
Değerli Öğrenciler, 

 

SoFl 1115 İngilizce I & SoFL 1116 İngilizce II derslerinin vize (midterm) sınavları 30 Mart 2023, 

19:00 – 20:20 saatleri arasında Moodle öğrenme ortamı üzerinden gerçekleştirilecektir. Her iki ders 

için de vize sınavı iki ayrı bölüm halinde uygulanacaktır. İlk bölüm Dinleme (Listening), ikinci 

bölüm ise Okuma (Reading) ve Yazma (Writing) becerileri ile ilgili olacaktır. İlk bölüm (Listening) 

19:00-19:18 saatleri arasında, ikinci bölüm ise (Reading & Writing) 19:20- 20:20 saatleri arasında 

yapılacaktır.  

Moodle’a https://online.yasar.edu.tr/login/auth.php  adresinden öğrenci numaranız ve yaşar öğrenci 

şifreniz ile giriş yaparak ulaşabilirsiniz. Lütfen sınava girmeden önce sisteme girip kontrollerinizi 

gerçekleştiriniz. 

Aşağıdaki uyarıları lütfen dikkatle okuyunuz: 

1) Sınav öncesi online.yasar adresine giriş yaparak, kontrollerinizi gerçekleştirin.  

User ID: öğrenci numaranız    

Password: OBS şifreniz 

 

*Lütfen öğrenci mailiniz ile değil sadece öğrenci numaranız ile giriş yapınız. 

 

 

(Sisteme giriş ile ilgili sıkıntı yaşıyorsanız helpdesk@yasar.edu.tr mail adresine mail atabilirsiniz.)  

 

2) Sınava sadece bilgisayar ile giriniz. (Tablet ve cep telefonu gibi cihazların işletim sistemleri 

online.yasar alt yapısını desteklemediğinden sisteme sadece bilgisayar ile girmeniz 

gerekmektedir.) 

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.  

5) Sınav süresince internet tarayıcınızın “geri” ve/ya “ileri” butonlarına tıklamayınız.  

6) Sınavlar ilgili saatlerde ve tarihte (30 Mart 2023, 19:00 – 20:20) ana sayfada görünecektir. 

Sınav bitiş zamanı ve süresi hakkında bilgiyi bu alanda bulabilirsiniz. Sınavları başlatmak için 

“Sınavı Şimdi Uygula” butonuna tıklayınız.  

 

https://online.yasar.edu.tr/login/auth.php
mailto:helpdesk@yasar.edu.tr


 

 

 

8) Dinleme (Listening) sınavına giriş yaptıktan sonra, Mp3 çubuğunun üstündeki PLAY tuşuna 

basarak ses dosyasını başlatınız. 

 

 

 

ÖNEMLİ NOT: Dinleme çubuğunu başlattıktan sonra durdurmanız veya ileri geri sarmanız 

önerilmez. Dinleme dosyaları sınav süresi göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu 

durumda kayıtla oynamanız size zaman kaybı yaşatabilir ve sınavı tamamlayamamanıza neden 

olabilir. 

 

9) Yazma (Writing) bölümündeki soruyu cevaplandırmak için sorunun altında verilen 

kutucuğu kullanınız.  

 

10) Cevaplarınızı değerlendirilmek üzere göndermek için, sınavı bitirdiğinizde sınav bitiş 

saatinden önce “Uygulamayı bitir” butonuna tıklayınız. Yönlendirildiğiniz bir sonraki sayfada 

tekrar “Tümünü gönder ve bitir” butonuna tıklayınız.   

 
11) Son uyarı şeklinde gelecek Onaylama Sayfası’ndaki Tümünü gönder ve bitir ifadesine 

de tekrardan tıkladığınızdan emin olunuz. 

 



11) Sınav sırasında internetinizin kesilmesi durumunda cevaplarınız otomatik olarak 

kaydedildiğinden tekrar bağlantı sağlandığınızda sınava devam edebilirsiniz.  

 

Sınavı tamamlayamamanıza neden olan teknik aksaklıkları yaşadığınız sorunun ekran 

görüntüsü (saat ve tarih görünecek şekilde) sınav bitiminden en geç 1 saat içinde 

zeynep.ozcan@yasar.edu.tr veya bugra.ciftci@yasar.edu.tr mail adresine iletebilirsiniz. Bir 

saatlik süre sonrasında gönderilen ekran görüntüleri değerlendirilmeyecektir.  

*Yabancı Diller Yüksekokulu sınavlarla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı 

tutmaktadır. 

 

Başarılar dileriz. 
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