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Yüksekokulumuz  

 

Yüksekokulumuz faaliyetlerine ilk olarak üniversitemizin de kuruluş yılı olan 1992 yılında Bölüm olarak başlamıştır 

ve 2002 Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu kararı sonrasında 2005 yılından bu yana Yüksekokul olarak hizmet 

vermeye devam etmektedir. Daha önce Arslanbey, Köseköy, Anıtpark ve Umuttepe Yerleşkelerinde bulunan 

okulumuz 09 Ekim 2018 tarihi itibarıyla da Körfez Yerleşkesinde yer alan binasında hizmet vermeye başlamıştır. 

 

Yüksekokulumuz Yabancı Diller Bölümü, üniversitemiz ilgili fakülte ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin zorunlu 

veya isteğe bağlı İngilizce hazırlık; Mekatronik Mühendisliği bölümü öğrencilerinin isteğe bağlı Almanca hazırlık; 

zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi olmayan tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının ortak zorunlu 

yabancı dil (5ı) dersleri ile bazı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının mesleki İngilizce dersleri 

Yüksekokulumuz Yabancı Diller Bölümü öğretim görevlileri tarafından yürütülmektedir. Yüksekokulumuz ayrıca 

seçmeli/zorunlu Almanca, Fransızca ve Rusça ders ihtiyacını da karşılamaktadır. 

 

Yüksekokul binamızda her biri bilgisayar, projeksiyon/projeksiyon perdesi ve ses sistemi donanımlı 50 adet 

derslik, bir adet kütüphane, bir adet kafe-kantin ve 300 kişilik bir yemekhane bulunmaktadır.  

 

Yenilikçi vizyona, geniş perspektife ve dinamik, katılımcı, bilgiye önem veren ve paylaşımcı bir öğretim görevlisi 

kadrosuna sahip olan Yüksekokulumuz, öğrenci odaklı bir eğitim anlayışını benimsemiş olup öğrencilerimize 

üniversite eğitimlerinin gereklerini ve modern dünyanın beklentilerini karşılayacak yetkinlik düzeyinde yabancı dil 

eğitimi sunmaya çalışmaktadır. Ayrıca fiziki altyapısını, teknik donanımını ve eğitim kalitesini üst seviyelere taşıma 

çabasıyla Yabancı Diller Yüksekokulları arasında seçkin bir yer edinme hedefine emin adımlarla yürümektedir.  
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İngilizce Hazırlık Programı 

 
Yabancı Dil Hazırlık programında iki tür eğitim söz konusudur: zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim 

programı ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programı. 

 
a. Zorunlu Hazırlık Eğitimi  

Üniversitemiz bazı bölümlerinde eğitim dili kısmen (%30) İngilizcedir. Eğitim dili tamamen veya kısmen (%30) 

yabancı dilde olan aşağıdaki fakültelerin ilgili bölümlerinde Hazırlık eğitimi zorunludur. Bu sebeple bu bölümlere 

yeni kayıt yaptıran tüm öğrencilerin İngilizce dil bilgilerini ölçen yeterlik ve yerleştirme sınavına (İYS-GÜZ) 

girmeleri gerekmektedir. Sınavda başarılı olan öğrenciler bölüm derslerine devam ederken, başarılı olamayan 

öğrenciler bir yıl süreli hazırlık programına devam etmekle yükümlüdürler. Hazırlık eğitimi zorunlu olan bölümlerin 

listesi aşağıdaki tabloda (Tablo-2) mevcuttur.  

 
Tablo 2: Hazırlık Eğitimi Zorunlu Olan Bölümler 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İliş. (I. & II. Öğretim) 

İktisat (I. & II. Öğretim) 

İşletme (I. & II. Öğretim) 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (I. & II. Öğretim) 

Uluslararası İlişkiler (I. & II. Öğretim) 

 

Fen - Edebiyat Fakültesi 

Kimya 

Matematik  

 

Mühendislik Fakültesi 

Çevre Mühendisliği ( I. Öğretim) 

Elektronik Haberleşme Mühendisliği ( I. & II. Öğret.) 

İnşaat Mühendisliği ( I. & II. Öğretim) 

Kimya Mühendisliği ( I. Öğretim) 

Makine Mühendisliği ( I. & II. Öğretim) 

Mekatronik Mühendisliği ( I. & II. Öğretim) 

 

         (İngiliz Dili ve Edebiyatı) 

(Sınav şekli, denklik şartları, eğitim 

programı vb. farklılık göstermektedir.) 

 

b. İsteğe Bağlı Bağlı Hazırlık Eğitimi 

Kocaeli Üniversitesi çoğu bölümünde eğitim dili Türkçedir ve eğitim dili Türkçe olan bazı bölümlerde öğrencilerin 

kontenjan dahilinde1 isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi alma hakkı mevcuttur. İsteğe bağlı hazırlık alma 

seçeneği sunan okullar ve ilgili bölümleri aşağıdaki tabloda (Tablo-3) listelenmiştir. Bu bölümlerden herhangi 

birisine kayıt yaptıran öğrencilerin isteğe bağlı hazırlık eğitimi alma hakkı vardır. Bu imkandan yararlanmak isteyen 

öğrenciler taleplerini çevrimiçi kayıt sırasında ilgili seçeneğini tıklayarak ya da kendi bölümleri veya Yabancı Diller 

Yüksekokuluna (elden/eposta yoluyla) dilekçe vererek beyan edebilirler.  

                                                             
1Eğitim dili Türkçe olan aşağıdaki bölümlerde isteğe bağlı hazırlık (bir eğitim-öğretim yılı süreli İngilizce) eğitimi 

verilmektedir. İsteğe bağlı hazırlık sınıfında bölümlerin taban puanları dikkate alınarak kontenjanın %10’u kadar 

öğrenci alınmaktadır. (ÖSYM- Bk.282) 
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Tablo 3: Hazırlık Eğitimi İsteğe Bağlı Olan Okullar/Bölümler 

 

 Denizcilik Fakültesi 

       Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 
 

Eğitim Fakültesi 

Okul Öncesi Öğretmenliği 

Sınıf Öğretmenliği 
 

Fen Edebiyat Fakültesi 

Arkeoloji  

Biyoloji  
 

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 

       Tüm Bölümler  
 

İletişim Fakültesi 

Gazetecilik (I. & II. Öğretim) 

Görsel İletişim Tasarımı  

Halkla İlişkiler & Tanıtım (I. & II. Öğretim) 

Radyo Televizyon Sinema (I. & II. Öğretim) 

Reklamcılık  

 

Mimarlık & Tasarım Fakültesi 

       Mimarlık 
 

Mühendislik Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği (I. & II. Öğretim) 

Elektrik Mühendisliği (I. & II. Öğretim) 

Endüstri Mühendisliği (I. & II Öğretim) 

Harita Mühendisliği  

       Jeofizik Mühendisliği  

Jeoloji Mühendisliği  

    Metalürji ve Malzeme Müh. (I. & II. Öğret.) 
 

Karamürsel Meslek Yüksekokulu 

         Tüm Bölümler 

 

 
ÖNEMLİ: Hazırlık sınıflarına isteğe bağlı öğrenci kabulü kontenjan dahilinde olduğundan, bu taleplerinden 

vazgeçen öğrencilerin de elden dilekçe getirerek veya eposta yoluyla Yabancı Diller Yüksekokuluna hazırlık 

eğitimi almaktan vazgeçtiklerine dair bilgi vermesi gerekmektedir.  

 
Kontenjan dahilinde kabul edilen öğrenci listesi web sayfamızda duyurulur. Listede adı olan öğrencilerden bu 

haklarından vazgeçenlerin, bu isteklerini Kocaeli Üniversitesi Akademik Takviminde belirtilen ekle-çıkar 

haftasının, diğer bir ifadeyle okulun açıldığı ilk haftanın Cuma günü mesai bitimine kadar Yabancı Diller 

Yüksekokuluna bildirmeleri gerekmektedir. Bu süre sonrasında verilen dilekçeler dikkate alınmamakta ve 

öğrenci ilgili eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfına devam etmek zorundadır. 

 
İsteğe bağlı hazırlık eğitimi süresi bir eğitim-öğretim yılıdır. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programına 

devam eden öğrenciler ara dönemde yapılan İYS-KIŞ sınavına giremezler. Bir yılın sonunda başarısız olan 

öğrenciler, ikinci yıl hazırlık sınıfını tekrar edemezler. Diğer bir ifadeyle, bu eğitimi alan öğrenciler başarılı olsa da 

olmasa da bir sonraki eğitim-öğretim yılında bölümlerine devam ederler. Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan 

öğrenciler bölümlerinde haftalık dört veya iki ders olarak verilen ortak zorunlu İngilizce derslerinden muaf sayılırlar. 

Bu öğrencilerin hazırlık sınıfı başarı notları İngilizce dersi notu olarak kabul edildiğinden, notunu yükseltmek 

isteyen öğrenciler ilgili eğitim-öğretim yılının ikinci haftası bölüm dersliklerinde yapılan muafiyet sınavına 

girebilirler. Bu sınavla ilgili bilgiler Yüksekokulumuz veya diğer bölümlerinin web sayfasından takip edilebilir.  

