
HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE!!! 

 

YÖK ve Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılacak bir sonraki açıklamaya kadar 

Hazırlık Sınıfı Track 3 eğitimi aşağıdaki esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 

Dersler: 

Hazırlık Sınıfı Track 3 eğitimi 30.03.2020 tarihinde online olarak başlayacaktır ve YÖK’ten veya Yaşar 

Üniversitesi Rektörlüğü’nden herhangi bir başka açıklama gelmediği sürece Track 3 eğitimi online 

olarak devam edecektir. Öğrenciler 23.03.2020 – 27.03.2020 tarihleri arasında online sınıflarına 

derslerine girecek öğretim görevlileri tarafından ekleneceklerdir. Sınıflara ekleme talepleri 

öğrencilerin Yaşar Üniversitesi eposta hesaplarına gönderilecektir. Öğrencilerin kendilerine gelen 

epostayla birlikte kaydedildikleri sınıflarındaki bilgilendirmeleri takip etmeleri gerekmektedir. 

Sistemin nasıl kullanılacağı ile ilgili ayrıntılı bilgiler derslerin başladığı ilk hafta boyunca öğrencilerle 

derslerine giren öğretim görevlileri tarafından paylaşılacaktır. 

Online eğitim süresince aşağıdaki iki online araç kullanılacaktır: 

1. Microsoft Teams (Öğrenciler kendilerine akademik yıl başında verilen mail adresleri ve şifreleri ile 

“Microsoft Teams”e giriş yapabilirler.) 

2. LMS sistemi (Pearson) 

Microsoft Teams: 

Öğrencilerin her gün derslerine giren öğretim görevlisi ile ders yapacakları platform Microsoft Teams 

olacaktır. Her sınıfın bir öğretim görevlisi olacaktır ve öğrenciler hafta içi her gün Microsoft Teams 

üzerinden belirlenen saat aralığında sınıflarına atanan öğretim görevlisi ile online ders işleyeceklerdir. 

Track 3 boyunca yalnızca tek bir ders kitabı kullanılacaktır ve öğrenciler adına ilgili ders kitaplarına 

erişim için hesap açılacak ve bu bilgiler öğrenciler ile Microsoft Teams üzerinden paylaşılacaktır.  

Online işlenen dersler öğretim görevlileri tarafından kaydedilecek ve öğrencilerin daha sonra ders 

tekrarı yapabilmeleri için kendileriyle paylaşılacaktır. 

LMS Sistemi: 

LMS sistemi normalde Yaşar Üniversitesi Hazırlık Sınıfı’nda IS Portfolio olarak kullanılan sistemlerdir. 

Ancak online eğitim süreci boyunca bütün öğrencilerin bireysel çalışma yapabilmeleri için kullanılacak 

yeni sistem her öğrenciye ücretsiz olarak tüm alıştırmaları ile birlikte açık olacaktır. Microsoft Teams 

üzerinden yapılan derslerden sonra öğrenciler derslerine giren öğretim görevlileri tarafından LMS 

sistemine yönlendirilecek ve öğrencilerden öğrenilen konuyla ilgili bireysel çalışma yapmaları 

istenilecektir. 

Özet olarak, online eğitim süresince öğrenciler haftalık 15 saat derslerine giren öğretim görevlileriyle 

online olarak ders işleyecek ve kalan zamanı da kullanılan online LMS sistemi üzerinden bireysel 

çalışmalarına adayacaklardır. Öğrencilerin online LMS sistemi üzerinden yapacakları bu çalışmalar 

derslerine giren öğretim görevlileri tarafından düzenli olarak takip edilecektir. 

 

 



Not ortalaması 60 ve üzerinde olan öğrenciler Track 3’ü 

başarıyla tamamlayacaklardır. 

Ölçme ve Değerlendirme: 

Öğrenciler Track 3 sonunda bir final sınavından sorumlu olacaklardır. Bu final sınavı ile ilgili tarih, yer 

ve diğer ayrıntılar daha sonra paylaşılacaktır.  

Final sınavı 

LMS sistemi* 

*LMS sistemi ile ilgili ayrıntılar öğrenciler ile daha sonra paylaşılacaktır. 

Devamsızlık: 

Online eğitim süresince derslerde yoklama yapılmayacaktır. Derslere katılıp günlük olarak bireysel 

çalışmalarını tamamlamak öğrencilerin kendi sorumluluklarındadır.  Ancak öğrencilerin derslere 

düzenli olarak katılması ve LMS sistemi üzerindeki bireysel çalışmaları düzenli olarak yapması 

kendilerine tavsiye edilmektedir. Ayrıca Track 3 sonunda bütün öğrenciler final sınavından sorumlu 

olacaklardır. 

 

Track 2 not ortalamasına göre “final retake” e kalan öğrenciler: 

Track 2 not ortalaması 55 – 59 arasında olup “final retake” e kalan öğrencilerin bu hakları öğrencilerin 

kampüse girmelerinin yasak olmasından dolayı kendilerine tanınamamaktadır. Bu durumun 

oluşturabileceği mağduriyeti engellemek amacıyla bu öğrenciler Track 2’yi başarılı bir şekilde 

tamamlamış kabul edileceklerdir ve derslerine Track 3’te bir üst seviyede devam edeceklerdir. Ancak 

“final retake” hakkından yararlanmak istemeyen öğrencilerin (Track 3’te de Track 2’de okuduğu 

seviyede okumak isteyen öğrencilerin) 26.03.2020 Perşembe gün sonuna kadar Yabancı Diller 

Yüksekokulu’na mail yoluyla bu haktan yararlanmak istemediklerini bildirmeleri gerekmektedir. 

Hazırlık Sınıfı’na 2019-2020 bahar döneminde başlayan YGS öğrencileri ve raporlu oldukları için 

12.03.2020 tarihinde final sınavına giremeyen öğrenciler: 

Bu öğrenciler daha sonra ayrıntıları paylaşılacak olan online bir seviye tespit sınavına girecekler ve 

sınav sonuçlarına göre yerleştirildikleri seviyeden Track 3 boyunca derslerine devam edeceklerdir. 

 

 

 

 

   

 


