
Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin dikkatine; 

20 yaş altındakilere yönelik getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ve artmakta olan COVID-19 vakaları 
sebebiyle 26.11.2020 tarihinde yapılacak olan Hazırlık Sınıfı vize sınavı sadece çevrimiçi (online) olarak 
yapılacak, kampüste sınav yapılmayacaktır. 
  
Öğrencilerin bilgisayar üzerinden Microsoft Teams IS sınıflarında kendileri için açılmış olan odaya 
giderek sınavdan en az 45 dakika önce hazır bulunmaları gerekmektedir.  Daha sonra öğrenciler 
bulundukları odada ekran paylaşımı yaparak Sakai sistemi üzerinden vize sınavlarını yaparken bir 
taraftan da kamera ile görüntülerini paylaşacaklardır. Sınav güvenliği sebebiyle tüm süreç kayıt 
altına alınacaktır ve her öğrencinin kaydı incelenecektir. Bilgisayar kamerası ve/veya mikrofonu 
çalışmayan hiçbir öğrenci sınava alınmayacaktır. Bu sebeple öğrencilerin en kısa sürede 
bilgisayarlarının kamerasının ve mikrofonunun kontrollerini yapmaları gerekmektedir. Kameranın, 
mikrofonun ya da bilgisayarın olmaması/çalışmaması ve kısa sürede teminin mümkün olmaması 
durumunda öğrenciler sınavdan en geç 1 gün önce (25.11.2020 
Çarşamba) ydymudurlugu@yasar.edu.tr ve gunseli.erguney@yasar.edu.tr  adreslerine eposta yoluyla 
bilgi vererek ileri bir tarihte yapılacak olan telafi sınavına girmeyi talep edebilirler. 
  
26.11.2020 Perşembe günü yapılacak olan vize sınavı ile ilgili öğrencilerin adım adım takip etmesi 
gereken yönlendirmeler ydy.yasar.edu.tr sayfasında yayınlanacaktır. Öğrencilerin duyuruları takip 
etmeleri rica olunur. 
 
Çevrimiçi Sınav Onam Formu 
 
 
 

For the attention of Prep Class students; 

Due to the curfew restriction imposed on those under 20 and the increasing number of COVID-19 

cases, the Prep Class Midterm exam, to be held on 26.11.2020, will only be held online and there will 

be no exams on campus.   

Students must be present in the Microsoft Teams IS class breakout room to be opened in their name 

at least 45 minutes before the exam. After entering the exam room, students will screenshare while 

they are taking the exam on Sakai and they will also turn on their webcam. The whole process will 

be recorded for the sake of exam security and each student’s recording will be examined. No 

students whose computer camera and/or microphone does not work will be taken to the exam. 

Therefore, students are required to make sure that their computer's camera and microphone are 

working as soon as possible.  The students who do not have a camera, microphone or computer and/or 

whose camera, microphone or computer does not work and if it is not possible to obtain in a short 

time, may inform the School of Foreign Languages by emailing to ydymudurlugu@yasar.edu.tr and 

gunseli.erguney@yasar.edu.tr at least 1 day prior to the exam (Wednesday, 25.11.2020) and may 

request to take the make-up exam which will be administered later. 

A step by step guideline for the midterm exam, to be held on Thursday 26.11.2020, will be published 

on ydy.yasar.edu.tr.  Students are kindly asked to follow the announcements. 

Online Exam Consent Form 
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