 
Hazırlık eğitimini başaramayan öğrenciler de bu dersler için yapılan yukarıda bilgisi verilen muafiyet sınavına 

girebilirler. Sınav sonucunda başarılı oldukları dönemlerde verilen İngilizce derslerinden muaf tutulurlar; 

varsa başarılı olamadıkları dönemlerin derslerine girmekle yükümlüdürler.  

http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr/
mailto:hazirlik@kocaeli.edu.tr


Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu                                                     2019-2020 İngilizce Hazırlık Programı Öğrenci El Kitabı  

Web sitesi: http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr/                                         E-posta adresi: hazirlik@kocaeli.edu.tr 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
6 

 

İngilizce Hazırlık Programı Çıkış Seviyesi 

 

Dil eğitiminde öğrencilerin ve bölümlerin beklentileri yapılan ihtiyaç analizi anketi çalışmaları ve yüz yüze 

görüşmeler sonucunda belirlenmiş ve hedeflenen öğrenme çıktıları bu çerçevede oluşturulmuştur. Çıktıların 

yazılımı sırasında Avrupa Konseyi (Council of Europe) Ortak Dil Kriterleri çerçevesi (Common European 

Framework / CEFR) temel alınmış ve kendi öğrenme çıktılarımız bu ölçütlere dayalı olarak hazırlanmıştır. Dil 

seviyesi için kullanılan Elementary, Pre-Intermediate ve Intermediate gibi kelimelerin yanı sıra tüm dünyada 

kullanılan küresel ölçek (global scale) dil seviyeleri (A1-C2) tercih edilmiştir. Küresel ölçekte yer alan seviyelerin 

temel tanımları aşağıdaki tabloda mevcuttur. Hazırlık programı çıkış seviyesi B1/B1+ olarak belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

                                                      Temel Kullanıcı      Bağımsız Kullanıcı      Yetkin Kullanıcı 

 

Küresel Ölçek (Global Scale) 
 
C2 Duyduğu ve okuduğu her şeyi kolayca anlayabilir. Farklı yazılı ya da sözlü kaynaklardan edindiği bilgiyi 

özetleyebilir, bu kaynaklara dayalı olarak bir tartışmayı yapılandırabilir, akıcı ve doğal bir anlatım ile sunabilir.  

Akıcı bir dil kullanarak kendini tam anlamıyla ifade edebilir. Karmaşık durumlarda bile kendini ifade ederken ince 

anlam farklarından yararlanabilir.    

C1  Farklı yapıya sahip uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve bu metinlerdeki dolaylı anlatımları ve imaları fark 

edebilir.  Gereksinim duyduğu ifadeleri fazla zorlanmadan bularak kendini doğal ve akıcı bir şekilde ifade edebilir. 

Dili akademik ve mesleki amaçlar için ve günlük yaşamda esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir.  Karmaşık 

konularda, bağlantıların ve ilişkilerin açıkça ortaya konduğu, iyi yapılandırılmış, ayrıntılar içeren metinler yoluyla 

kendini akıcı bir şekilde ifade edebilir.   

B2  Soyut ve somut konulara dayalı karmaşık metinlerin ana fikrini anlayabilir, kendi uzmanlık alanı olan konularda 

teknik tartışmalar yürütebilir  Çok zorlanmadan, belli ölçüde doğal ve akıcı bir dil kullanarak anadilde konuşan 

birisiyle iletişim kurabilir.  Farklı konularda, ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilir ve bir konunun 

olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak kendi bakış açısını yansıtabilir.      

B1 Günlük yaşamda, işte ya da okulda, sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri 

ana hatlarıyla anlayabilir. Seyahatlerde, dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek çoğu durumların üstesinden 

gelebilir.  Kişisel ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda, basit, ancak fikirler arası bağlantıların 

oluşturulmuş olduğu metinler yoluyla kendini ifade edebilir. Yaşadığı olayları ve deneyimlerini aktarabilir; 

düşlerinden, umutlarından ve isteklerinden söz edebilir, görüşlerini ve planlarını kısaca nedenleriyle ortaya 

koyabilir.   

A2 Kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan temel deyimleri ve cümleleri 

anlayabilir. Bildiği, alışılmış konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunarak basit düzeyde iletişim kurabilir. Basit 

bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilir ve anlık gereksinimleri karşılayabilir  

A1 Somut gereksinimlerini karşılayabilmek adına bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel deyimleri anlayabilir ve 

kullanabilir. Kendini ya da başkalarını tanıtabilir, bu bağlamda, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip oldukları ve 

benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurabilir.  Konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve 

yardıma hazır olması halinde basit düzeyde iletişim kurabilir. 
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Hazırlık Programı Yapısı ve Modüler Sistem  

 
Kocaeli Üniversitesi eğitim dili çoğu bölümde Türkçedir. Üniversitemizde eğitim dili %100 İngilizce olan bölüm 

yoktur ancak bazı bölümlerde eğitim dili %30 İngilizcedir. Bu bölümlere kayıt yaptıran fakat dil yeterliliği istenilen 

düzeyde olmayan öğrenciler, kayıt oldukları bölümlerinde eğitimlerine başlamadan önce, Yüksekokulumuz 

tarafından yürütülen İngilizce Hazırlık Programında dil bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik bir akademik yıl 

süreli İngilizce eğitimi alırlar.  

 

Hazırlık programında modüler sistemde eğitim verilmektedir. Uyguladığımız modüler sistemde eğitim her biri 7/8 

hafta süreli dört modülden oluşmaktadır. Diğer bir ifadeyle, eğitim öğretim yılı, her biri 7/8 hafta süren 4 çeyrekten 

oluşur. Herhangi bir modülden başarısız olan öğrencilerin eksikliklerini tamamlayarak bir üst modüle geçebilmesi 

için ilgili modülü tekrar etmeleri gerekmektedir. Bir modül sadece bir kere tekrar edilebilir. Bir modülü tekrar eden 

öğrenciler o modül sonunda tekrar başarısız olsalar da otomatik olarak bir üst modüle geçerler ama hazırlık 

sınıfından başarısız kabul edilirler. Devam ettikleri modüllerden üçünü başarıyla tamamlayan öğrenciler 

yılsonunda yapılan yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Devam ettikleri dört modülün hepsini başarıyla 

tamamlayan öğrenciler doğrudan başarılı sayılırlar. 

 

Modüler sistemin faydaları şu şekilde sıralanabilir: Süreç odaklı ve esnek bir sistem olmasından dolayı, 

öğrencilerin bütün dil öğrenim süreci boyunca takibini sağlar ve bu süreçte atılması gereken adımların hızlı bir 

şekilde atılmasına olanak sağlar. Öğrencilerin ve öğretmenlerin performanslarını bütün sürece yayar ve 

motivasyonlarını canlı tutar. Öğrencilere kısa, orta ve uzun vadeli hedefler koyarak, dil eğitimi sürecindeki 

farkındalıklarını artırır. İngilizce seviyeleri bakımından öğrencilerin sınıflara homojen bir şekilde dağılmalarını 

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

 

İngilizce Hazırlık Programında Eğitim Verilen Seviyeler 

 

İYS-GÜZ sınavından başarılı olamayan ve/veya denklik belgesi kabul edilmeyen ilgili bölümlerin öğrencileri 

Hazırlık programına devam etmekle yükümlüdür. Hazırlık sınıfına devam edecek öğrenciler İYS-GÜZ/seviye tespit 

sınavı sonuçlarına göre ilgili seviyelere yerleştirilirler. Hazırlık programında aşağıdaki seviyelerde eğitim verilir. 

1.Modüle iki farklı seviyede (A1 ve A2) başlanır. (Hazırlık Programında uygulanan modüler sistemde her seviye bir 

modüle karşılık gelmektedir. Bu sebeple, ifadeler birbirinin yerine kullanılabilmektedir. Örneğin, dört seviyeyi 

tamamlamak, dört modülü tamamlamakla aynı anlama gelmektedir.)  

 
A1    

A2       

A2-B1  

B1        

B1+          

 
Başlangıç (Starter)  

Temel (Elementary)  

Orta altı (Pre-intermediate) 

Orta (Intermediate)  

Orta üstü (High Intermediate) 
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Hazırlık programından başarılı olmak için tamamlanması gereken seviyeler ve ilgili yeterlik sınavları (İYS) 

ile ilgili genel bilgi aşağıda mevcuttur: (Sonraki kısımda her seviye için detaylı bilgi verilmiştir.) 

 Başladıkları düzeye göre devam etmeleri gereken dört modülün üçünü her birini 85 ve üstü not olarak başarıyla 

tamamlayan ve devam şartını yerine getiren öğrenciler doğrudan başarılı kabul edilirler. Bu öğrencilerin dördüncü 

modüle devam etmelerine ve yeterlik sınavına girmesine gerek yoktur. Bir sonraki akademik yılda bölüm 

derslerine devam ederler.  

 
 Başladıkları düzeye göre devam etmeleri gereken dört modülün her birini 65 ve üstü not olarak başarıyla 

tamamlayan ve devam şartını yerine getiren öğrenciler doğrudan başarılı kabul edilirler. Bir sonraki akademik yılda 

bölüm derslerine devam ederler.  

 
Hazırlık programına A2 düzeyde başlayıp, birinci modülde A2 ve ikinci modülde A2-B1 düzeylerini başarıyla 

tamamlayan ve devam şartını yerine getiren öğrenciler İYS-KIŞ sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavdan 65 ve 

üstü bir not alarak başarılı olan öğrenciler hazırlık sınıfından başarılı kabul edilirler. Bahar yarıyılında bölüm 

derslerine devam ederler. 

