
Sevgili Öğrencilerimiz, 

Final sınavları hakkında bilgilendirme aşağıdaki gibidir: 

• MDB tüm dersler için final sınavları 15 Haziran 2020 Pazartesi günüdür. 

• İngilizce sınavları (İleri İngilizce 2; İş Hayatı için İngilizce; İngilizce 2) klasik sınav 

olacaktır. 

• Almanca sınavları (Almanca Dil Bec. Giriş; Almanca Dil Bec.) test olacaktır.  

• Sınav saat aralıkları derslere göre şu şekildedir: 

Ders Başlama Zamanı Bitiş Zamanı  

1032/1132  

(İleri İng. 2) 
13.00 15.15 (120 Dak. Sınav + 15 Dak. Yükleme) 

1052/1092  

(İngilizce 2) 
13.00 14.30 (75 Dak. Sınav + 15 Dak. Yükleme) 

3032  

(İş Hay. İng.) 
15.15 17.30 (120 Dak. Sınav + 15 Dak. Yükleme) 

Alm. 4011 

(Alm. Dil Bec. Giriş) 
17.30 18.30 (60 Dak. Test) 

Alm. 4021 

(Alm. Dil Bec.) 
18.45 19.45 (60 Dak. Test) 

 

• Bu saat aralıkları yükleme yapılmak için kullanılacak son 15 dakika dahil halidir. 

• Verilen sürenin son 15 dakikasını yükleme için kullanmalısınız, aksi takdirde yükleme 

yapılmadığında sorumluluk size ait olacaktır. 

• Cevapları verilen ilgili boşluklara yazıp yine Word dosyası olarak yüklemeniz gerekmektedir. 

• Sınavlar Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve 

Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen platformlar aracılığıyla yapılacaktır. Yarıyıl sonu 

sınavları https://onlinekampus2.yildiz.edu.tr veya https://onlinekampus3.yildiz.edu.tr 

platformları üzerinden gerçekleştirilecektir.  

• Sınav sorularına itirazlar, ilgili öğretim elemanının Avesis’te belirtilen e-posta adresine, 

öğrenci ve ders bilgilerini içerecek şekilde yapılmalıdır.  



• Sınav sonuçlarına itiraz (maddi hata itirazı) öğrenci tarafından MDB bölüm başkanlığına 

hitaben yazılmış̧ ıslak imzalı dilekçenin taranarak bölümün kurumsal e-posta adresine 

(ytumoderndiller@gmail.com) gönderilmesi yoluyla gerçekleştirilmelidir.  

• 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.  

• Sınav süresince öğrencinin sınav logları tutulacak olup hangi IP’den bağlandığı, gerçek bir 

sistem arızası olup olmadığı gözlemlenebilecektir. Kabul edilebilir sebeplerle sınava 

giremeyen veya sınav esnasında birtakım teknik problemler yaşayarak sınavı 

tamamlayamayan öğrenciler için telafi amaçlı online mazeret sınavı imkanı verilecektir. Bu 

öğrencilerin, durumlarını açıklayıcı bir dilekçe yazarak imzalayıp mazerete delil teşkil 

edecek belgelerle birlikte taratarak veya resmini çekerek (jpg, pdf formatında) kayıtlı olduğu 

bölüm başkanlığının kurumsal e-posta adresine akademik takvimde belirtilen tarihe kadar 

göndermesi gerekmektedir. Dilekçeler ilgili kurullarca değerlendirilip öğrencinin mazeret 

sınavına girip giremeyeceği kendisine bölümü tarafından bildirilecektir. Mazereti kabul 

edilen öğrencilerin mazeret sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili bölüm 

başkanlığı tarafından koordine edilir. Bu sınavlar, mazeret sınavlarına esas teşkil eden 

sınavlarda uygulanan yöntem ile yapılacaktır.  

Etik Kurallar 

• Öğrencilerin, online sınavlar esnasında kopya çektiği; ikinci kişilerden ve/veya kaynaklardan 

yardım aldığı; başka öğrencilere yardım ettiği; intihal yaptığı tespit edilirse, sınavları iptal 

edilir ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği madde 5, 6, 7 ve 8’e göre 

haklarında soruşturma açılabilir. 

• Öğrencilerin sınavın belli bir bölümde kopya çektiği tespit edilirse o bölümden “0” alır.   

Sınav İçerikleri 

• Test specifications (sınav içerikleri) ekte verilmiştir.  

 

Başarılar dileriz. 

MDB Bölüm Başkanlığı 

mailto:ytumoderndiller@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


