
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 

Yabancı Diller Yüksekokulu 

 

KUR SONU SINAVI YÖNERGESİ 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu olarak 2020-2021 

eğitim öğretim yılı başında yüz yüze olarak planladığımız kur sonu sınavlarımızı, Covid-

19 salgınının dünyadaki ve ülkemizdeki seyrini göz önüne alarak çevrim içi (Online) 

yapma kararı almış bulunmaktayız. Çevrim içi (Online) yapılacak kur sonu sınavlar 

denetimli olacaktır.  

Sınav ile ilgili olarak aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi gerekiyor: 

1 
Yabancı Diller Yüksekokulu’ndaki kur sonu sınavı 07.12.2020 Pazartesi günü çevrim 
içi (Online) olarak yapılacaktır. Bu sınavlar gözetmen hocalarımızın denetiminde 
yapılacaktır. 
 

2 
Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki oturumdan oluşacaktır. Birinci oturum (yazılı) 
07.12.2020 Pazartesi günü 9.30 ile 11.30 saatleri arasında OYS üzerinden 
yapılacaktır. İkinci oturum (sözlü) ise aynı gün saat 13.00’te başlayacaktır.  
 

3 
Öğrencilerimizin sınav günü saat 9.15’te OYS üzerinde oluşturulan toplantıya girmeleri 
gerekmektedir. Birinci oturum bitene kadar öğrencilerimiz bu toplantı odasında 
kameralarını ve mikrofonlarını açık tutmak zorundadırlar. Bu nedenle sınav öncesinde 
kamera ve mikrofonlarının çalışır durumda olduğundan emin olmalarını tavsiye ederiz. 
Öğrencilerimizin sınava başlamadan önce kimliklerini gözetmen hocalarına 
göstermeleri gerekmektedir. Bu nedenle öğrencilerimizin sınav başlamadan önce 
öğrenci kimliklerini de yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.  
 

NOT: 
9.15’te oluşturulan çevrimiçi (Online) toplantıya katılmayan ve/veya sınav esnasında 
kamera ve mikrofonunu açmayan öğrencilerimizin sınavları geçersiz 
sayılacaktır. Bu durumlardan kaynaklanan problemlerden öğrenci sorumludur. 
 

4 
Aynı gün saat 13.00’te başlayacak olan sözlü sınav için öğrenci listeleri ve her öğrenci 
için belirlenen sınav saatleri sınav tarihinden önce OYS Integrated Skills (IS) ders 
duvarında ilan edilecektir. Öğrencilerimiz belirlenen saatlerde OYS üzerinden sözlü 
sınava katılabilirler. 

 
 

 

 

 

 



 

HASAN KALYONCU UNIVERSITY 

School of Foreign Languages 

 

END OF TERM EXAM DIRECTIVE 

As Hasan Kalyoncu University, School of Foreign Languages, we have decided to hold 

our End of Term exam, which we planned face-to-face earlier at the beginning of the 2020-

2021 academic year, in an online method, taking into account the course of the Covid-19 

epidemic in the world and in our country. End of Term exam to be held online will be in a 

supervised testing method.  

The following points should be considered regarding the exam: 

1 
The End of Term exam at the School of Foreign Languages will be held online on 
Monday, 07.12.2020. This exam will be supervised by the teachers. 
 

2 
The exam will consist of two sessions, written and oral. The first session (written) will 
be held on Monday, 07.12.2020, between 9.30 and 11.30 on HKU Learning 
Management System, OYS. The second session (oral) will start at 13:00 on the same 
day. 

 
3 

Our students are required to attend the meeting created on OYS at 9.15 on the day of 
the exam. Our students have to keep their cameras and microphones on in this 
meeting room until the first session is over. For this reason, we recommend that 
they make sure that their cameras and microphones are working before the exam.  
 
Our students are required to show their student identity cards to their supervisor 
teachers before starting the exam. For this reason, our students are required to have 
their student IDs with them before the exam starts. 

 
NOTE 

 The exams of our students who do not attend the online meeting created at 9.15 and / 
or do not turn on their camera and microphone during the exam will not be evaluated. 
The full responsibility for the problems arising from these situations belongs to the 
students. 

 
4 

For the oral exam, which will start at 13:00 on the same day, the student lists and the 
exam hours determined for each student will be announced on the OYS Integrated 
Skills (IS) lesson wall before the exam date. Our students can take the oral exam on 
OYS at specified time stated on the lesson wall. 

 
 


