
 

Sevgili Öğrenciler, 

Sakai öğrenme ortamı üzerinden gerçekleşecek olan dinleme sınavına size duyurulacak 
tarih ve saat itibariyle https://sakai.yasar.edu.tr/ adresinden YasarID’niz  ve şifreniz ile giriş 
yaparak ulaşabilirsiniz.  

Aşağıdaki uyarıları lütfen dikkatle okuyunuz: 

1) Sınav öncesi Sakai adresine giriş yaparak, kontrollerinizi gerçekleştirin.  
User ID: öğrenci numaranız 
Password: OBS şifreniz 
 
(Sisteme giriş ile ilgili sıkıntı yaşıyorsanız helpdesk@yasar.edu.tr mail adresine mail atabilirsiniz.)  
 

 
 
 

2) Sınava bilgisayar ile girdiğinizden emin olun. (Tablet ve cep telefonu gibi cihazların işletim 
sistemleri SAKAI alt yapısını desteklemediğinden oluşabilecek sorunlardan öğrenci sorumludur.) 
 

3) Web tarayıcısı olarak Google Chrome’un son sürümünü kullanmanız önerilir.  
 

4) Sınav süresince kablosuz internet bağlantısı sağlayıcınıza en yakın konumda bulunmanız sınavda 
yaşayabileceğiniz olası bağlantı sorunlarının önüne geçmenizi sağlayabilir.  

 

https://sakai.yasar.edu.tr/
mailto:helpdesk@yasar.edu.tr


5) Bilgisayarınızda ses dosyasını çalıştırmak için bir uygulama olduğundan emin olunuz (VLC player 
kullanmanız önerilir) . 

 
6) Sınav süresince internet tarayıcınızın “geri” ve/ya “ileri” butonlarına tıklamayınız. Bu işlemler 

için Sakai’ye ait sayfanın sonunda bulunan butonları kullanabilirsiniz.  
 

 
 

7) Sınav, ilgili saatte Listening Quiz sekmesinde görünecektir. (Kısa Sınav ve Testler/Tests and 
Quizzes bölümünden ulaşabilirsiniz.) Sınav bitiş zamanı ve süresi hakkında bilgiyi bu alanda 
bulabilirsiniz. Sınavı başlatmak için “Sınava Başla / Begin Assignment” butonuna tıklayınız.  
 
*Sınava ulaşamadıysanız, profilinizin yanında bulunan siteler kısmına tıklayınız.  
 
  

 
 



8) Sınav başladıktan sonra Mp3 dosyasını üzerine tıklayarak indiriniz (Eğer dosyayı indirmekte sorun 
yaşarsanız, sayfayı yenileyip tekrar deneyiniz) . 

 
 
ÖNEMLİ NOT: Dinleme dosyasını başlattıktan sonra durdurmanız veya ileri geri sarmanız 
önerilmez. Dinleme dosyaları sınav süresi göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu durumda 
kayıtla oynamanız size zaman kaybı yaşatabilir.  
 

9) Soruları çözdükten sonra her sayfa için “Kaydet/Save” butonuna tıklayın. Aksi takdirde 
herhangi bir internet problemi yaşamız halinde yanıtlarınız kaydedilmemiş olacak.  

 
10) Sınavın ilk bölümünü bitirdikten sonra “İleri/Next” butonuna tıklayarak bir sonraki bölüme 

geçebilirsiniz.  
 

11) Cevaplarınızı değerlendirilmek üzere göndermek için sınavı bitirdiğinizde cevaplarınızı kaydedip 
sınav bitiş saatinden önce “Notlandırmak Üzere Gönder/Submit for Grading” butonuna 
tıklayınız.  

 

 

 



Daha fazla bilgi almak için aşağıdaki linklere tıklayınız.  

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/ 

 

Sınavı tamamlayamamanıza neden olan teknik aksaklıkları yaşadığınız sorunun ekran 
görüntüsü (saat ve tarih görünecek şekilde) sınav bitiminden en geç 1 saat içinde 
merve.celik@yasar.edu.tr veya sude.oztepe@yasar.edu.tr  mail adreslerine iletebilirsiniz.  

 

Başarılar dileriz. 

Testing and Assessment Office 

 

*Yabancı Diller Yüksekokulu sınavlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. 
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