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Çevrimiçi İYS Sınav İlkeleri ve Uygulama Esasları 

1. Çevrimiçi İYS 13 Temmuz 2020 tarihinde saat 10:00’da tek oturum olarak yapılacaktır. 

Sınavdan önce öğrenciler için YTÜ YDYO internet sitesinde bir kılavuz yayınlanacaktır. 

2. Sınav süresi 140 dakikadır. Bu süre sonunda teslim edilmeyen sınavlarda sadece yanıtlanmış 

sorular değerlendirmeye alınacaktır. Bu süre bittikten sonra hiçbir sorunun 

yanıtlanamayacağı ve sadece sınavı sisteme kaydetmek için kullanılabilecek 10 dakika daha 

olacaktır. Bu ek süre bittiğinde de sınav otomatik olarak kapanacaktır.  

3. Sınav YTÜ YDYO Ders Yönetim Sistemi (https://moodleybd.yildiz.edu.tr/) üzerinden 

yapılacaktır ve sınav günü bu platforma yüklenecektir. 

4. Sınava girme hakkı olan tüm öğrencilerin listesi sınavdan önce YTÜ YDYO internet sitesinde 

ilan edilecektir. Bu öğrenciler herhangi bir işlem yapmalarına gerek kalmadan bu sisteme 

kaydedilecek ve öğrencilere sınavın yapılacağı bölüme erişim verilecektir. 

5. Kayıtlarından sonra bu öğrencilerin YTÜ kurumsal öğrenci epostalarına ya da yabancı 

öğrencilerin kaydolurken verdikleri eposta adreslerine YTÜ YDYO Ders Yönetim Sistemi 

tarafından otomatik olarak üretilecek bir şifre gönderilecektir. Bu şifre sisteme girişte 

kullanılacaktır. Kullanıcı adınız ise YTÜ kurumsal öğrenci epostanızın @ işaretinden önceki 

kısımdır. @ işareti kullanıcı adına dahil değildir. 

6. Sınavı yapabilmek için bir dizüstü ya da masaüstü bilgisayar kullanılmalıdır. Chromebook, 

iPad, Android tablet ve akıllı telefonlardan sınava erişim mümkün değildir. 

7. Sınav, sadece tam ekran modunda çalışan ekran kilitli bir tarayıcıda ve bu tarayıcıyı 

çalıştıracak şifreli bir ayar dosyası ile yanıtlanabilecektir. Sorular ve seçenekler her öğrenci 

için rastgele olarak sistem tarafından atanacaktır. 

8. Sınav süresince öğrencinin sisteme giriş kayıtları tutulacak olup hangi IP’den bağlanıldığı, 

gerçek bir sistem arızası olup olmadığı gözlemlenecektir. 

9. Sınava yukarıda değinilen 140 dakika içinden istenilen zamanda başlanabilir. Ancak sistem ek 

süre vermeyecektir ve ilan edilen saatte sınavı sonlandıracaktır. 

10. Sınavdan alacağınız puan verilen doğru yanıtlar üzerinden hesaplanacağı ve yanlış yanıtlardan 

puan kesintisi olmayacağı için tüm soruları cevaplamanız yararınıza olacaktır. 

11. Dijital ortamlara erişimi olmayan öğrencilerimiz, bulundukları bölgedeki Üniversite, Milli 

Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının bilgisayarlarını ilgili birimlerden kimlik kartı ibrazı 

yolu ile randevu alarak kullanabileceklerdir. Bunun için İstanbul dışı tüm üniversitelere talep 

yazısı yazılmıştır. 
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