
İngilizce I (Güz) ve İngilizce II  (Bahar) Dersleri WEXT Aktivasyon Duyurusu 

2022- 2023 Eğitim Öğretim yılı boyunca İngilizce I ve İngilizce II dersini alan öğrencilerimiz 

için ‘’ WEXT (campus.wext.com)‘’  yapay zeka destekli dil öğretim platformu hesap 

aktivasyonları tamamlanmış ve ders içerikleri hesaplarına tanımlanmıştır. 

Öğrencilerimiz kullanıcı bilgileri ile sisteme giriş yaparak içerikleri geriye dönük olarak 

tamamlayabilirler. 

KULLANICI ADI VE ŞİFRE 

 

 

 

 

 

WEXT online platforma giriş için tıklayınız. 

 

ÖNEMLİ NOT 

 Öğrencilerin herhangi bir hesap aktivasyonu yapmalarına gerek yoktur. Sadece Hasan Kalyoncu 

Üniversitesi yetkilileri tarafından kendileri için tanımlanan kullanıcı bilgileri ile giriş yapmaları 

gerekmektedir. WEXT web sayfası üzerinden bireysel olarak yapılan kayıtlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır.  

Kullanıcı adı, şifre bilgisi ve ayrıntılı bilgi için öğrenciler kendi fakülte/ yüksekokul 

sekreterliklerinden bilgi alabilirler. 

 İngilizce I-II derslerini alttan alan öğrencilerimiz için de dersler bu platformdan yürütülecektir. 

Kullanıcı bilgileri eksik olan öğrenciler fakülte/ yüksekokul sekreterlikleri yoluyla Yabancı Diller 

Yüksekokuluna ulaşarak hesap aktivasyonu talep etmeleri gerekmektedir. 

1-Ders İçeriği 

İngilizce-I ve II dersleri yapay zekâ destekli dil eğitim programı olan WEXT platformu yoluyla eş zamansız 

(asenkron) olarak uzaktan yürütülecektir.  

2-Değerlendirme 

İngilizce I-II derslerinde dönem içi etkinlikler WEXT platformu üzerinden gerçekleşecek olup, dönem sonu 

(final) ve bütünleme sınavları gözetimli olarak (en az bir gözetmen görevli eşliğinde) sınıflarda veya 

laboratuvarlarda yüz yüze yapılacaktır. 

3- Devam/ Devamsızlık 

Uzaktan eğitim şeklinde yürütülecek eş zamansız (asenkron) olan bu ders için devam şartı yoktur. 

Öğrencilerin WEXT platformunda haftalık olarak tanımlanacak olan içerikleri belirtilen süre içerisinde 

tamamlaması beklenmektedir. 

4- Değerlendirme Kriterleri 

Bu ders için ‘’WEXT’’ üzerinden yapılacak çalışmalar (%40) ve final sınavı (%60) olmak üzere geçme 

notlarını oluşturacaktır. Platform üzerinden yapılacak çalışmalar tamamlanan içeriklerin doğruluk 

oranına göre öğrencilerin notu belirlenecektir. Bu nedenle, içeriklerdeki aktivitelere verilen cevapların 

doğru olması önem arz etmektedir.  

Kullanıcı Adı: Öğrencilerin OBS’de iletişim kısmında tanımlı olan mail adresi  

(Bu mail adresi üniversitemizin std.hku.edu.tr uzantılı maili olmayabilir. WEXT için 

tanımlı mail adresinizi öğrenmek için OBS’de iletişim sekmesinde belirtilen kısma 

bakınız.) 

Şifre: Öğrenci Numarası 
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