
 

Öğrencilerimizin Dikkatine, 

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında üniversitemizin %100 Türkçe eğitim veren 

bölümlerine (Eğitim Fakültesi BÖTE hariç, Sanat Tasarım Fakültesi, Türk Dili Edebiyatı 

Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 

Bölümü) kayıt olan öğrencilerimiz için İngilizce 1&2 Muafiyet Sınavı 16 Eylül 2020 

Çarşamba günü saat 10.00-11.00 aralığında tek oturum olarak yapılacaktır. 

Sınav Bilgilendirmesi 

• Sınav çevrimiçi olarak yapılacaktır. Öğrencilerimizin sınav için YTÜ Çevrimiçi Sınav 

Sistemi’ne  https://onlinekampus2.yildiz.edu.tr adresinden “USIS Hesap Adı” ve 

“USIS Şifre” ile giriş yapmaları gerekmektedir. 

• USIS Hesap Adı ve Şifresi, öğrencilerimize bölümlerine kayıt olurken verilen USIS 

Kullanıcı Adı ve Şifresidir.  

• Tanımlanan sınav belirtilen gün ve saatten önce öğrenci sayfasında görülmeyecektir. 

Ancak sisteme sorunsuz giriş yapılabildiğinin kontrol edilmesi için öğlencilerimizin 

sisteme öncesinden mutlaka kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapmaları gerekmektedir.  

• Sisteme giriş sorunu yaşayan öğrencilerimizin öncelikle kendi bağlantılarını ve 

güvenlik ayarlarını kontrol etmeleri, sorunun devam etmesi durumunda da 

bilgiislem@yildiz.edu.tr adresine öğrenci bilgileri ile birlikte sorunu kısaca anlatan bir 

mail atmaları gerekmektedir.  

• Sınav çoktan seçmeli test şeklinde olup 50 sorudan oluşmaktadır. Her soru 2 puan 

değerindedir.  

• Sınavdan alacağınız puan verilen doğru yanıtlar üzerinden hesaplanacağı ve yanlış 

yanıtlardan puan kesintisi olmayacağı için tüm soruları cevaplamanız yararınıza 

olacaktır. Tüm soruları yanıtladığınızdan ve hiçbir sorunun yanıtsız kalmadığından 

emin olunuz. 

• Sınavdan 60 ve üzeri puan alan öğrenciler İngilizce 1 ve 2 derslerinden muaf 

olacaklardır ve 09.11.2017/07-18 gün ve sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Not 

Dönüşüm Tablosuna göre notun harf karşılığı transkriptlerine işlenecektir.  

https://onlinekampus2.yildiz.edu.tr/
mailto:bilgiislem@yildiz.edu.tr


• Sınav süresince öğrencinin sisteme giriş kayıtları tutulacak olup hangi IP’den 

bağlandığı, IP değişikliği olup olmadığı ve gerçek bir sistem arızası yaşanıp 

yaşanmadığı kaydedilecektir. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Evinizde değil de böyle bir ortamda sınava girecekseniz yanınızda kişisel el 

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

etmeniz gerekmektedir. 

• Sınav sonuçları sınav bitiminde USIS sistemine otomatik olarak aktarılacaktır.  

• Başarılar dileriz. 

 

Modern Diller Bölüm Başkanlığı 

 


