl/yılsonu (final) sınavı sonunda başarısız olan öğrenciler,  

 Sınava girme şartlarını sağladığı halde yarıyıl/yılsonu (final) sınavına giremeyen öğrenciler,  

 Yarıyıl/yılsonu sınavı sonunda şartlı başarılı olarak CD, DC ve DD notu almış olan öğrenciler bu 

derslerden notunu yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girebilirler.  

BÜTÜNLEME SINAV NOTUM NASIL DEĞERLENDİRİLİR? 

Bütünleme sınavına giren öğrencilerin, ilgili derse ait başarı notu belirlenirken, yarıyıl/yılsonu (final) notu 

yerine bütünleme sınav notu kullanılır. YANO veya GANO hesaplanırken yıllık okutulan derslerin bütünleme 

sınav notları dersin alındığı yılın sonundaki yarıyıl sınav notlarına katılır.  

SINAV NOTUMU NASIL ÖĞRENİRİM? 

Sınavı yapan öğretim elemanı, akademik takvimde belirlenen tarihlerde sınav sonuçlarını öğrenci bilgi 

sistemine (OBS) girerek ilan eder. İlan edildikten sonra Merkezi Kimlik Bilgilerinizle OBS’ye giriş yaptıktan 

sonra aşağıdaki görselde görünen “Not Görüntüleme” ye tıkladığınızda sınav notlarınızı görebilirsiniz. 

 

 
 

 SINAV NOTUM NASIL BELİRLENİR? 

Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınav sonuçları sayısal 

puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfırdır. 

Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların ağırlıklı ortalamasıdır. Bu 

ağırlıkları ilgili dersin ilgili öğretim üyesi değiştirebilir. Bu suretle bulunacak ondalıklı sayı; 0,5 ve üzeri ise 

yukarı sayıya, 0,5 altında ise aşağı sayıya yuvarlanır. 

https://obs.bozok.edu.tr/login.aspx

