İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Çevrimiçi (Online) Sınavlara İlişkin Kurallar
(15.06.2020 Tarihli Güncellenmiş Versiyon)
1. 2019-2020 örgün öğretim yılsonu sınavları; Yıl Sonu Bitirme, Yıl Sonu BitirmeTelafi ve Yıl Sonu Bütünleme Sınavları olarak yapılacaktır.
2. Sınavlar, İstanbul Üniversitesi Öğrenme Yönetim Sistemi (İÜÖYS) üzerinden
gerçekleştirilecektir.
3. Sınavların gün ve saatlerini de belirten ayrıntılı sınav takvimi, 1 Haziran 2020
tarihinde öğrencilere duyurulmuştur.
4. Sınavlar, çevrimiçi (online) klâsik sınav (açık uçlu soru) yöntemiyle ve dersin
öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak; olay ve/veya karar incelemesi ve/veya
metin sorusu şeklinde yapılacaktır.
5. Yıl Sonu Bitirme, Yıl Sonu Bitirme-Telafi ve Yıl Sonu Bütünleme sınavlarında
açık uçlu soruların tamamı birbirinden farklı olacaktır.
6. Sınav soruları, dersin öğretim üyesi tarafından sisteme yüklenecek, sınav günü
ve saati geldiğinde o dersi alan öğrencilerin tamamı aynı anda soruları görecekler
ve sınav süresi bitene kadar cevaplarını (engelliler hariç) kendi el yazılarıyla
kâğıda yazıp, sınavları bittikten sonra cevap kâğıdını sisteme yükleyeceklerdir.
Akıllı telefonlarla da sisteme girilebilecek ve cevap kâğıtları yüklenebilecektir.
7. Sınavların bitiş zamanından sonra öğrencilere cevap kâğıtlarını sisteme
yüklemeleri için 15 dakika ek süre tanınacaktır.
8. Öğrencinin yüklediği cevap kâğıtlarının içeriğinde benzerlik kontrolü
yapılacaktır. Kopya çektiği ya da benzer içerik yüklediği tespit edilen öğrenci
hakkında disiplin işlemi başlatılacaktır.
9. Yıl Sonu Bitirme sınavında yaşanabilecek herhangi bir teknik sorun (internet,
elektrik kesintisi vb.) sebebi ile sınava giremeyen öğrenciler, yaşadıkları teknik
sorunu, ilgili sınavın bitiş saatinden itibaren en geç 48 saat içerisinde İÜÖYS’ye
bildirmeleri ve (örneğin ekran görüntüsüyle) delillendirmeleri halinde Yıl Sonu
Bitirme-Telafi sınavına girebileceklerdir.
10. Yıl Sonu Bitirme sınavında sisteme cevap kâğıdı yükleyen öğrenci, Yıl Sonu
Bitirme-Telafi sınavına giremeyecektir.
11. Cevap kâğıtları İÜYÖS sistemi dâhilinde pdf formatında veya fotoğraf
formatında yüklenebilecektir. Ancak sistemin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi
açısından pdf formatının tercih edilmesi tavsiye edilmektedir. Akıllı cep
telefonlarının büyük bir kısmı pdf formatını desteklemektedir.
12. Cevap kâğıtlarının A4 ebadında olması gerekmektedir. Arzu eden öğrencilerin
A4 ebadında olmak kaydıyla çizgili kâğıt kullanması mümkündür.
13. Cevap kâğıtlarının her sayfasına isim-soyisim ve öğrenci numarası mutlaka
yazılmalıdır. Cevap kâğıtlarında tükenmez veya dolma kalem kullanılması

zorunludur. Her iki yüzdeki yazının birbirine karışmaması ve böylece sisteme
sağlıklı bir yükleme yapılabilmesi için cevap kâğıtlarının sadece ön yüzünün
doldurulması, arka yüzünün kullanılmaması tavsiye edilir.
14. Öğrencilerin ayrıca her bir derse ilişkin soru kâğıtlarında belirtilen kural ve
talimatlara da uygun davranması gerekir.
15. Sadece cevap kâğıdına yazılan cevaplar dikkate alınacaktır. Sistemde bulunan
açıklamalar kısmına veya soru kâğıdına yazılan cevaplar değerlendirmeye
alınmayacaktır.
16. Yıl Sonu Bitirme Sınavının harf notları ve Yıl Sonu Bitirme-Telafi Sınavının harf
notları, her bir sınavın cevap kâğıtları değerlendirildikten sonra ayrı ayrı ilân
edilecektir.
17. Üç ders sınavları, Yıl Sonu Bütünleme sınavlarının son ilan tarihinden onbeş gün
sonra yapılacaktır.
18. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 27.05.2020 tarihli duyurusunda; dijital
ortamlara erişimi olmayan öğrencilere yönelik olarak, öğrencinin bulunduğu
yerdeki üniversite birimleri öncelikli olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer
kamu kurumlarının bilgisayar ve internet erişim olanaklarından yararlanabileceği
belirtilmiştir.
19. Çift anadal yapan öğrencilerin sınavlarında çakışma olması durumunda talepleri
üzerine telafi sınavına alınacaklardır.
20. Öğrenci sayımızın çokluğu sebebiyle deneme sınavı yapma imkânımız
bulunmamaktadır. İlk sınav gününe ağırlıklı olarak seçimlik derslerin konulmuş
olması sistemi aynı zamanda test edebilme amacını taşımaktadır.
21. İÜÖYS üzerinden yapılacak Yarıyıl/Yıl Sonu Bitirme, Yarıyıl/Yıl Sonu BitirmeTelafi ve Yarıyıl/Yıl Sonu Bütünleme sınavlarına ilişkin Çevrimiçi (Online)
Sınavlara İlişkin Kurallar ve ÖYS’nin kullanım kılavuzu ve videolar için bkz.:
-

Öğrenciler İçin Yıl Sonu Sınavı Teslim Kılavuzu: https://bit.ly/2YeaBvA

-

Öğrenciler İçin Yıl Sonu Sınavı Teslim Video Anlatımı: https://bit.ly/30dIa3d

-

Rules and Principles Regarding Formal Education Online Exams and User's
Guide for Students: https://bit.ly/30fzbyL

-

Rules and Principles Regarding Formal Education Online Exams and Video
for Students:https://bit.ly/3f122L1

