
HAZIRLIK SINIFI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR   

(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS-FAQs) 
(Bu sayfada verilen bilgilerin bir kısmı (ör.modüler sistem/geçme kalma) İDE ve Almanca öğrencilerini kapsamamaktadır.) 

 

GENEL 

 

Hazırlık sınıfları yönergesine nereden ulaşabilirim? 

Aşağıdaki linkten veya web sayfamız duyurularından ulaşabilirsiniz. 

http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr/upload/duyurular//1509220610329a673.pdf 

 

Hazırlık sınıfları akademik takvimine nereden ulaşabilirim? 

Aşağıdaki linkten veya web sayfamız duyurularından ulaşabilirsiniz. 

http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr/upload/duyurular//150922114153658a3.pdf 

 

Hazırlık sınıfı ile ilgili belge almam gerekiyor. Ne yapmalıyım? 

Hazırlık okuduğunuza dair ve hazırlıkla ilgili benzeri belgeleri hazırlık bölüm sekreterliğinden alabilirsiniz 

(2. Kat A2.2 nolu oda). Hazırlık ile ilgili tüm işlemleriniz için bölüm sekreterliğine hazirlik@kocaeli.edu.tr 

adresine ad-soyad, öğrenci no ve sınıf bilginizi belirttiğiniz bir eposta atmanız veya bir dilekçe ile 

başvurmanız gerekmektedir. Web sayfamız ”Hazırlık Programı” linkinin altında yer alan “Formlar” 

linkinden ilgili dilekçe örneğine ulaşabilirsiniz. 

 

Öğrenci belgesine ihtiyacım var. Nereden alabilirim? 

Öğrenci belgesini kendi bölümünüzün öğrenci işlerinden veya e-devlet uygulamasından almanız 

gerekmektedir. Hazırlık bölüm sekreterliğinin bu belgeyi verme yetkisi yoktur. 

 

Hazırlık sınıfında okuyorum. İkinci dönemin başında ders kaydı yaptırmam gerekli mi? 

Hayır. Hazırlık sınıfında dönem ortasında ders kaydı yapılmamaktadır. 

 

Hazırlık sınıfında okuyorum. İkinci dönem kayıt dondurmak istiyorum, ne yapmalıyım? 

Hazırlık sınıfında dönemlik kayıt dondurma hakkı yoktur. Geçerli bir sebebiniz varsa yıllık kayıt 

dondurabilirsiniz. Bu durumda kayıt dondurma başvurunuzu sene başında kayıtlı olduğunuz bölüme 

yapmanız gereklidir. 

 

Üniversitemizin psikolojik destek ve rehberlik hizmeti var mı? 

Ders hocalarınız veya idare ile sorunlarınız hakkında görüşebilirsiniz. Ayrıca Üniversitemiz Umuttepe 

Yerleşkesinde yer alan Mediko Sosyal Merkezinde öğrencilerimize ücretsiz olarak profesyonel psikolojik 

danışma ve rehberlik hizmeti vermektedir. Randevu için 0 262 303 12 61 veya 0 262 303 12 64 

numaraları telefonları aramanız gereklidir. Aşağıdaki linkten daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Lütfen 

linki inceleyiniz. 

http://sksdb.kocaeli.edu.tr/mediko-sosyal-psikolojik-hiz.php  

 

Hazırlık sınıfına devam ediyorum. Sınav sonuçlarını nasıl öğrenebilirim? 

Varsa kısa sınav, sınıf içi çalışmalar ve/veya ara sınavlardan aldığınız notlar ders saati içinde 

öğretmenleriniz tarafından duyurulmakta ve gerekli görüldüğü takdirde sorular sınıfta çözülmektedir. 

Yeterlik sınavı ve Modül sonu sınavı sonuçlarınız ise web sayfamızda yayınlanmaktadır. ÖNEMLİ: 

Telefonla bilgi verilmemektedir. 

http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr/upload/duyurular/1509220610329a673.pdf
http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr/upload/duyurular/150922114153658a3.pdf
mailto:hazirlik@kocaeli.edu.tr
http://sksdb.kocaeli.edu.tr/mediko-sosyal-psikolojik-hiz.php


Şubat tatili ne zaman başlıyor ve kaç hafta sürüyor? 

Şubat tatili 2. Modül sonu sınavlarının bittiği günün akşamı başlar ve ikinci yarıyıl derslerinin başladığı 

güne kadar devam eder. Detaylı bilgi için hazırlık sınıfı akademik takvimine bakınız. 

 

Yaz tatili ne zaman başlıyor? 