 
Yıllık devam şartını yerine getirmiş olmaları şartıyla başlangıç seviyelerine göre sadece üç (3) seviyeyi başarıyla 

tamamlayan öğrenciler İYS-BAHAR sınavına girmeye hak kazanırlar ve bu sınavdan 64,5 ve üstü bir not alan 

öğrenciler hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış kabul edilir ve bir sonraki akademik yılda bölüm derslerine devam 

ederler. Sınavdan 64,4 ve altı not alan öğrenciler başarısız olurlar ve İYS-YAZ sınavına girmeleri gerekir. Bu 

sınavdan 64,5 ve üstü bir not alan öğrenciler hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış kabul edilir ve bir sonraki 

akademik yılda bölüm derslerine devam ederler. Sınavdan 64,4 ve altı not alan öğrenciler başarısız olurlar ve sınıf 

tekrarına kalırlar.  

 

Hazırlık Programı Başlangıç Seviyeleri ve İlerleme Süreçleri 

 

Hazırlık programında derslere iki farklı seviyede başlanır. İngilizce bilgisi hiç olmayan ve/veya çok az olan 

öğrenciler hazırlık programına A1 seviyesinden, İngilizce bilgisi başlangıç düzeyinin üstünde olan öğrenciler ise 

A2 seviyesinden başlarlar. İlgili seviyelerin ilerleme süreçleri aşağıda mevcuttur. 

 
A1 SEVİYESİ  

1. Modüle A1 seviyesinde başlayan öğrenciler, başarı durumlarına göre sırasıyla A2, A2-B1 ve B1 seviyelerine 

devam ederler. Dört seviyeyi de başarı ile tamamlayan ve yıllık devam şartını yerine getiren öğrenciler doğrudan 

başarılı kabul edilirler. İlk üç seviyeyi başarıyla tamamlayan ve yıllık devam şartını yerine getiren öğrenciler İYS-

Bahar sınavına girmeye hak kazanırlar. İYS-BAHAR sınavında başarılı olan öğrenciler, bir sonraki akademik yılda 

1. Sınıfa başlarlar; başarısız olan öğrenciler Temmuz sonunda yapılan İYS-YAZ sınavına girerler. İYS-YAZ 

sınavında başarılı olan öğrenciler, bir sonraki akademik yılda 1. sınıfa başlarlar; başarısız olan öğrenciler hazırlık 

sınıfını tekrar ederler.  

 
Öğrencilerin herhangi bir modülden başarılı sayılabilmeleri için not başarısının yanı sıra devam şartını da yerine 

getirmeleri gereklidir. Hazırlık programına A1 seviyesinden başlayan öğrencilerin modül başarı durumlarına 

göre seviye ilerleme tabloları aşağıda mevcuttur. 
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1.Modül Seviyesi Modül Başarı Durumu 2. Modül seviyesi 
A1 – Starter                                               Başarılı                 A2- Elementary 

A1 – Starter                                               Başarısız              A1 - Starter Repeat 

 

2. Modül Seviyesi Modül Başarı Durumu 3. Modül seviyesi 
A2 - Elementary Başarılı A2 - B1 Pre-intermediate 

A2 - Elementary Başarısız A2 - Elementary Repeat 
   
A1 - Starter Repeat Başarılı A2 - Elementary 

A1 - Starter Repeat Başarısız A2 - Elementary / İYS-YAZ 

 

3. Modül Seviyesi Modül Başarı Durumu 4. Modül seviyesi 
A2 - B1 Pre-intermediate Başarılı B1 Intermediate 

A2 - B1 Pre-intermediate Başarısız A2-B1 Pre-intermediate Repeat 
   
A2 - Elementary Repeat Başarılı A2-B1 Pre-intermediate 

A2 - Elementary Repeat Başarısız A2-B1 DERS İÇİN / İYS-YAZ 
   
A2- Elementary Başarılı A2-B1 Pre-intermediate 

A2- Elementary Başarısız A2 - Elementary Repeat / İYS-YAZ 

 

4. Modül Seviyesi Modül Başarı Durumu YILSONU BAŞARI DURUMU 
B1 Intermediate Başarılı  Doğrudan başarılı / 1. sınıf 

B1 Intermediate Başarısız İYS BAHAR 
   
A2-B1 Pre-intermediate Repeat Başarılı İYS BAHAR 

A2-B1 Pre-intermediate Repeat Başarısız İYS YAZ 
   
A2-B1 Pre-intermediate Başarılı İYS BAHAR 

A2-B1 Pre-intermediate Başarısız İYS YAZ 
 
 

A2 SEVİYESİ 

1. Modüle A2 seviyesinde başlayan öğrenciler, başarı durumlarına göre sırasıyla A2-B1, B1 ve B1+ seviyelerine 

devam ederler. Bu dört seviyeden ilk ikini başarı ile tamamlayan ve yıllık devam şartını yerine getiren öğrenciler 

İYS-KIŞ sınavına girme hakkı elde ederler. İYS-KIŞ sınavında başarılı olan öğrenciler, bahar yarıyılında 1. sınıfa 

başlarlar; başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfında B1 ve B1+ seviyelerine devam ederler ve yıllık devam şartını 

yerine getirmeleri beklenir.  

 

İYS-KIŞ sınavına giremeyen veya girip başarısız olan öğrencilerden 1. Modülden itibaren tamamlamaları gereken 

dört seviyeyi (A2, A2-B1, B1 ve B1+) de başarı ile tamamlayan ve yıllık devam şartını yerine getirenler doğrudan 

başarılı kabul edilirler. İlk üç seviyeyi başarıyla tamamlayan ve yıllık devam şartını yerine getiren öğrenciler İYS-

BAHAR sınavına girmeye hak kazanırlar. İYS-BAHAR sınavında başarılı olan öğrenciler, bir sonraki akademik 

yılda 1. Sınıfa başlarlar; başarısız olan öğrenciler Temmuz sonunda yapılan İYS-YAZ sınavına girerler. İYS-YAZ 

sınavında başarılı olan öğrenciler, bir sonraki akademik yılda 1. sınıfa başlarlar; başarısız olan öğrenciler hazırlık 

sınıfını tekrar ederler. 
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Öğrencilerin herhangi bir modülden başarılı sayılabilmeleri için not başarısının yanı sıra devam şartını da yerine 

getirmeleri gereklidir. Hazırlık programına A2 seviyesinden başlayan öğrencilerin modül başarı durumlarına 

göre seviye ilerleme tabloları aşağıda mevcuttur. 

 

1.Modül Seviyesi Modül Başarı Durumu 2. Modül seviyesi 
A2 - Elementary Başarılı A2-B1 Pre-intermediate 

A2 - Elementary Başarısız A2 – Elementary Repeat 

 

2. Modül Seviyesi Modül Başarı Durumu İYS Durumu / 3. Modül seviyesi 
A2-B1 Pre-intermediate Başarılı İYS-KIŞ  

A2-B1 Pre-intermediate Başarısız 3. Modül A2-B1 Pre-intermediate Repeat  
   
A2 - Elementary Repeat Başarılı 3. Modül A2-B1 Pre-intermediate 

A2- Elementary  Repeat Başarısız A2-B1 / İYS-YAZ 

 
 

İYS-KIŞ SONUCU Modül Başarı Durumu 3. Modül Durumu /seviyesi 
İYS-KIŞ Başarılı Doğrudan başarılı / 1. sınıf 

İYS-KIŞ Başarısız B1 Intermediate  

 

3. Modül Seviyesi Modül Başarı Durumu 4. Modül seviyesi 
A2-B1 Pre-intermediate Repeat Başarılı B1 Intermediate  

A2-B1 Pre-intermediate Repeat Başarısız B1 Intermediate / İYS-YAZ 
   
A2 - B1 Pre-intermediate Başarılı B1 Intermediate 

A2 - B1 Pre-intermediate Başarısız A2-B1 Pre-intermediate Repeat 
   
B1 Intermediate  Başarılı B1+ Intermediate 

B1 Intermediate Başarısız B1 Intermediate Repeat 

 

4. Modül Seviyesi Modül Başarı Durumu YILSONU BAŞARI DURUMU 
B1 Intermediate Başarılı Doğrudan başarılı / 1. sınıf 

B1 Intermediate Başarısız İYS BAHAR 
   
A2-B1 Pre-intermediate Repeat Başarılı İYS BAHAR 

A2-B1 Pre-intermediate Repeat Başarısız İYS YAZ 
   
B1+ Intermediate Başarılı Doğrudan başarılı / 1. sınıf 

B1+ Intermediate Başarısız İYS BAHAR  
   
B1 Intermediate Repeat1 Başarılı İYS-BAHAR 

B1 Intermediate Repeat1 Başarısız İYS BAHAR 
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Modül Başarı Notunun Hesaplanması 

 

Öğrencilerin herhangi bir modülden başarılı sayılabilmeleri için öncelikle devam şartını yerine getirmeleri 

gereklidir. Devamsız bir öğrencinin başarı not 100 üzerinde 100 bile olsa başarısız kabul edilir ve ilgili modülü 

tekrar etmesi gerekir.  

 

Modül başarı notu genel hesaplaması şu şekildedir:  

Modül-içi notunun %40ı + Modül sonu sınav notunun %60ı = Modül başarı notu 

                                                          (en az 64,5 alma şartı vardır)        (64,5 ve üstü başarılıdır) 

 
Modül içi notunun %40ı ve modül sonu sınav notunun %60ı hesaplanır ve ortaya çıkan not modül başarı notu 

olarak kabul edilir. Ancak, bu hesaplamanın yapılabilmesi için modül sonu sınavından (MSS) 64,5  ve üstü not 

alınması zorunludur. Modül sonu sınavından 64,4 ve altı alan öğrenciler modül içi notları ne olursa olsun başarısız 

kabul edilirler ve modülü tekrar ederler. Modül sonu sınavından 64,5 ve üstü alan öğrencilerin de başarılı 

olabilmesi için modül içi ve modül sonu notlarının ortalamasın da 64,5 ve üstü olması gereklidir. 64,4 ve altı olan 

öğrenciler kur tekrarı yaparlar. 

