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Üniversitemiz Senatosu tarafından alınan karara göre 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 

Bahar Dönemi yılsonu (final) sınavlarının uygulanmasına ilişkin Yozgat Bozok Üniversitesi 

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) yönetimince önerilerimiz aşağıda 

listelenmiştir: 

 Sınav tarihlerine ilişkin bilgileri akademik birimlerinizin web sitesinden ve ilgili 

dersin öğretim elemanından öğrenebilirsiniz. 

 İlgili dersin öğretim elemanlarından çevrimiçi sınavın soru türlerine ilişkin bilgi 

alabilirsiniz. 

 İlgili dersin sınavının gün ve saatinde Google Classroom üzerinden Sınıf 

Çalışmaları sekmesini takip ediniz. 

 Sınavınızın başlama saatinde ilgili dersin Google Classroom üzerinden Sınıf 

Çalışmaları sekmesinde erişimine açık olacaktır. 

 Sınıf çalışmaları sekmesinde sınavın altında Google Formlara yönlendiren 

bağlantıya (linke) tıklayarak yeni sekmede sınavınızı başlatınız. 

 Adınızı, soyadınızı ve öğrenci numaranızı ilgili bölümlere doldurmayı 

unutmayınız. 

 Sınav notunuzun etkilenmemesi için Google Formlar üzerinden sınavınızı 

belirlenen süre içerisinde tamamlamaya özen gösteriniz. 

 Sınavlarınız başlamadan, en az yarım saat öncesinde kişisel e-postanızın 

bulunduğu bütün hesaplardan çıkış yapınız ve sınav esnasında sadece 

@ogr.bozok.edu.tr uzantılı kurumsal e-posta adresinizi kullanınız. Dolayısıyla 

kişisel e-posta hesaplarınızı kaldırın ve sadece kurumsal e-posta hesaplarınızı 

kullanınız. 

 Dosya yüklemeli sorularda sorular bir bütün halinde değil, her bir soru ayrı ayrı 

sorulacaktır. Bu konuda detaylı bilgi dersin öğretim elemanı tarafından sizlere 

verilecektir. Bunun yanı sıra sınavdan önce sınavda kullanacağınızı kağıtlara el 

yazısıyla Öğrenci Numarası – Adı Soyadı bilgilerinizi kağıdın dört kenarına 

yazınız. Soruların cevaplarını bu kağıtlara yazınız. Ayrıca sınavda kullandığınız ve 



soruların yanıtı olarak yüklediğiniz bu kağıtları herhangi bir durumda 

başvurulacağını düşüncesiyle saklayınız. 

 Final sınavları esnasında Google Classroom üzerinden Akış sekmesi bölümünden 

dersin öğretim elemanı tarafından sınava ilişkin soru ya da sorunlarınızı 

iletebileceğiniz bir paylaşım açılacaktır. Sınava ilişkin soru ya da sorunlarınızı bu 

şekilde dersin öğretim elemanına iletiniz. Bunun yanı sıra dersin öğretim elemanı 

sizinle iletişime geçme konusunda alternatif yöntemler kullanabilir. 

 Sınavın en son bölümünde “Sınavı Tamamladım” kutucuğunu işaretleyiniz. Daha 

sonra “Gönder” butonuna tıklayınız. “Sınavınız Tamamlandı” ekranı karşınıza 

çıktığında sınavınız teslim edilmiş olacaktır. 

 Sınav notunuza ilişkin duyuru ve açıklama dersin öğretim elemanı tarafından 

yapılacaktır. 

 Öğrencilerimiz talepleri doğrultusunda yaşadıkları illerdeki Üniversite ya da 

Üniversitelerin veya Yozgat’ta yaşayan öğrencilerimiz Üniversitemizin bilgisayar 

laboratuvarları, internet, teknolojik ve dijital imkanlarını çevrimiçi sınavlar için 

kullanabilirler. 

 

 


