
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Tüm 

Akademik Birimlerde (Tıp Fakültesi ve Hazırlık Sınıfları Hariç) 

Kovid-19 Nedeniyle Uzaktan Öğretim ile Yapılan Derslerin 

Yılsonu Sınavlarının Uygulanması Hakkında Duyuru 

 

2020 – 2021 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı yılsonu sınavlarının (final ve 

bütünleme) yapılış şekline ilişkin öğrencilerimizden gelen talepler değerlendirilmiş olup daha 

nitelikli ölçme ve değerlendirmenin yapılabilmesi amacıyla “Yükseköğretim Kurumlarında 

Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar”ın 12’inci maddesi ile “Yozgat Bozok 

Üniversitesi Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar” ve “2020 – 2021 Eğitim ve 

Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Tıp Fakültesi ve Hazırlık Sınıfları Hariç Covid-19 

Nedeniyle Uzaktan Öğretim ile Yapılan Derslerin Sınavlarının Uygulanması” hakkında 

Üniversitemiz Senatosu tarafından 04.03.2021 tarihli, 06 sayılı toplantısında 2021.006.034 

nolu alınan karara istinaden yılsonu sınavlarının (final ve bütünleme) gözetimli (elektronik 

ortamda kameralı veya yüz yüze aynı tarih ve saatte, aynı zaman aralığında) yapılmasına 

karar verilmiştir. 

Yılsonu sınavlarına gözetimli olarak girecek olan öğrencilerimiz, sunulacak ankette 

yapmış oldukları tercihlerine (elektronik ortamda kameralı veya yüz yüze) göre yılsonu sınav 

saatinde elektronik ortamda kameralı veya bağlı bulundukları 

Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarında hazır bulunmaları gerekmektedir. 

Öğrencilerimiz, sınava giriş taleplerini hangi yönde belirtmişlerse yalnızca tercih ettikleri 

yöntemle sınavlarına giriş yapacaklardır. Örneğin; sınav tercihini yüz yüze olacak şekilde 

yapan öğrenciler için elektronik ortamda kameralı çevrimiçi (online) sınav açılmayacaktır. 

Ankette herhangi bir tercihte bulunmayan öğrencilerin sınav uygulanış tercihleri elektronik 

ortamda kameralı çevrimiçi (online) sınav olarak kabul edilecektir. 

  Öğrencilerimiz, yılsonu sınavlarına girişlere ilişkin tercihlerini 07.06.2021 Pazartesi 

günü 23.59’a kadar BOYSİS üzerinden paylaşılacak olan sınav tercih anketini, kullanıcı 

bilgileri ile sisteme giriş yaparak dolduracaklar ve belirtecekleri tercihe göre sınavlara 

katılacaklardır. 

NOT: Elektronik ortamda kameralı yapılacak sınavlara iOS veya Android işletim 

sistemli mobil cihazlardan Bozok Mobil veya Microsoft Windows işletim sistemli 

bilgisayarlardan BOYSİS Güvenli Sınav uygulaması üzerinden kameralı katılım 

sağlanacaktır. BOYSİS Güvenli Sınav Uygulaması ilgili dersin sınav ekranından “BOYSİS 

Güvenli Sınav Uygulamasını İndir” butonuna tıklanarak indirilebilmektedir. Elektronik 

ortamda kameralı yapılacak sınavlar, öğretim elemanlarının tercihleri doğrultusunda dersin 

kapsamı göz önünde bulundurularak sadece bilgisayarlardan kameralı yapılacaktır.  