MODÜL-İÇİ NOTU  

Modül içi notunun modül başarı notu hesabına etkisi %40tır. Modül-içi sınavların telafisi yoktur ve sınava girmeyen 

öğrencinin notu “0” kabul edilir ve hesaplama bu şekilde dahil edilir. Modül-içi notu hesaplaması şu şekildedir: 

a. Modül-içi sınavların %20si 

Her bir modülde belli bir sayıda modül-içi sınav (değerlendirme sınavları/hikaye kitabı sınavı/yazma sınavı) 

uygulanmaktadır. Bu sınavların %20si hesaplanır. Sınav tarihleriyle ilgili bilgi akademik takvimde mevcuttur. 

b. Yazma portfolyosunun %10u 

Yazma dersinde ve/veya ana ders kitabında yapılan yazma çalışmalarının/sınıf içi uygulamalarını 

değerlendirilmesi sonucu verilir.  

c. Sınıf içi İngilizce konuşma notunun %5i  

Öğrencilerin derslerde genel olarak ve/veya ilgili kısımlarda İngilizce konuşma çabaları ve becerileri değerlendirilir. 

d. Sınıf performansı notunun %5i  

Hazırlık Sınıfı öğrencileri, sınav başarılarına ek olarak ders içinde gösterdikleri performanslara göre de 

değerlendirilirler ve her modül sonunda öğretmen değerlendirme notu alırlar. Bu değerlendirmede öğrencilerin 

devam ve devamsızlıkları, derse katılımları, ödevlerine gösterdikleri hassasiyet ve sınıf içi iletişimleri ve konuşma 

sınavları temel alınır.  

 

MODUL SONU SINAVI NOTU 

Modül sonu sınavı notunuz testin %70i, yazma sınavı notunun %15i ve konuşma notunun %15i toplanarak 

hesaplanır ve çıkan notun %60ı alınır. Modül sonu sınavının başarı notu hesabında etkili olması için sınavdan en 

az 64,4 alma şartı vardır.  

 

Testin %70ı + Yazma sınavı notunun % 15i + Konuşma sınavı notunun %15i = Modül başarı notu 
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Özetle, bir öğrencinin bir modülden başarılı olabilmesinin birinci şartı modül sonu sınavından minimum 64,5 

almasıdır. İkinci şart ise, modül içi notunun %40 ve modül sonu notunun % 60 ı toplandığında çıkan notun en az 

64,5 ve üstü olmasıdır. Örneğin modül-içi başarı notu 70 olan bir öğrencinin modül sonu sınav notu 60 ise bu 

öğrenci modülü tekrar eder. Diğer yandan modül-içi notu 64,5 olan bir öğrencinin modül sonu notu da minimum 

64,5 ise bu öğrenci başarılı kabul edilir. Devamsız öğrenciler notları ne olursa olsun kur tekrarı yapmaktadırlar.  

 

Devam Şartı  

 

Yabancı dil hazırlık programında bir yıl boyunca yapılan derslerin %80’ine devam zorunluluğu vardır. Öğrencilerin 

derse devamları sorumlu öğretim elemanları tarafından yoklamalar ile imza karşılığı tespit edilir. Öğretim 

elemanlarının öğrencilere izin verme yetkisi yoktur. 

 

a.  Devamsızlık durumu her modül için ayrı ayrı hesaplanır ve öğrenciler ilgili modülde yapılan derslerin %80’ine 

devam etmekle yükümlüdürler. Modülün devamsızlık limitini aşan öğrenciler ilgili modülden başarısız kabul edilirler  

 

b. Modüllerde yapılan devamsızlıkların toplamı, bir eğitim-öğretim yılı içinde yapılan toplam ders saatinin %80’ini 

aşan öğrenciler devamsızlıktan kalır. Devamsız olan öğrenciler devamsızlıktan kaldıkları eğitim-öğretim yılı 

içerisinde yapılan İYS-KIŞ ve/veya İYS-BAHAR sınavlarına girme ve varsa Yaz öğretimine katılma haklarını 

kaybederler. Ancak Temmuz ayı sonunda yapılan İYS-YAZ ve/veya bir sonraki eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılı 

sonunda yapılan İYS-KIŞ sınavına girebilirler. 

 

c. Öğrenciler başlangıç seviyelerine göre belli ders saati dil eğitimini tamamlamakla yükümlüdür. Bu nedenle, 

hazırlık programına A1 ve A2 düzeyinde başlayan öğrenciler toplam dört modüle devam etmekle yükümlüdür. İlgili 

sayıda modüle devam etmeyen öğrenciler devamsızlıktan kalır.  

 

d. Hazırlık programına A2 düzeyde başlayıp, İYS-KIŞ sınavına girme hakkı kazanan ve sınavda başarılı olan 

öğrenciler c. maddesinde belirtilen dört modül devam şartından muaftır. Sınavdan başarısız olan öğrenciler için bu 

şart geçerlidir. 

 

e. Tamamlanması gerekli modüllerden en az üçünü, devam şartını yerine getirerek ve her birinden 85 ve üstü not 

alarak başarıyla tamamlayan öğrenciler doğrudan başarılı kabul edilirler. Bu öğrenciler c. maddesinde de belirtilen 

dört modül devam şartından muaftır. 

 

f. Hastalık nedeniyle resmî bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporları devamsızlığa, portfolyo uygulamalarına 

ve kısa süreli sınavlara mazeret oluşturmaz. Bu sınavlara/değerlendirmelere katılmayan öğrenci bu sınavlardan 

“0” notu almış kabul edilir. Ancak öğrenci raporluyken modül sonu sınavına giremediyse, bu sınavın mazeret hakkı 

olduğu için, raporunu bir dilekçe eşliğinde Yabancı Diller Bölüm Sekreterliğe teslim edilmelidir.  

 

Devam durumu her modülün sonunda Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından öğrencilere ilan edilir.  
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Devamsızlık Hakkı 

 

Derslere devam sadece devam şartı olduğu için değil, dersleri düzenli takip etmek ve bu sayede öğrenmeyi 

kolaylaştırmak açısından önemli ve gereklidir. Devam durumu öğretim görevlilerince her ders alınan 

imzalarla/yoklamalarla takip edilir. Her öğrenci de kendi devamsızlık kayıtlarını tutmakla yükümlüdür. Hazırlık 

sınıflarında derslerin en az %80ine devam şartı, en fazla %20 devamsızlık hakkı vardır. % 20 devamsızlık hakkını 

aşan öğrenciler modül sonu sınavında başarılı olsalar bile, ilgili modülü tekrar ederler. 

 

Öğrenciler her modül boyunca resmi vb. tatiller dışında yapılan toplam ders saatinin %20 si kadar devamsızlık 

yapma hakkına sahiptir. 2019-2020 öğretim yılı için devamsızlık hakları aşağıda mevcuttur. 

 

  MODÜL 1 MODÜL 2 MODÜL3 MODÜL 4 YILLIK LİMİT 

 

1.Öğretim 

A1 seviyesinde 

başlayanlar 

 

32 

 

32 

 

33 

 

33 

 

130 

 

1.Öğretim 

A2 seviyesinde 

başlayanlar 

 

32 

 

32 

 

28 

 

28 

 

120 

 

2. Öğretim 

 

Tüm seviyeler 

 

 

26 

 

27 

 

28 

 

28 

 

109 

 

Ders Saatleri 

 

Hazırlık sınıflarında 1. Öğretim dersleri saat 09:00’da, 2. Öğretim dersleri saat 16:00’da başlamaktadır. Gündüz 

gruplarında Cuma günleri 4, diğer günler günde 5 saat olmak üzere toplam 24 ders yapılmaktadır. Gece 

gruplarında her gün günde 4 saat olmak üzere 20 ders yapılmaktadır. Eğitimine A2 seviyesinde başlayan 

gruplarda 3. ve 4. Modül dersleri de haftada 20 saattir. 

  MODÜL 1 MODÜL 2 MODÜL3 MODÜL 4 

 

1.Öğretim 

A1 seviyesinde 

başlayanlar 

 

24 ders/hft 

 

24 ders/hft 

 

24 ders/hft 

 

24 ders/hft 

 

1.Öğretim 

A2 seviyesinde 

başlayanlar 

 

24 ders/hft 

 

24 ders/hft 

 

20 ders/hft 

 

20 ders/hft 

 

2. Öğretim 

 

Tüm seviyeler 

 

 

20 ders/hft 

 

20 ders/hft 

 

20 ders/hft 

 

20 ders/hft 
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Ders Kitapları 

 
Yabancı Diller Bölümünde eğitim öğretim yılı boyunca kullanılacak kitaplar ilk hafta yayınevlerince kurulan 

stantlardan temin edilebilir. Kitapların, okuldaki stantlardan temin edilmesi mecburiyeti bulunmamaktadır ancak 

yayınevleri burada satılan kitapların piyasadaki en düşük fiyattan satılmasını garanti etmektedirler. Korsan ve 

fotokopi kitap kullanımı yasalara göre suç sayıldığından öğrencilerin orijinal kitap kullanmaları zorunludur. Ayrıca 

öğrencilerin yıl boyunca kullanacakları / faydalanabilecekleri materyalleri içeren interaktif kitap şifreleri, korsan 

kitaplarda bulunmamaktadır. Hazırlık programı, öğrencilerin yabancı dille daha iç içe olmalarını sağlamak ve 

onlara daha fazla pratik yapma imkânı tanımak için İnternet platformları ile desteklenmektedir. Dil becerinize 

katkısı büyük olan hikaye kitaplarını okumanızı teşvik etmek adına sınav uygulaması yapılmaktadır. Seviyelere 

göre okunacak kitaplar şu şekildedir. 

