
Sevgili öğrenciler, 

2018-2019 Akademik yılı güz döneminde İNG-127 Temel İngilizce I,  İNG-128 Temel İngilizce II, İNG 

137- Yabancı Dil I, dersler çevrimiçi ortamda uzaktan eğitim yolu ile verilecektir. Bu ders çevrimiçi 

ortamda katılacağınız canlı dersler ve sistem üzerinden yapacağınız çalışmalar şeklinde iki ayaktan 

oluşmaktadır. Dersimizin sorunsuz ilerleyebilmesi için lütfen aşağıda belirtilenleri dikkatlice 

okuyunuz. 

 Bu ders “Hacettepe Blackboard” sistemi üzerinden yürütülecektir.  

  Sisteme erişimi Chrome ya da Firefox web tarayıcılarını kullanarak 

https://blackboard.hacettepe.edu.tr adresinden sağlayabilirsiniz. Sisteme ilişkin daha fazla 

bilgi için ilişikte gönderdiğimiz  “Öğrenciler için Blackboard Yardım Kılavuzu” adlı belgeyi 

detaylı olarak inceleyiniz. 

 Sisteme giriş yapabilmek için Kullanıcı adı kutucuğuna öğrenci numaranızı, şifre kısmına ise 

TC Kimlik numaranızın ilk 6 hanesini yazmanız gerekmektedir.Sifrenizin güvenliğinin sizin 

sorumluluğunuzda olduğunu unutmayınız, sifrenizi hiç kimse ile paylaşmayınız. 

 Canlı derslere bağlanacağınız gün ve saatler için YDYO ana web sayfası duyurularında yer alan  

ders programını inceleyiniz.  

 Programda “EŞZAMANLI OLMAYAN” sütununda yer alan Ders Anlatım Videoları ve 
              Etkileşimli Alıştırmaların canlı derse bağlanmadan önce tamamlanmış olması         
              gerekmektedir. 

 
 Her haftaya ilişkin  Ders Anlatım Videoları ve Etkileşimli alıştırmalar programda yer aldıkları 

haftadan bir hafta öncesinde erişiminize açık olacaktır.  

 

 Etkileşimli alıştırmalar (Let’s practice ve Practice More)  aşamalı olarak açılacağından, ilk 

haftadan itibaren alıştırmaları düzenli olarak tamamlayınız.  

 

 Herhangi bir haftada etkileşimli alıştırmalar açılmıyor ise bu bir önceki haftada yer alan 

alıştırmaları tam olarak bitirmediğiniz anlamına gelmektedir. Geriye dönüp alıştırmaları tam 

olarak yaptığınızdan ve alıştırma sonlarında “Submit” butonuna bastığınızdan emin olunuz. 

 

 Etkileşimli alıştırmalar (Let’s practice ve Practice More)   üzerinden yaptığınız çalışmalar ARA 

SINAV notunuzu oluşturacaktır. Sistemde yer alan 40 adet etkileşimli alıştırma setinin (her bir 

sette farklı sayıda alıştırma bulunmaktadır)  her birinin not karşılığı 0,5’ tir. Bunların tamamını 

yapmanız halinde ara sınav notunuz 20 olacaktır.  

 

 FİNAL SINAVI önceden ilan edilecek taihte Yabancı Diller Yüksekokulu binasında yapılacaktır. 

80 puan üzerinden uygulanacak bu sınavda Dinleme, Okuma, Dilbilgisi ve Sözcük Bilgisini 

ölçmeye yöenelik sorular yer alacaktır. Sınav sınıf ortamında, yüz yüze gerçekleştirilecektir.  

Sınav salonu ve oturum bilgileri için Yabancı Diller Yüksekokulu Web sitesinden ve sistem 

üzerinden yapılacak duyuruları takip ediniz.   

 

 Canlı derslere bağlanmak kadar, sistem üzerinden yaptığınız çalışmalar da derse devam 

zorunluluğunu yerine getirmeniz de önemlidir. Bu nedenle Ders anlatım videolarını izlemek 

ve Etkileşimli alıştırmaları yapmak aynı zamanda derse devam zorunluğunu sağlamakta size 

faydalı olacaktır. 

 

https://blackboard.hacettepe.edu.tr/


 

 

 