Yaz tatili başarı durumunuza göre ya 4. Modül sınavlarının bittiği günün akşamı ya da İYS-BAHAR 

sınavının yapıldığı gün sınav bitiminde başlar. Detaylı bilgi için hazırlık sınıfı akademik takvimine ve 

başarı durumları için Yönergemize bakınız. 

 

Hazırlık sınıflarında eğitim süresi nedir? 

İngilizce Hazırlık Sınıflarının eğitim modüler sistemle verilmektedir ve bir akademik yıl sürmektedir. 

Hazırlık sınıfları akademik takvimi her biri 7 haftalık dört modülden oluşmakta ve toplam eğitim 700 

ders saatinde tamamlanmaktadır.  

 

Modüler sistem nedir? 

Modüler sistem bir kur sistemidir. Hazırlık sınıfında yabancı dil eğitimi A1, A2, B1 ve B1+ olmak üzere 

dört kur üzerinden verilmektedir. Herhangi bir kurda başarılı olan öğrencinin bir üst kura geçmesi, 

başarılı olamayan öğrencinin eksiklerini tamamlayabilmesi için ilgili kuru tekrar etmesi anlayışı üzerine 

oluşmuş bir sistemdir. 

 

Modüler sistemin faydaları nelerdir? 

 Süreç odaklı bir sistem olduğundan dolayı, öğrencilerin bütün dil öğrenim süreci boyunca takibini 

sağlar ve bu süreçte atılması gereken adımların hızlı bir şekilde atılmasına olanak sağlar. 

 Öğrencilere kısa, orta ve uzun vadeli hedefler koyarak öğrencilerin dil eğitimi sürecindeki 

farkındalıklarını artırır. 

 Süreç odaklı olmasından ötürü, öğrencilerin ve öğretmenlerin performanslarını bütün sürece 

yayar, ve motivasyonlarını canlı tutar. 

 Modüller arası geçiş ve çeşitlilik sağlayarak eğitim öğretim ortamına dinamizm katar. 

 İngilizce seviyeleri bakımından öğrencilerin sınıflara homojen bir şekilde dağılmalarını sağlar. 

 

Hazırlık eğitimi boyunca aynı sınıfta mı eğitim alınır? 

Hayır, sınıflar değişmektedir. Her modül yedi hafta sürmekte ve her yeni modüle başlarken sınıf listeleri 

ve öğretim görevlisi programları tekrar düzenlenmektedir. Modülü başarıyla tamamlayan öğrenciler bir 

üst modüle geçip, başarılı ile tamamlayamayanlar modül tekrarına kaldıkları için ve sınıf listeleri 

homojen dağılımla oluşturulduğu için ister istemez sınıf listelerinde değişiklik yapma gereği 

oluşmaktadır. 

 

Hazırlık sınıf listeleri ilan edildikten sonra sınıf değişikliği yapılabilir mi? 

Hayır. Talebe göre sınıf değişikliği yapılmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 



“Zorunlu hazırlık” ve “İsteğe bağlı hazırlık” ne demektir? 

“Zorunlu hazırlık” kayıt yaptırdığı bölümünde derslerin %30 ya da %100ü İngilizce yürütüldüğü 

bölümlere kayıt yaptıran öğrencilerin (İngilizce yeterlik sınavında başarılı olamayan, sınava girmeyen 

veya dil becerisini ispatlayan geçerli bir denklik belgesi olmayanlar) devam etmek ve başarmak zorunda 

olduğu hazırlık programıdır.   
 
“İsteğe bağlı hazırlık” ise %100 Türkçe eğitim veren bölümlere kayıt yaptıran öğrencilerin kontenjan 

dahilinde tercihen devam ettiği zorunlu olmayan hazırlık programıdır. 

 

Zorunlu hazırlık okuyorum. Başarısız olursam sınıf tekrar etmek zorunda mıyım? 

Evet. Zorunlu hazırlık olan bölüm öğrencileri başarısız oldukları takdirde bölümlerine başlayamazlar ve 

sınıf tekrarına kalırlar. İkinci yılda da başarılı olamazlarsa Üniversiteden kayıtları silinir. 

 

Zorunlu hazırlık sınıfını geçemedim. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında bölümüme başlayıp, hazırlık 

derslerini alttan alma şansım var mı? 

Hayır. Zorunlu Hazırlık sınıfında alttan alma uygulaması yoktur. Sınıfı geçemediyseniz tekrar hazırlık 

okumanız gerekmektedir. 

 

İsteğe bağlı hazırlık okuyorum. Başarısız olursam sınıf tekrar etmek zorunda mıyım? 

