
Türk Dili Vize Mazeret Sınavları Hakkında 

2020-2021 Güz dönemi TURK101, TRDE101, TURK105 ve TURK107 kodlu tüm derslerin Vize 
Mazeret Sınavı 11 Aralık 2020 Cuma günü saat 21.00-21.45 arası Google Forms üzerinden, 
bütün Fakülte ve MYO'larda eş zamanlı olarak online (çevrimiçi) gerçekleştirilecektir.  

Türk Dili Dersi Vize Sınavının telafisi hakkında bilgiler aşağıda sunulmuştur:  

1. 25 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen vize sınavında teknik/sistemsel sorun yaşadığını ifade 
eden bütün öğrencilerimiz mazeret sınavına girme hakkına sahiptir.  

2. Aynı tarihte gerçekleşen vize sınavına rahatsızlıkları sebebiyle giremeyen öğrencilerimiz de 
mazeret sınavına girme hakkına sahiptir.  

3. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrencilerimizin ilgili fakültelerine/MYO'larına dilekçe 
yazma veya başvuru yapma zorunluluğu vardır. Sınav saatinden önce ilgili dersin hocası 
tarafından paylaşılacak sınav bağlantısına girmeleri gerekmektedir.  

4. Sınav başlamadan beş dakika önce (saat 20.55'te) ilgili dersin hocası ‘Microsoft Teams'te her 
şubesinde ayrı ayrı sınav linki paylaşacaktır. Sınava bu link üzerinden, gmail hesaplarınızla 
giriş yapmanız gerekmektedir. Vize sınavı için almış olduğunuz gmail hesaplarınızı 
kullanabilirsiniz.  

5. Sınava/linke giriş yaptığınızda, önce kimlik bilgilerinizi, ardından öğrenci numaranız ve kayıtlı 
olduğunuz Fakülte veya MYO'yu yazmanız gerekmektedir.  

6. Bu bilgilerin girilmesinin ardından, Türk Dili dersi şubenizi yazmanız gerekmektedir. Sınav 
linkine giriş yapmadan önce BUOBS'ta kayıtlı şubelerinizi (örnek: TURK101- Şube 11) bir 
kenara not etmeniz sizin için faydalı olacaktır. Şubenizi doğru yazmadığınızda sınav 
sonucunuzu görmeniz mümkün değildir.  

7. Türk Dili dersi vize mazeret sınavı25 (yirmi beş) sorudanve tek bölümden oluşmaktadır. Her 
sorunun puan değeri dersin hocası tarafından belirlenecek ve soruların sağ üst bölümünde yer 
alacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları götürmemektedir.  

8. Sınavda kamera açma zorunluluğu YOKTUR. 

9. Vize mazeret sınavı 40 (kırk) puan üzerinden değerlendirilecektir ve 45 (kırk beş) dakika 
sürecektir.  



10. Sınav tamamlandığında cevaplarınızın değerlendirmeye alınabilmesi için "Gönder" tuşuna 
basmış olmanız gerekmektedir. Cevaplarını göndermiş olanların notları tarafımıza otomatik 
ulaşacaktır. Sonrasında verdiğiniz cevaplarınız değerlendirmeye alınmayacaktır.  

11. Vize mazeret sınavı için sekizinci haftaya kadar yapılan canlı derslerden (8. Hafta konuları 
dahil değildir) ve dersin hocası tarafından paylaşılan ders materyallerinden sorumlu 
olduğunuzu unutmayınız.  

	


