
   

 

 
 

9-10 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE YAPILACAK İNGİLİZCE YETERLİK (FLAT) 
SINAVI’NA GİRECEK OLAN ADAY ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 

 
1) Sınav, ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) gerçekleştirilecektir. 
2) merve.celik@yasar.edu.tr ve dila.beyazyildirim@yasar.edu.tr hesaplarına e-posta 

adreslerinin iletilmesi gerekmektedir. Halihazırda herhangi bir Microsoft Teams hesabıyla 
bağlantılı olmayan bir eposta adresi kullanılması önerilir. E-posta hesabınıza her iki 
platform için de bildirim gelecektir ve belirttiğiniz e-posta adresinizi kullanarak birer şifre 
oluşturmanız gerekecektir. (Sakai sistemine daha önce kayıt olmuş adaylar için tekrar şifre 
oluşturulması gerekmemektedir.)1  

3) Microsoft Teams'e giriş yapmak için aday öğrencilerin mutlaka gelen davet mailindeki linki 
takip etmeleri gerekmektedir ve Microsoft Teams'e tarayıcı üzerinden değil uygulamayı 
indirerek giriş yapmalıdırlar. (Tarayıcı üzerinden girildiğinde aynı anda görüntülü görüşme 
ve ekran paylaşımı özellikleri kullanılamamaktadır.)  

4) Adaylar Microsoft Teams üzerinde sınav odalarına alınacaklar ve bu sınav odalarında da 
aday öğrencilerin adına tek tek kanallar oluşturulacaktır. 

5) Sınav günü (09.02.2021) aday öğrenciler sınav saatinden en az 1 saat önce kameralarının ve 
mikrofonlarının açık olduğundan emin olup herhangi bir resmi kimlik belgesi ile birlikte 
gözetmenlik yapacak öğretim görevlisini bekleyeceklerdir. 

6) Bu noktada da aday öğrencilerden kendi isimleri için açılan kanallarda da “meet now” 
seçeneğine tıklayarak toplantıyı başlatmaları rica edilecektir.  

7) Yazılı bölüm 9 Şubat 2021 tarihinde sakai.yasar.edu.tr üzerinden iki ayrı sınav 
olarak gerçekleştirilecektir. İlk sınav Listening (dinleme) sınavı olup diğer bütün 
yazılı bölümleri (dil bilgisi, kelime, okuma ve yazma) kapsayan ikinci sınav da 
Listening (dinleme) bölümünü takiben olacaktır.  

8) Listening (dinleme) bölümü 9 Şubat 2021 Salı günü 10.00 – 10.25 arasında, onu takip 
eden diğer yazılı bölüm ise aynı gün 10.25 – 13.00 arasında yapılacaktır. Listening 
(dinleme) bölümü için a da y  öğrencilerin bilgisayarlarında mutlaka çalışır 
durumda bir media player programının (VLC player gibi) olması gerekmektedir. 

9) Yazılı sınav süresince aday öğrencilerden Microsoft Teams üzerinden de toplantıya 
katılıp ekranlarını paylaşmaları istenecektir ve tüm sınav kayıt altına alınacaktır. Bu 
süre boyunca aday öğrencilerin hem kameraları hem de mikrofonları açık olacaktır. 
Bu sebeple aday öğrencilerin sınava mutlaka kamerası ve mikrofonu çalışan bir 
bilgisayar üzerinden girmeleri gerekmektedir. Gerekli teknolojik kontroller aday 
öğrencilerin kendi sorumluluğundadır. Herhangi bir sebeple kamerası ve/veya 
mikrofonu çalışmayan aday öğrenciler sınava giremeyeceklerdir. 

10) Sözlü bölüm ise 10 Şubat 2021 tarihinde yapılacaktır ve saat 09.30’da başlayacak; 
18:30’a kadar devam edecektir. Her aday öğrencinin sözlü sınavı saat aralığı 
farklıdır, ydy.yasar.edu.tr/ sayfasından FLAT Oturum Düzeni Listesi’nden kontrol 
edilmelidir. 

                                                      
1 IPhone kullanıcısı olanların telefon tarafından oluşturulan çok uzun şifreleri seçip daha sonra da bu 
şifreleri hatırlayamamış olmaları sorun yaratmaktadır. Bu nedenle, şifrelerin mümkünse bilgisayar 
kullanılarak oluşturması faydalı olacaktır.  
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11) Sınava girecek aday öğrencilerin yanlarında 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 aday öğrencinin sınava alınmaması için sebep oluşturabilir. 

12)  Sınav sonuçları 12 Şubat 2021 Cuma günü saat 20:00’dan sonra ydy.yasar.edu.tr/ 
sayfasından duyurulacaktır.  

 
 
 
 
 
Öğrencilerin sınavla ilgili tüm duyurular için ydy.yasar.edu.tr sayfasını takip etmeleri 
önemli rica olunur. 
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