Hayır. İsteğe bağlı hazırlık eğitimi alan öğrenciler başarısız da olsalar bir sonraki akademik yılda 

bölümlerinin birinci sınıf derslerine devam etmeye başlarlar. Ancak hazırlık sınıfından başarısız olan 

öğrenciler bölümlerinde haftada 4 ya da 2 saat olarak yapılan İngilizce (servis) dersini ve varsa mesleki 

yabancı dil derslerini almak zorundadırlar.  

 

İsteğe bağlı hazırlık okuyorum. Başarılı olursam bölümdeki zorunlu İngilizce derslerini almak zorunda 

mıyım? 

İsteğe Bağlı İngilizce hazırlık eğitimine devam edip başarılı olmuş öğrenciler bölümlerinde verilen 

mesleki yabancı dil derslerini almak zorundadırlar ama İngilizce 1 ve 2 (varsa 3 ve 4) derslerinden muaf 

tutulurlar. Ancak bu öğrencilere bu dersler için hazırlık başarı notunun aynısı verilir. Yani hazırlıktan 65 

alarak başarılı olduysanız, İngilizce 1 ve 2 notunuzda 65 olarak kaydedilir. Bu dersler 

“elementary/temel” düzeyde olduğu için daha yüksek bir notunuz olsun isterseniz bölümünüze dilekçe 

verip İngilizce derslerini almak istediğinizi belirtmeniz gereklidir. Bu durumda hazırlık notunuz bu 

derslere denk tutulmaz, dersin sınavından aldığınız not geçerli olur.  

 

DEVAMSIZLIK 

 

Hazırlıkta derslere devam zorunluluğu var mıdır? 

Evet. Derslerin en az %80ine devam etme zorunluluğu vardır. Ayrıca, dersinizde başarılı olmanız 

açısından derslere düzenli devam etmeniz önemlidir. 

 

Sağlık raporları devamsızlığa sayılıyor mu? 

Hayır. Devamsızlık limitlerine etkisi yoktur. Öğrencilerden beklenen, yedişer haftalık modüler eğitime 

kesintisiz bir şekilde devam etmeleridir. Her modülde verilen yüzde 20 devamsızlık hakkınızı bu sebeple 

dikkatli kullanmanız gereklidir. Heyet raporları da devamsızlıktan düşülmemektedir. Raporlar sadece 

mazereti verilen sınavlar için geçerli olmaktadır. 

 



Devamsızlık limiti nasıl hesaplanır? 

Hazırlık sınıfında %80 devam zorunluluğu, %20 devamsızlık hakkı vardır. Devamsızlık her modül için ayrı 

ayrı hesaplanmaktadır. He modülde yapılan toplam ders saatinin (bu sayı resmi tatiller vs düşürülerek 

hesaplanır) %20 si kadar devamsızlık hakkınız vardır. Yıllık toplam devamsızlık limitini de aşmamanız 

gereklidir. ÖNEMLİ: Yani diyelim ki her modül 35 saat devamsızlık hakkınız var ve bu da dört modül için 

toplam 140 saat eder. Diyelim ki 1. Modül 50 saat devamsızlık yaptınız ve o modülün 35 saat hakkını 

aştığınız için modül tekrarına kaldınız. Ancak yıllık 140 saat hakkınızın 50sini kullanmış olduğunuz için 

diğer modüllere 90 saat hakkınız kalmış olur. Her modülde devamsızlıktan kalmamak için maksimum 35 

saat devamsızlık yapabildiğiniz göre, eğer 2. ve 3. modüllerde 35er saat kullanırsanız (50 +35 +35= 120) 

geriye 20 saat devamsızlık hakkınız kalır. Yani 4. Modülde 20 saati geçerseniz toplam devam limitini 

aştığınız için devamsızlıktan kalmış olursunuz. Bu hesaba çok dikkat etmeniz gerekir. 

 

Kaç saat devamsızlığım olduğunu nasıl öğrenebilirim? 

Devamsızlıklar her modül sonunda web sitemizden duyurulmaktadır. Bu tarihler dışında gerekli 

görülürse ek duyurular yapılabilir. ÖNEMLİ: Söz konusu duyurular dışında kaç saat devamsızlığınız 

olduğuna dair bölüm sekreterliğinden bilgi almanız mümkün değildir çünkü imza tutanaklarınız modül 

sonuna kadar dersinize giren öğretim görevlilerinde olmaktadır. Derslerinize giren öğretim elemanları 

da ayrı yoklama aldıkları için devamsızlık sayınızı kendinizin takip etmesi önemlidir. 

 

Devamsızlıktan kalırsam ne olur? 