 MODÜL 1 MODÜL 2 MODÜL 3 MODÜL 4 
A 

Classes 
--- Love or Money (Stage1) Grace Darling 

(Stage2) 
The Secret Garden 

(Stage3) 

D 
Classes 

--- Christmas in Prague 
(Stage1) 

Ear-rings from 
Frankfurt (Stage2) 

Ethan Frome (Stage3) 

B 
Classes 

The Phantom of the 
Opera (Stage 1) 

The Call of the Wild 
(Stage 2) 

Skyjack (Stage 3) Lord Jim (Stage 4) 

E 
Classes 

 

The Adventures of 
Tom Sawyer (Stage 1) 

The Piano (Stage 2) Justice (Stage 3) Black Beauty (Stage 4) 

Repeat A 
Classes 

---- ---- The Monkey’s Paw 
(Stage 1) 

The Death of Karen 
Silkwood (Stage 2) 

Repeat D 
Classes 

 

---- ---- The Elephant Man 
(Stage 1) 

Money to Burn (Stage 2) 

 

Sınav Uygulamaları Hakkında Genel Bilgi 

 

Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. Kısa sınavlar dışındaki tüm sınavların tarihleri 

Yabancı Diller Bölüm Başkanlığınca sınavlardan en az 15 (on beş) gün öncesinden veya akademik takvimde ilan 

edilir. Tüm sınav evrakları Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce iki yıl süre ile saklanır. 

 
Sınav sonuçlarının ilanı ve sınav sonucuna itiraz: Sınav sonuçları sınavı izleyen 7 (yedi) iş günü içinde ilan 

edilir. Öğrenciler, ilan tarihini izleyen günden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde Yabancı Diller Yüksekokulu 

Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurarak sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtiraz durumunda Kocaeli Üniversitesi Ön 

lisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği esasları geçerlidir. Yabancı Diller Yüksekokulu sınav itiraz süresi 

tamamlandıktan sonra 3 iş günü içinde itirazları değerlendirir ve itiraz sonuçları 4. iş günü web sayfasında 

yayınlanır. 

 
Öğrencilerin bilgi ve gelişme düzeylerini belirlemek için üç tip sınav uygulanır: 

 
i) Bilgi yoklama sınavları: Modül derslerinin yapıldığı haftalarda yapılır. Sınavların gün ve saati, sınavın türüne 

göre, önceden belirtilerek veya belirtilmeden tüm sınıflarda aynı anda ve ders saati içerisinde uygulanır. Telafisi 

yoktur. Sınava girmeyen öğrenci 0 (sıfır) alır. 

 
ii) Portfolyo uygulaması: Öğrencilerin dil gelişimlerinin kendileri ve öğretim elemanları tarafından takip edilmesini 

sağlamak üzere yıl boyunca yaptıkları yazma, sunum, proje vb. çalışmalarını biriktirdikleri bir dosya hazırlamaları 

gereklidir. Dosyadaki çalışmalar süreç içinde tek tek ve modül sonlarında bütün olarak değerlendirilir.  
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iii) Modül sonu sınavları: Her modülün sonunda uygulanır. Sınav tarihleri akademik takvimde ilan edilir. 

Öğrenciler sınavlara karma sınıflarda girmektedirler. Bu nedenle, sınavdan bir gün önce web sayfamızda sınav 

yerleşim listeleri yayınlanır. Öğrencilerin okula gelmeden önce sınav yerlerini web sayfamızdaki listelerden  

öğrenmeleri gerekir. Geçerli raporu ve mazereti olmayanlar 0 (sıfır) almış kabul edilir. Geçerli raporu ve mazereti 

olan öğrenciler için bu kitapçığın mazeret sınavı kısmındaki açıklamalardaki koşullar geçerlidir. Bir öğrencinin 

modül başarı notunun hesaplanarak bir modülden başarılı kabul edilmesinin ön koşulu ilgili modül sonu 

sınavlarından 65 ve üstü not almasıdır. 

 
iv) Yeterlik sınavları 

Yeterlik sınavları yılda 4 kez uygulanır. Telafisi yoktur. Öğrenciler sınavlara karma sınıflarda girmektedirler. Bu 

nedenle, sınavdan en az bir gün önce web sayfamızda sınav yerleşim listeleri yayınlanır. Öğrencilerin okula 

gelmeden önce sınav yerlerini web sayfamızdaki listelerden öğrenmeleri gerekir. İYS sınavlarına kimlerin ne 

zaman girebileceği hakkında bilgi aşağıda yer alan yeterlik sınavı kısmında mevcuttur. 

 
Hazırlık sınıfı İngilizce Yeterlik Sınavları öğrencilerin Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Kriterlerine göre B1 

düzeyinde olup olmadıklarını ölçer. Yeterlik sınavından 100 üzerinden 65 ve üstü not alan öğrenciler Hazırlık 

Programından muaf tutulurlar. Yeterlik sınavlarının telafisi yoktur. 

 
a. Başladıkları düzeye göre devam etmeleri gereken dört modülün üçünü her birini 85 ve üstü not olarak başarıyla 

tamamlayan ve devam şartını yerine getiren öğrenciler doğrudan başarılı kabul edilirler. Bu öğrencilerin dördüncü 

modüle devam etmelerine ve yeterlik sınavına girmesine gerek yoktur.  

 
b. Başladıkları düzeye göre devam etmeleri gereken dört modülün her birini 65 ve üstü not olarak başarıyla 

tamamlayan ve devam şartını yerine getiren öğrenciler doğrudan başarılı kabul edilirler.  

 
c. Hazırlık programına A2 düzeyde başlayıp, birinci modülde A2 ve ikinci modülde A2-B1 düzeylerini başarıyla 

tamamlayan ve devam şartını yerine getiren öğrenciler İYS-KIŞ sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavdan 65 ve 

üstü bir not alarak başarılı olan öğrenciler hazırlık sınıfından başarılı kabul edilirler. Bahar yarıyılında bölüm 

derslerine devam ederler. 

 
İngilizce yeterlik sınavı her eğitim-öğretim yılı başında (İYS-GÜZ), güz yarıyılı sonunda (İYS-KIŞ), bahar yarıyılı 

sonunda (İYS-BAHAR) ve Temmuz ayı sonunda (İYS-YAZ) olmak üzere toplam dört kez düzenlenir:  

 
a) İYS-GÜZ: i. Güz Yeterlilik Sınavı Hazırlık Programından sorumlu olan tüm yeni kayıtlı öğrenciler için her 

eğitim-öğretim yılı başında düzenlenir. Bu sınavdan 100 tam puan üzerinden 64 ve altında not alan 

öğrenciler, seviye tespit sınavı notlarına göre başlangıç (A1) veya temel (A2), düzey kurlarına yerleştirilir. 

Bu kurların puan aralıkları Yabancı Diller Yüksekokulu’nun değerlendirmesiyle belirlenir.  

 
b) İYS-KIŞ: Kış Yeterlilik Sınavı Güz yarıyılı sonunda düzenlenir. Bu sınava hazırlık programına A2 

modülünde başlamış ve devam ettiği iki modülü başarıyla tamamlamış öğrenciler ile hazırlık 

eğitimini başarıyla tamamlayamamış eski kayıtlı öğrenciler girebilir. Sınavdan 100 tam puan 

üzerinden 65 ve üstü not alan öğrenciler Hazırlık sınıfından başarılı kabul edilirler. Sınavdan 100 tam puan 

üzerinden 64 ve altı not alan öğrenciler, Hazırlık programına Bahar yarıyılında da devam ederler.  
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c) İYS-BAHAR: Bahar Yeterlilik Sınavı Bahar yarıyılı sonunda düzenlenir. Bu sınava eğitim-öğretim yılında 

%80 devam şartını yerine getirmiş ve en az üç modülü başarıyla tamamlamış öğrenciler girebilir. Hazırlık 

eğitimine A1 modülüyle başlayan öğrencilerden A2-B1 modülüne devam etmeyen/başarıyla 

tamamlayamayan veya devam mecburiyetini yerine getirmeyen öğrenciler bu sınava giremez. Sınavdan 

100 tam puan üzerinden 65 ve üstü not alan öğrenciler Hazırlık sınıfından başarılı kabul edilirler.  

 
d) İYS-YAZ: Yaz Yeterlilik Sınavı Temmuz ayı sonunda düzenlenir. Bu sınava hazırlık programına devam 

etmiş ancak başarısız olmuş eski kayıtlı öğrenciler ile hazırlık eğitimi devam koşullarını yerine getirmeyen 

öğrenciler katılırlar. İYS-YAZ sınavından 100 tam puan üzerinden 65 ve üstü not alan öğrenciler Hazırlık 

sınıfından başarılı kabul edilirler. Sınavdan 100 tam puan üzerinden 64 ve altı not alan öğrenciler başarısız 

kabul edilirler. Bu sınavda başarılı olamayan veya bu sınav girmesi gerektiği halde girmeyen öğrencilerin 

Güz Yeterlik (İYS-GÜZ) sınavına girme hakkı yoktur. Bu öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılı güz 

yarıyılı sonunda yapılan İYS-KIŞ sınavına girebilirler. 

