
23 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE YAPILACAK İNGİLİZCE YETERLİK (FLAT) 
SINAVI’NA GİRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 

 

• Sınav, ONLINE olarak gerçekleştirilecektir.  
 

• Sınavın yazılı bölümü sakai.yasar.edu.tr üzerinden, sözlü bölümü ise Microsoft 
Teams üzerinden gerçekleştirilecektir. 
 

Yazılı Sınav: 
 

• Öğrenciler Sakai Öğrenme Ortamı’na kullanıcı adı olarak öğrenci numarası ve 
şifre olarak da Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) şifrelerini kullanarak giriş 
yapabilirler. Aktif bir öğrenci numarası ve OBS şifresi bulunmayan öğrenciler 
ise Yabancı Diller Yüksekokulu’na bildirdikleri email adreslerine gelecek olan 
link ile şifre oluşturabilecekler. 
 

• Sınav öncesinde kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak Sakai Öğrenme 
Ortamı’na giriş yapıp yapamadıklarının kontrolünü sağlamak öğrencilerin 
kendi sorumluluğundadır. Herhangi bir problem yaşamanız halinde sorunun 
çözümü için yeterli zaman olabilmesi için sınavdan en geç iki gün önce tüm 

giriş kontrollerini yaptığınızdan emin olunuz. Son dakika çıkacak 
problemlerde sorunun hızlı çözümü mümkün olmayabilir.   
 

• Öğrenciler Sakai Öğrenme Ortamı’na giriş yaptıktan sonra “FLAT” adlı sınıf 
üzerinden sınava katılabileceklerdir. 

 

• Yazılı bölüm iki ayrı sınav şeklinde gerçekleştirilecektir. İlk sınav olan 
Listening bölümü 09.30 – 10.00 arasında olacaktır. Yazılı sınavın kalan 
bölümleri (Reading, Use of English ve Writing) ise 10.00 – 12.00 arasında 
olacaktır. 
 

• Yaşar Üniversitesi Uzaktan Öğrenme Birimi ile Bilgi İşlem Birimi Sakai 
Öğrenme Ortamı’nın sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesi için öğrencilerin 
sınavı bilgisayar kullanarak yapmalarını öneriyor. Ayrıca Firefox, Google 
Chrome veya Internet Explorer gibi web tarayıcılarının desteklenen en son 
sürümünü kullanmaları da öğrencilerin teknik problem yaşamamaları için 
büyük önem arz etmektedir. 
 

• Yazılı oturumun ilk bölümü olan Listening sınavında iki ayrı dinleme parçası 
olacaktır. Her dinleme parçası, ilgili soruların olduğu sayfaya ek 
(‘‘attachment’’) olarak eklenmiştir ve öğrencilerin o dinleme parçasına 
tıklayarak parçayı bilgisayarlarına indirmeleri gerekmektedir. 
 

• Bilgisayarlardaki programların farklılığından kaynaklanan problemleri 
önlemek için dinleme parçaları Sakai Öğrenme Ortamı’na hem WAV hem de 



mp3 formatında eklenecektir. Öğrencilerin aynı isimli dosyalardan yalnızca 
bir tanesini indirip dinlemesi yeterlidir. 
 

• Öğrencilerin Listening bölümünde sorun yaşamamaları adına sınava 
girecekleri bilgisayarlarında çalışır bir ‘‘media player’’ programı olduğunu 

sınavdan önce kontrol etmeleri öğrencilerin kendi sorumluluklarındadır. 
 

• Sakai Öğrenme Ortamı’ndaki sınav esnasında öğrencilerin sık sık “kaydet” / 
“save” butonuna tıklayarak cevaplarını kaydetmeleri tavsiye edilmektedir. 
 

• Sınav tamamlandıktan sonra öğrencilerin Sakai Öğrenme Ortanmı’ndan çıkış 
yapmadan önce sınavlarını “notlandırılmak üzere gönder” / “submit for 

grading” butonuna basarak teslim etmeleri gerekmektedir.  
 

• Öğrencilerin sınavı yalnızca bir kere teslim etme hakları vardır. Bu sebeple 
“notlandırılmak üzere gönder” / “submit for grading” butonuna basmadan 
önce sınavın tamamlanıp tamamlanmadığının kontrolünü yapmak büyük 
önem arz etmektedir. 
 

• Sakai Öğrenme Ortamı’ndaki sınav esnasında öğrencilerin internet 
tarayıcılarındaki İLERİ ve GERİ düğmelerini KULLANMAMALARI, onun 
yerine sayfalar arasında gezinmek için sistem üzerindeki “ileri” / “next” ve 
“geri” / “previous” butonlarını kullanmaları gerekmektedir. 
 

• Öğrenciler Sakai Öğrenme Ortamı ile ilgili bilgi sahibi olmak ve sınav 
kurallarını okumak için aşağıdaki linkleri kullanabilirler: 

 
https://odl-support.yasar.edu.tr/sakai-for-students/sisteme-nasil-giris-
yapabilirim-2/ 
https://odl-support.yasar.edu.tr/sakai-for-students/cevrimici-sinava-
baslamadan-once-nelere-dikkat-etmem-gerekir/ 
https://odl-support.yasar.edu.tr/sakai-for-students/sakai-ogrenme-
ortaminda-bir-sinava-nasil-baslayabilirim/ 
https://odl-support.yasar.edu.tr/general-information/sakai-ogrenme-
ortami-sinav-kurallari-ve-gereksinimleri/ 

 
Sözlü Sınav: 

 

• Sözlü sınav aynı gün (23.06.2020) 13.30 – 18.00 arasında yapılacaktır.  
 

• Öğrencilerin sözlü sınava girecekleri Microsoft Teams sınıfları ve saat aralığı 
22.06.2020 tarihinde ydy.yasar.edu.tr sayfasından yayınlanacaktır. 
 

• Öğrenciler sözlü sınav için Microsoft Teams sınıflarında sınavı yapacak 
öğretim görevlileri tarafından Microsoft Teams üzerinden bireysel olarak 
aranacaklardır. Bu sebeple öğrencilerin kendilerine verilen saat aralığında 
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bilgisayar başında Microsoft Teams sınıflarında çevrimiçi olmaları 
gerekmektedir. Aksi taktirde öğrenciler sınava katılamayacaklardır. 
 

• Öğrencilerin Microsoft Teams üzerinden yapılacak olan sözlü sınava 
bilgisayar kameralarını ve mikrofonlarını kullanarak katılmaları 
gerekmektedir. Kamerasını açmayan öğrenciler sözlü sınava 
alınmayacaklardır. 
 

• Sınava girecek öğrencilerin yanlarında okul kimliklerini VE resimli bir resmi 

kimlik belgesini (ehliyet, nüfus cüzdanı ya da pasaport) bulundurmaları 
zorunludur. Kimlik belgelerinden herhangi birinin eksik olması ya da 
resimden kimlik tespiti yapılamaması öğrencinin sınava alınmaması için sebep 
oluşturabilir. 
 

 
Sınav Sonuçları: 
 

•  Sınav sonuçları ydy.yasar.edu.tr sayfasından duyurulacaktır. Sınav Sonuç 
durumunda “RETAKE” yazan öğrenciler 29.06.2020 günü FLAT sınavına 
gireceklerdir. 

 