Herhangi bir modülde devamsızlıktan kalan öğrenciler ilgili modülde doğrudan başarısız kabul edilirler 

ve aynı modülü tekrar etmeleri gerekir. Yıllık devam limitini aşan öğrenciler ise İYS-BAHAR sınavına da 

giremezler. Bu öğrencilerin sadece Temmuz ayı sonunda yapılan İngilizce yeterlik (İYS-YAZ) sınavına 

girme hakları bulunmaktadır. Bu sınavda başarılı olurlarsa bölümlerine başlayabilirler ancak başarısız 

olurlarsa hazırlık sınıfını tekrar etmek zorundadırlar. 

 

SINAVLAR / GEÇME-KALMA / MAZERET SINAVLARI/DENKLİK 

 

Sınavlara girerken yanımda bulundurmam gereken evraklar nelerdir? 

Yanında güncel fotoğraflı kimlik belgesi (Kimlik, pasaport, ehliyet, Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Kimlik 

kartı) olmayan öğrenciler sınava kabul edilmezler. (Kalem ve silgi de getirmelisiniz :) 

 

Modül içi notu ne demektir? Modül sonu sınav notu ne demektir? Modül sonu başarı notu ne 

demektir? 

Modül içi notu bir modül boyunca girdiğiniz sınavlar (ara sınav ve varsa quiz), yaptığınız ödevler ve 

katıldığınız çalışmalardan aldığınız notların belli yüzdelere göre hesaplanması sonucu ortaya çıkan 

nottur.  

Modül sonu sınav notu modül bittikten sonra yapılan modül sonu sınavından aldığınız nottur. Modül 

sonu başarı notunuzun hesaplanması için bu sınavdan en düşük 60 (59,5) alma zorunluluğu vardır. 

Modül sonu başarı notu modül içi notuyla modül sonu sınav notunun ilgili yüzdeleri alındığında elde 

edilen nottur. Notunuz 64,5 ve üstü ise başarılı, 64 ve altı ise başarısız kabul edilirsiniz. Eğer modül 

sonu sınav notunuz 59,5 ve/veya altı ise modül içi notunuz kaç olursa olsun başarısız kabul edilirsiniz. 

 

 

 



Modül sonu sınavından 60’in altında bir not alırsam başarısız mı olurum? 

Evet. Modül sonu sınavında 60 (59,5) baraj notudur. Modül içi notunuz kaç olursa olsun modül sonu 

sınav (MSS) notunuz 60 ve üstü değil ise modül notunuz hesaplanmaz ve modülü geçemezsiniz. Modül 

sonu sınavından 60 ve üstü almanız da modülü geçmek için yeterli değildir. Modülden başarılı 

olabilmek için devam şartını yerine getirmiş olmanız ve MSS notunuzla modül içi notunuzun ilgili 

ortalamasının 65 (64,5) olması gereklidir. (Modül içi notunun hesaplama barajı yoktur.) 

 

Modül sonu sınavından 75 aldım. Ancak modül içi notum 55. İkisinin ortalaması 65 ve üstü bir not 

ediyor ama modül içi notum 65in altında. Bu durumda modülü geçer miyim kalır mıyım? 

Geçersiniz. Modül içi notunuz en az 60 ya da 65 olmak zorunda değildir. Modül içi notunuz 50’de olsa 

önemli olan modül sonu sınavından kaç aldığınızdır (en düşük 59.5 alma şartı vardır). Modül sonu sınav 

notunuzu ve modül içi notunuzu ilgili oranlarda topladığınızda ortaya çıkan not 65 ve/veya üstü olduğu 

sürece başarılı kabul edilirsiniz. 

 

Modül içi notum 80. Modül sonu sınavından 50 aldım. İkisinin ortalaması 65 oluyor. Bu durumda 

modülü geçer miyim kalır mıyım? 

Kalırsınız. Yukarıdaki maddede belirttiğimiz gibi modül içi notunuz ve modül sonu başarı notunuz ne 

olursa olsun, modül sonu sınavından minimum 60 (59,5) almanız gerekmektedir. 

 

Dört modülü başarıyla tamamladım. İYS-BAHAR sınavına girmem gerekiyor mu? 

Hayır. A1, A2, B1, B1+ modüllerinin hepsini başarıyla tamamlayan öğrenciler doğrudan başarılı 

sayılırlar. İYS-BAHAR sınavına girmelerine gerek yoktur. Modüllerin sadece üçünü başarıyla 

tamamlayan öğrenciler İYS-BAHAR sınavına girebilirler. İkisini veya birini başarıyla tamamlayanlar ya da 

hiçbirini başaramayan öğrenciler sadece İYS-YAZ sınavına girebilirler.  