 

Mazeret Sınavı  

 
Mazeret sınavı sadece modül tamamlama sınavları için geçerlidir. Yeterlik sınavları ve modül içinde yapılan 

değerlendirme vd. sınavlarının mazeret hakkı yoktur. Bu sınavlara giremeyen öğrenciler “0” almış kabul edilirler. 

  
Sınava hastalık nedeniyle giremeyen öğrencilerin durumlarını sağlık kurumlarınca verilen sağlık raporu ile 

belgelemeleri gerekir. Üçüncü dereceye kadar yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri durumlarda mazeretlerini 

belgeleyen öğrenciler de mazeret sınavı hakkından yararlanır. Türkiye’yi ve Üniversiteyi temsil etmek için 

görevlendirilen öğrencilere katılamadıkları sınav için mazeret sınav hakkı verilir. 

 
Mazerete gerekçe olan belgelerin düzenlendiği tarihi izleyen 7 iş günü içerisinde Yüksekokul Müdürlüğüne 

verilmesi gerekir. Bu sürenin aşılması halinde başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen 

öğrencilere yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez. Öğrencinin mazeret sınavına alınıp alınmayacağı Yabancı Diller 

Yüksekokulu Kurulunca karara bağlanır. Mazeret sınavları Hazırlık sınıfları Akademik Takviminde belirlenen 

tarihlerde yapılır. 

Öğrenime Ara Verme İzni  (Kayıt Dondurma) 

 

Hazırlık Programında eğitim yıllıktır. Bu nedenle, kabul edilebilir geçerli bir mazereti olan Hazırlık Programı 

öğrencilerine yarıyıl izni verilemez, ancak bu öğrencilere bağlı oldukları fakülte, yüksekokul veya meslek 

yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile sadece bir defaya mahsus ancak iki yarıyıl süre ile öğrenime ara verme 

hakkı verilebilir. Bu durumda olan öğrenciler Temmuz ayı sonunda yapılan İYS-YAZ veya bir sonraki öğretim yılı 

başında yapılan İYS-GÜZ sınavlarından birisine girerler. Başarı öğrenciler bölüm derslerine başlarken, başarısız 

olan öğrenciler Hazırlık Programına devam ederler. 

 

Hazırlık Programını Başarıyla Tamamlayamayan Öğrencilerin Durumu ve Önlerindeki Seçenekler 

 

Hazırlık eğitimi zorunlu olan bölümlere kayıt yaptıran öğrencilerden yeterlik (İYS-GÜZ) sınavında başarılı 

olamayanlar İngilizce Hazırlık programına devam etmek zorundadırlar. Bu süre sonunda başarısız olan 

öğrencilerin başarı durumlarını değiştirebilmek için üç seçenekleri vardır:  
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A. Ulusal ve/veya uluslararası bir dil sınavından geçerli not alıp, denklik talebinde bulunma 

B. Başka bir Üniversitede hazırlık programı yaz öğretimine devam etme ve başarılı olma 

C. Temmuz ayı sonunda Yüksekokulumuz tarafından yapılan yeterlik sınavına girme ve başarılı olma 

 
Bu üç seçenek sonrasında da başarısız olurlarsa önlerinde farklı üç seçenek mevcuttur: 

a. Hazırlık programını tekrar etmek  

b. Başka bir üniversiteye yatay geçiş başvurusunda bulunmak 

c. Hazırlık sınıfında başarısız oldukları programa eşdeğer Türkçe öğretim yapılan, 

     Türkçe öğretim yapılan eşdeğer program yoksa, başarısız oldukları programa yakın programların birinci  

      sınıflarına yerleştirilme işlemlerinin başlatılması için ÖSYM’ye başvurmak2.  

Bölüme başlayıp, hazırlık sınıfı derslerini alttan alma uygulaması yoktur. 
 
Hazırlık programında başarısız olup, sınıf tekrarına kalan öğrenciler, ikinci yıllarında başarılı oldukları takdirde 

bölümlerinin birinci sınıfına başlayabilirler. Ancak tekrar başarısız olmaları durumunda yukarıda yer alan A, B, C 

veya b ve c maddelerinde belirtilen işlemlerden en az birisini uygulamak zorundadırlar. Çünkü yabancı dil hazırlık 

programlarının süresi azami iki eğitim-öğretim yılı olduğundan, hazırlık sınıfında iki yıl üst üste başarısız olan 

öğrencilerin üniversiteyle ilişikleri kesilmekte, yani kayıtları silinmektedir. 

 

Hazırlık Başarı Puanı, Katsayısı ve Harf Aralıkları 

 

Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programı bir yıldır (azami iki eğitim-öğretim yılı) ve bu süre ön lisans ve lisans 

programlarında öngörülen eğitim-öğretim sürelerine dahil değildir. Bu nedenle, öğrencilerin hazırlık sınıfı başarı 

notu, lisans başarı notu hesabına katılmamaktadır. Ancak eğitim dili %30 İngilizce olan zorunlu hazırlık 

öğrencilerinin bölüm derslerine başlayabilmeleri ve/veya mezun olabilmeleri için öğrenci bilgi sisteminde  Hazırlık 

notu olmalıdır. Öğrencilerin not dökümünde harf aralıkları mevcuttur. Öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Programını 

başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için başarı notunun 100 üzerinden en az 65 olması koşulu ile başarı notunun 

en az "CC" ( Geçer ) olması gerekir.  Hazırlık sınıfı geçme notu aşağıda verilen tabloda yer alan harf aralıkları 

dikkate alınarak sisteme girilir. 

 

    Başarı Notu Katsayı Puan Başarı Derecesi 

AA 4 90-100 Mükemmel  

BA 3,5 85-89 Pekiyi 

BB 3 80-84 İyi 

CB 2,5 75-79 Orta 

CC 2 65-74 Geçer 

K  0-64 Başarısız 

M   Muaf 

D   Devamsız 

N   Girmedi 

 

 

                                                             
2Bu seçenekten (c) yararlanabilmeleri için, öğrencilerin hazırlık programında devam şartını yerine getirmiş olmaları 
gerekmektedir. Devamsızlıktan kalan öğrenciler bu seçenekten yararlanamamaktadır. 
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Öğrencilerden Beklenen Davranışlar ve Okul Kuralları  

 

 Yabancı Diller Bölümü öğrencileri, Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne tabidirler.  Her 

öğrenci Kocaeli Üniversitesi öğrenci disiplin, ilke ve kurallarını bilmek ve bunlara uymakla yükümlüdür. 

 

 Tüm öğrencilerin Kocaeli Üniversitesi bünyesindeki herkesin hakkına saygı duyması ve farklı fikirlere karşı 

hoşgörülü olması gerekmektedir.  

 

 Öğrencilerin öğretim görevlileri ile iletişime açık bir tutum içerisinde olmaları önemlidir, endişelerini veya 

şikâyetlerini saygı çerçevesinde dile getirmeleri gerekmektedir.  

 

 Öğrenciler sadece okul tarafından kendilerine verilen kimlik kartını kullanmalıdırlar, başka öğrencilerin kimlik 

kartı ile okula giriş yasaktır.  

 

 Eşyaların kaybolması gibi sorunların yaşanmaması için sınıflarda özel veya değerli eşyalar bırakılmamalıdır.  

 

 Yönetimden izin almadan okul içerisinde duyuru yapılamaz, afiş vb. asılamaz.  

 

 Hazırlık Sınıfında Modüler sistem eğitimi uygulanmaktadır ve eğitim dahilinde her modül sonunda öğrencilerin 

sınıfları ve derslerine giren öğretim elemanları hazırlık programının belirlemiş olduğu kriterlere göre değişir. 

Öğrenci isteği üzerine sınıf değişikliği söz konusu değildir.  

 

 Öğrencilerin Hazırlık Sınıfındaki bütün derslere düzenli olarak katılmaları beklenir. Raporlu olsun ya da olmasın 

derslerin %80ine devam zorunluluğu bulunmaktadır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler ilgili modülü 

tekrar ederler.  

 

 Derse geç kalan öğrenciler olduğunda sınıf/ders düzeni bozulduğu için öğrencilerin dakik olması beklenir. Tüm 

öğrenciler ders başlamadan ve öğretim görevlisi derse girmeden sınıfta olmak zorundadır. 

 

 Öğrencilerden derse hazırlıklı gelmeleri, kitaplarını, defterlerini, kalemlerini yanlarında getirmeleri, dersi 

dinlemeleri ve derse katılmaları beklenmektedir.  

 

 Öğretim görevlileri ders dışı çalışma olarak öğrencilere ödevler verirler ve söz konusu ödevlerin zamanında 

tamamlanmasını beklerler. Ödevlerin tamamlanması, derslere hazırlanmak ve ders içi katılımda bulunmak 

açısından da önem taşımaktadır.  

 

 Öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu kullanması, su dışında yiyecek ve içecek tüketmeleri, dersle ilgisi olmayan  

konuşmalar ile diğer öğrencileri rahatsız  ederek  sınıf içi öğrenme ortamını  bozacak  eylemlerde bulunmaları 

kesinlikle yasaktır.  
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 Öğrenciler sınavlara vaktinde gelmelidirler. Öğrencilerin sınav için gerekli olan kalem, silgi, vb. araç gereçleri 

yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Sınav boyunca öğrencilerin birbirleriyle ya da cep telefonlarından 

konuşması ve cep telefonunu açık tutması kesinlikle yasaktır. Sınav esnasında cep telefonları kapalı olarak 

öğretmen masasının üzerine bırakılmalıdır. Kurallara uymayan ya da uygunsuz davranışta bulunan öğrencilerin 

sınavları geçersiz sayılır.  

