
2020 GÜZ MDB TÜM DERSLER FİNAL SINAVI BİLGİLENDİRMESİ 

 

2020 Güz yarıyılı MDB tüm dersler için 1. Vize sınavları 11 OCAK 2021 tarihinde saat 

09.00-15.00 aralığında çevrimiçi (ONLINE) olarak yapılacaktır. 

 

 İlgili ders ve sınav saatleri aşağıdaki gibidir. 

 

 

 Sınav Adresi: https://online.yildiz.edu.tr  
 

 MDB1031/1131 ve MDB2051 dersleri sınavları klasik sınav şeklinde yapılacak olup 

MDB1051/1091 ve MDB4011 Almanca dersleri sınavları test olacaktır. 

 

SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ 

 

1. Sınava USIS kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapılacaktır. Derslerin yürütüldüğü 

online.yildiz.edu.tr sistemi üzerinden sınavlar öğrencilere tanımlı olacaktır. 
 

2. Sınav sistemine Google Chrome tarayıcısı üzerinden giriş yapılması gerekmektedir.  
 

3. Cevaplar mutlaka WORD dosyası olarak yüklenmelidir. Bilgisayarlarınızda Office 

programının yüklü olduğundan emin olunuz. 
 

4. Sınav sonunda sınav dosyasını yüklemek için yeterince süre ayırdığınızdan emin olunuz. 

Belirtilen süre içinde dosyayı yüklemek öğrencinin sorumluluğundadır.  
 

5. Bütünleme sınavları öğrencilerin koşullu başarılı ve başarısız (F0 hariç) oldukları dersler 

için yapılır. Bütünleme sınav notu final notu yerine geçer. Öğrenci Final Sınavına 

giremezse (F0 öğrencileri hariç) Bütünleme Sınavına girebilir. Bunun için başvuru 

yapmasına gerek yoktur. 
 

6. Final sınavına girmeyen öğrencinin dönem sonu ortalaması ne olursa olsun (F0 

öğrencileri hariç) ders notu FF girilir. Öğrenci Bütünleme Sınavına girebilir 
 

7. Sınav süresi içerisinde yükleme yapamayan öğrenci, “hata sayfasını” gösteren 

fotoğrafla veya kanıtla birlikte sınav süresi içerisinde dersin öğretim görevlisine 

mail atarsa kabul edilebilir. Ancak sınav süresi bittikten sonra maille gönderilen 

cevap dosyaları kabul edilmeyecektir.  
 

8. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 27 Mayıs 2020 tarihinde yapılan duyuruda, 

dijital ortamlara erişimi olmayan öğrencilerin, bulunduğu yerdeki üniversite birimleri 

öncelikli olmak üzere gerektiği takdirde Millî Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu 

kurumlarının bilgisayar ve internet olanaklarına erişebilecekleri duyurulmuştur. 
 

9. Bu kapsamda dijital ortamlara erişimi olmayan öğrencilerimizin sınavını sorunsuz ve 

güvenli bir şekilde tamamlayabilmesi için bulunduğu yerdeki (başta üniversite birimleri 

olmak üzere) en yakın kamu kurumu ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. 
 

11 Ocak 2021 

Pazartesi  

09.00-10.00 MDB4011 Almanca  

10.00-11.45 MDB1031/1131 İleri İngilizce 1 

11.45-12.45 MDB1051/1091 İngilizce 1  

13.15-15.00 MDB2051 İng. Okuma ve Konuşma  

https://online.yildiz.edu.tr/


10. Dijital ortamlara erişim olmayan öğrencilerimiz bulundukları bölgedeki Üniversite, Millî 

Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının bilgisayarlarını ilgili birimlerden kimlik 

kartı ibrazı yolu ile randevu alarak kullanabileceklerdir. 
 

11. Evinizde değil de böyle bir ortamda sınava girecekseniz yanınızda kişisel el 

dezenfektanınızı taşımanız, mutlaka maske takmanız ve sosyal / fiziki mesafeye dikkat 

etmeniz gerekmektedir. 

 

Başarılı ve sağlıklı günler dileriz. 

 

Modern Diller Bölüm Başkanlığı 