 

Yapılan kısa sınava (quiz) veya sınıf çalışmasına giremedim çünkü hastaydım. Raporumu getirirsem 

telafi sınavı yapılır mı? 

Hayır. Quiz yani kısa sınavların ve sınıf içi çalışmaların (tasks) telafisi yoktur. Sadece ara sınav ve modül 

sonu sınavlarının telafisi mümkündür. Bu durumda ilgili belgenizle birlikte bölüm sekreterliğine dilekçe 

ile başvurmanız gereklidir. 

 

Bütünleme sınavı ne demektir? 

Bütünleme sınavı, yılsonu (final) sınavında başarısız olan öğrenciler için yapılan yani final sınavının 

alternatifi olan ek bir sınavdır. Hazırlık sınıflarında bütünleme sınavı ifadesi yoktur. İYS-BAHAR’dan veya 

devamsızlıktan başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavı olarak İYS-YAZ sınavına girmektedirler. 

 

Sınav sonuçlarına itiraz nasıl ve ne zaman olur? 

Sınav sonuçlarına itiraz, notların duyurulmasını takip eden üç iş günü içerisinde hazirlik@kocaeli.edu.tr 

adresine eposta yoluyla yapılır. Epostada öğrenci numarası, ad-soyad, hazırlık sınıfı ve sınava girilen 

sınıf bilgileri olmak zorundadır. Bölüm tarafından yapılacak inceleme sonucu maddi hata tespit edilirse 

sınav notunda bir hafta içinde gerekli düzeltme yapılır. Daha önce itiraz edilen ve bölüm tarafından 

incelenen sınavlar için tekrar yapılan itiraz değerlendirmeye alınmaz. 
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Hazırlık sınıfı başarı notum genel not ortalamamı etkiler mi? 

Hayır. Hazırlık başarı notunuz transkripte (not dökümü) görünür ama genel not ortalamasını etkilemez. 

Diğer bir ifade ile, hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin önlisans, lisans veya lisansüstü öğrenim 

programında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz. 

 

Akademik yıl içerisinde hazırlık sınıfından muaf olabilir miyim? 

Evet. ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda yer alan ve Yabancı Dil 

Hazırlık Sınıfından muaf olabilmek için geçerli kabul edilen sınavlara girilmesi ve gerekli puanın alınması 

şartıyla dönem içerisinde de muaf olunabilir. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz. 

(https://denklik.yok.gov.tr/Documents/EsdegerlikTablosu.pdf ) 

 

Daha önce girmiş olduğum yabancı dil sınavları var. Bunları ibraz ederek zorunlu hazırlık sınıfından 

muaf olabilir miyim? 

Evet. ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavları ile YÖK tarafından bu sınavlara eşdeğerliği kabul 

edilen uluslararası yabancı dil sınavlarına ait geçerli belgelerle (bu belgenin son beş yılda alınmış olması 

kaydıyla) bölüm sekreterliğine denklik başvurusunda bulunabilirsiniz.   

 

Başka bir üniversitede hazırlık eğitimi aldım. KOU Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıflarında 

geçerli midir? 

Evet. Başka bir üniversitenin eşdeğer hazırlık programını başarıyla tamamlamış/yeterlik sınavında 

başarı olmuş öğrencilerin sınav puanları ve belgeleri hazırlık programlarını tamamladıkları yılı takiben 

beş sene içinde başvurdukları takdirde geçerlidir. Matbu formlar linkinden ilgili dilekçeye ulaşabiliriz. 

 

ÖNEMLİ: Zorunlu hazırlıktan birinci yıl kaldım tekrar hazırlık okumak istemiyorum. // Hazırlıkta iki yıl 

üst üste kaldım. Kaydım silinecek. Bu durumlarda ne yapmam gerekli?  

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak 

Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre “(Birinci yıl kalma durumda)(11) Hazırlık sınıfının ikinci 

yarıyılı sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamayan öğrenci, ilave bir veya iki yarıyıl daha 

hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkanlarıyla geliştirerek yarıyıl veya yıl 

sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olduğu veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 

edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında 

üniversite senatosunun belirlediği düzeyde puana sahip olduğunu belgelediği takdirde, girmeye hak 

kazandığı yabancı dille verilen önlisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına devam edebilir. (İki 

yıl kalma durumda) (15) Kısmen yabancı dilde eğitim veya yabancı dilde eğitim veren önlisans, lisans ve 

lisansüstü programına kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık 

sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında 

başarısız olarak programdan ilişiği kesilen önlisans ve lisans öğrencileri kendi yükseköğretim 

kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler 

talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya 

mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği 

programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe 

olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.” Daha detaylı bilgi için: 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=21475&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5  
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