 

 Sınav, ödev vd. çalışmalarda kopya çekmek suçtur. Sınavlar, ödevler, sunumlar ve portfolyo çalışmaları dahil 

kopya konusunda herhangi bir hoşgörü yoktur. Öğrencinin kopya çektiği kanıtlanırsa, öğrenci söz konusu 

değerlendirme için “0” (sıfır) alır. Ayrıca, kopya çekerken yakalanan öğrenci için telafi sınavı yapılmaz, 

Sınavlardan önce öğrencilerin tüm kitaplarını, çalışma kağıtlarını, notları ve cep telefonlarını öğretmen 

masasına bırakmaları istenir.  

 

 Sınıflardaki ders malzemeleri ve/veya teknik donanımların izinsiz kullanılması ve dışarı çıkarılması yasaktır. 

Öğrenciler okul binasını, derslikleri ve araç gereçleri korumakla yükümlüdürler. Okul binası ve eşyalarına zarar 

veren öğrenciler hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma sonucuna göre zararı maddi olarak 

karşılamak zorundadır.  

 

 Bina içinde kesinlikle sigara içilmez. Öğrenciler sadece okul bahçesinde ve kantin terasında izmaritlerini yere 

atmamak koşulu ile sigara içebilirler. Bina içinde sigara içtiği tespit edilen öğrencilere kanun gereği ilgili para 

cezası uygulanır.  

 

Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar  

Öğrencilerimizin sınav öncesi, sınav sırası ve sonrasında aşağıda listelenen kural ve talimatlara uyması 

gerekmektedir:  

 Herhangi bir engeli veya sağlık problemi bulunan öğrencilerin, gerekli sınav düzenlemelerinin yapılabilmesi için, 

sınav öncesinde Bölüm Sekreterine ve/veya başka bir idari bir yetkiliye durumları ile ilgili bilgi vermeleri önem 

taşımaktadır. ( ydb@kocaeli.edu.tr  veya hazirlik@kocaeli.edu.tr adreslerine eposta da atabilirsiniz. Gerekli 

görülen durumlarda özel durumu gösteren belge istenebilir.) 

 
 Sınavın yapılacağı yer, saat ve sınava gireceğiniz derslik bilgisi en geç bir gün önceden web sayfamızda 

duyurulmaktadır. (http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr/index.php) İlgili listeler panolara asılmadığı için sınav saat 

ve derslik bilgilerinizi sınava gelmeden önce kontrol etmeniz önemli ve gereklidir. 

 
 Sınava gelirken yanınızda fotoğraflı resmi bir kimlik belgesi (TC kimlik kartı, pasaport) getirmeniz gereklidir. 

Geçerli bir kimlik belgesi olmayan öğrenciler sınava alınmazlar. 

 
 Sınava gelirken yanınızda yumuşak uçlu bir kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş getirmeniz gereklidir. Sınav 

sırasında öğrencilerin birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler istemeleri ve/veya bu malzemeleri ortak kullanmaları 

yasaktır. 
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 Sınavın başlamasını takip eden ilk 30 dakika içinde sınava gelen öğrenciler sınava alınmaktadır ancak 

kesinlikle ek süre verilmemektedir. Sınav “Dinleme (Listening)” bölümüyle başlıyorsa ve öğrenci bu bölüm 

başladıktan sonra geldiyse, sınavın ilgili bölümü tamamlanana kadar beklemesi gerekmektedir. Sonrasında 

sınav salonuna girebilir ama dinleme bölümüne ait soruları cevaplayamaz.  

 
 Sınavın ilk 30 ve son 5 dakikası hiçbir öğrenci sınav salonundan çıkamaz. Herhangi bir öğrenci özellikle sınavın 

ilk 30 dakikası içinde salondan çıkmak zorunda kalsa bile idari kısımda bekletilir ve süre dolunca binadan 

çıkmasına izin verilir.  

 
 Sınav saatinden en az 15 dakika önce sınav yerinde hazır bulunmanız gereklidir. 

 
 Sınavın yapıldığı binaya, koridorlara ve dersliklere öğrenci ve görevlilerden başkasının girmesi yasaktır. 

Özellikle velilerinizin bu konuda ısrarcı olmamasını rica ederiz. 

 
 Sınav imza tutanağında adınızın karşında yer alan ilgili kısma sınava girdiğinize dair imza atmanız gereklidir. 

İmza atmayı unutmayınız. 

 
 Optik formun üstünde gerekli yerleri dikkatli bir şekilde doldurup, bilgileri doğru bir şekilde kodlayınız.  Yanlış 

kodlamalar değerlendirme esnasında sorun yaratmaktadır.  Sınav değerlenmelerinde kitapçıklar değil, sadece 

optik forma işaretlediğiniz cevaplar dikkate alınmaktadır. Cevaplarınızı sınav süresi içinde optik forma 

aktarmayı unutmayınız. Ek bir süre verilmemektedir.  

 
 Sınav kitapçığının üst kısmında ilgili yerlere ad-soyadınızı, bölümünüzü (department) ve öğrenci numaranızı 

yazmayı ve sınav kitapçık türünüzü optik forma işaretlemeyi unutmayınız. 

 

 Sınav salonuna su dışında yiyecek-içecek getirilmesi ve/veya tüketilmesi yasaktır.  

 
 Sınav sırasında cep telefonu başta olmak üzere herhangi bir elektronik cihaz veya sözlük vb. gibi ders 

materyali kullanılması yasaktır. 

 
 Sınava cep telefonu getirilmemesi tercih edilmektedir. Eğer getirdiyseniz, sınav başlamadan önce kapalı 

konuma getirip, görevli öğretim elemanının gösterdiği alana bırakmanız gerekmektedir. Telefonunu teslim 

etmeyen veya teslim ederken kapalı konuma getirmeyen öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır. 

 
 Sıranızın üzerine sınav materyalleri (soru kitapçığı, optik form, kalem, silgi, su, kol saati) dışında herhangi bir 

eşya koymanız yasaktır. 

 
 Sınav boyunca görevli öğretim elemanının tüm talimatlarına uyulmak zorundadır. Görevli öğretim elemanının 

açıklamalarını dikkatle dinlemeniz önemlidir. Ayrıca size söylenmeden sınav kitapçığını açmanız yasaktır. 

 

 Sınav başlar başlamaz veya öncesinde ilgili öğretim görevlisinin talimatıyla kitapçığınızda eksik sayfa ya da 

soru olup olmadığını mutlaka kontrol etmeniz gerekmektedir. Sınavı tamamlayıp sınav salonundan çıktıktan 

sonra veya sınav süresinin bitmesine yakın bir zamanda eksik sayfa olduğunu fark etseniz bile geriye dönük 

işlem yapılmamakta veya ek süre verilmemektedir.  
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 Sınav süresince (özel ve önceden belirttiğiniz bir durumunuz olmadığı sürece) tuvalete gitmek, dışarı çıkmak, 

yerinizden kalkmak, diğer öğrencilerle konuşmak yasaktır.  

 
 Sınav sırasında herhangi bir sorun yaşıyorsanız veya sorunuz varsa konuşmadan sadece elinizi kaldırmanız 

yeterlidir. Görevli öğretim elemanı sizinle ilgilenecektir.  

 
 Sınav sorularıyla ilgili (kelime, dilbilgisi vb.) bireysel sorularınız cevaplanmamaktadır. Ancak sorularda veya 

numaralarda herhangi hata varsa ilgili birime iletilmektedir. Alınan karar sonrası tüm sınıflara genel duyuru 

yapılmakta veya ortak hareket edilmektedir. 

 
 Sınavın verilen süre içinde tamamlanması gereklidir. Hiçbir öğrenciye ek süre verilmez. 

 
 Sınav bitiminde ilgili öğretim görevlisi tarafından tüm sınav materyalleri toplanana kadar yerinizden 

kalkmamanız gerekmektedir. Soru kitapçığı ve/veya optik formunu, varsa diğer sınav materyallerini, teslim 

etmeyen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılmaktadır.  

 
 Sınavını verilen süreden önceden tamamlayıp çıkan öğrencilerin koridorda bekleme yapmaları ve bina içinde 

dolaşmaları yasaktır. Sınav bitiminde kantine gitmeleri ve/veya bina dışına çıkmaları gereklidir. 

 
 Sınav sırasında kopya çekmek, çekmeye kalkışmak, kopya vermek, yardımlaşmak, başkasının yerine sınava 

girmek kesinlikle yasaktır. Bu davranışları sergileyen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır ve haklarında 

disiplin işlemi/yasal işlem başlatılır. Sınavda görevli öğretim elemanı, ilgili girişimlerden herhangi birisinde 

bulunan öğrenciyi/öğrencileri bir- iki kere uyardıktan sonra sorun hala devam ediyorsa tekrar bir uyarıda 

bulunmadan veya bilgi vermeden sınav iptal tutanağı hazırlama hakkına sahiptir. 

 
 Yukarıdaki listelenen kurallardan herhangi birisine aykırı hareket edildiğinin rapor edilmesi durumunda ilgili 

öğrencinin sınavı iptal edilir.  

 

Öneri ve Şikayet Politikası     

Yüksekokulumuz şikayet prosedürü okul ve/veya derslerle ilgili sorunlarınıza çözüm bulmak amacıyla 

oluşturulmuştur.  Öğrenci el kitabı, kurallar ve yönetmelikler de Yüksekokulumuz web sayfasında yayındadır.  

Bir öğretim elemanıyla veya öğrenciyle ilgili sorunu bulunan bir öğrenci öncelikle konuyu şahsi olarak o öğretim 

elemanı veya öğrenci ile görüşmeye çalışmalıdır. Bir çözüme ulaşamazsa, kur koordinatörlerinden veya idareden 

destek alınmalıdır veya idareye resmi bir dilekçe ile başvuru yapılmalıdır. Öğrenciler memnuniyet bildirmek, öneri 

veya talepte bulunmak ve/veya şikayette bulunmak için Üniversitemiz bünyesinde yer alan ve okulumuz adına 

görevli personelimizin doğrudan takip ettiği Talep Yönetim Bilgi Sistemini ( kys.kocaeli.edu.tr ) kullanabilirler.  

Öğrenciler sınav sonuçlarından memnun değillerse, sınav sonuçlarının açıklanmasını takip eden üç iş günü içinde 

Bölüm sekreterliğine bir dilekçe vererek ve/veya hazirlik@kocaeli.edu.tr adresine eposta atarak sınavlarının 

yeniden değerlendirilmesini isteyebilirler. Sınavlar, optik formla yapıldıysa, formlar tekrar okutulur; yazma sınavı 

varsa önceki notu veren öğretim elemanlarından farklı bir grup tarafından yeniden değerlendirilir.  
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Öğrenci İşleri ve İdari İşler 

 

Yüksekokulumuzda görevli olup, diyalog kurma ihtiyacınız olacak idari personel bilgisi ve hangi işlemleri yapıp 

yapamadıkları bilgisi aşağıda mevcuttur.  

 

Görevi Adı-soyadı Oda No 

Müdür Sekreteri Nurdan HEPKUL 3. Kat 

Bölüm Sekreteri Yasin ALPAYDIN 2. Kat 

Bölüm Sekreteri Selver BAĞCILAR 3. Kat 

 
 
Yıl tamamlandığında öğrenci sisteminizde hazırlık notunuzun not görünmemesi vb. bir sorun olduğunda, hazırlık 

not dökümü veya hazırlıkta okuduğunuza dair belgeler gibi hazırlık programıyla ilgili belgeleri bölüm 

sekreterliğinden alabilirsiniz.  

 
Raporlar, mazeret sınavı başvurusu veya mazeret dilekçesi vb. belgeleri de bölüm sekreterliğine (3. kat) vermeniz 

gerekir.  

 
Öğretim elemanı ders başladıktan sonraki 5 dk. içinde derse gelmezse yine 3. Kat bölüm sekreterliğine bilgi 

vermeniz gerekmektedir.  

 
Yüksekokulumuzdan öğrenci belgesi verilememektedir. Öğrenci belgesi almak istediğinizde kendi bölümünüzün 

öğrenci işleri ile iletişim kurmanız gerekmektedir.  

 
İdari personelimizin devamsızlık durumunuz hakkında bilgisi yoktur. Bu konuda kendilerinden bilg i talep etmeniz 

doğru değildir.  

 
İdari personellerimizin odasında gereksiz meşguliyet yaratmamanız beklenir. İşiniz tamamlandığında başka 

öğrencilerin ve personelimizin kendi işlerini yapabilmesi için odalarda uzun süre kalmamanız önemlidir. 

 

Müdür ve müdür yardımcısı ile görüşmek istediğinizde Müdür Sekreterliğinden randevu almanız gereklidir. 
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Hazırlık Sınıfları 2019-2020 Akademik Takvimi 

 

GÜZ YARIYILI 

11 Eylül 2019 Güz Yeterlik Sınavı (İYS-GÜZ) 

14 Eylül 2019 Güz Yeterlik Sınav Sonuçlarının İlanı 

16-20 Eylül 2019 Seviye Belirleme, Ders Bilgilendirme ve Oryantasyon Haftası  

20 Eylül 2019 İsteğe bağlı hazırlık eğitimi almak isteyen öğrencilerin bu isteklerinden vazgeçme 
hakkı için son tarih 

23 Eylül 2019 1. Modül (Kur) Derslerinin Başlangıcı 

03 Ekim 2019 Değerlendirme Sınavı 1 

15 Ekim 2019 Değerlendirme Sınavı 2 

01 Kasım 2019 Değerlendirme Sınavı 3 

04 Kasım 2019 Hikaye Kitabı Sınavı1 

08 Kasım 2019 1. Modül Derslerinin Sonu  

11-15 Kasım 2019 1. Modül Sonu Sınavları2 

20 Kasım 2019 1. Modül Mazeret Sınavı 

22 Kasım 2019 1. Modül Sonu Sınavı Sonuçları, Başarı Durumları ve Yeni Sınıfların İlanı 

25 Kasım 2019 2. Modül Derslerinin Başlangıcı 

04 Aralık 2019 Değerlendirme Sınavı 1 

19 Aralık 2019 Değerlendirme Sınavı 2 

30 Aralık 2019 Değerlendirme Sınavı 3 

06 Ocak 2020 Hikaye Kitabı Sınavı 

10 Ocak 2020 2. Modül Derslerinin Sonu  

13-17 Ocak 2020 2. Modül Sonu Sınavları  

22 Ocak 2020 2. Modül Mazeret Sınavı 

24 Ocak 2020 2. Modül Sonu Sınavı Sonuçları, Başarı Durumları ve Yeni Sınıfların İlanı 

23 Ocak 2020 Kış Yeterlik Sınavı (İYS-KIŞ)3 (Eski kayıtlı öğrenciler için) 

29 Ocak 2020 Kış Yeterlik Sınav Sonuçlarının İlanı 

BAHAR YARIYILI 

10 Şubat 2020 3. Modül Derslerinin Başlangıcı 

20 Şubat 2020 Değerlendirme Sınavı 1 

06 Mart 2020 Değerlendirme Sınavı 2 

17 Mart 2020 Değerlendirme Sınavı 3 

23 Mart 2020 Hikaye Kitabı Sınavı 

27 Mart 2020 3. Modül Derslerinin Sonu  
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30 Mart-03 Nisan 2020 3. Modül Sonu Sınavları  

08 Nisan 2020   3. Modül Mazeret Sınavı 

10 Nisan 2020 3. Modül Sonu Sınavı Sonuçları, Başarı Durumları ve Yeni Sınıfların İlanı 

13 Nisan 2020 4. Modül Derslerinin Başlangıcı 

22 Nisan 2020 Değerlendirme Sınavı 1 

04 Mayıs 2020 Değerlendirme Sınavı 2 

21 Mayıs 2020 Değerlendirme Sınavı 3 

01 Haziran 2020 Hikaye Kitabı Sınavı 

05 Haziran 2020   4. Modül Derslerinin Sonu  

08-12 Haziran 2020 4. Modül Sonu Sınavları  

15 Haziran 2020 4. Modül Mazeret Sınavı 

16 Haziran 2020 4. Modül Sonu Sınavı Sonuçları ve Başarı Durumlarının İlanı 

19 Haziran 2020 Bahar Yeterlik Sınavı (İYS-BAHAR)4  

25 Haziran 2020 Bahar Yeterlik Sınav Sonuçlarının İlanı 

27 Temmuz 2020 Yaz Yeterlik Sınavı (İYS-YAZ)5 

30 Temmuz 2020 Yaz Yeterlik Sınav Sonuçlarının İlanı 

 
1. 1.Modülde yapılacak olan hikaye kitabı sınavından sadece hazırlık programına A2 düzeyde başlayan öğrenciler 

sorumludur. 
 
2. Modül sonu sınavları test, yazma sınavı ve sözlü sınavdan oluşmaktadır. Sözlü ve yazılı sınavlar farklı günlerde 

uygulanmaktadır. Sınav detayları sınavdan iki hafta önce web sayfamızdan ilan edilmektedir. 
 
3. Kış yeterlik sınavına, hazırlık programına A2 modülüyle başlamış ve devam ettiği iki modülü başarıyla 

tamamlamış 2019 girişli zorunluk hazırlık öğrencileri ile 2018 girişli olup, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında hazırlık 
sınıfında başarılı olamayan ve/veya devamsızlıktan kalmış öğrenciler girebilir.  

 
4. Bahar yeterlik sınavına 2018 ve/veya 2019 girişli olup, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında devam ettiği modüllerden 

üçünü başarıyla tamamlamış (diğer bir ifadeyle dördüncü modüle devam edememiş veya devam ettiği halde başarısız 
olmuş) öğrenciler girebilir.  

 
5. Yaz yeterlik sınavına 2018 ve/veya 2019 girişli olup, 2018-2019 ve 2019-2020 eğitim-öğretim yıllarında hazırlık 

sınıfında başarılı olamayan ve/veya devamsızlıktan kalmış öğrenciler girebilir. OSYM yatay geçiş takvimine bağlı 
olarak sınav tarihinde değişiklik yapılabilir. 
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İhtiyaç Duyulabilecek Telefonlar / Web sitesi bilgileri 

 
Yabancı Diller Yüksekokulu  0 262 527 40 00 

Umuttepe Yerleşkesi Santral 0 262 303 10 00 

KOU Mediko Sosyal Aile Hekimliği Polikliniği 1 0 262 303 12 67              

KOU Mediko Sosyal Aile Hekimliği Polikliniği 2 0 262 303 12 68 

KOU Mediko Sosyal Diş Hekimliği Polikliniği  0 262 303 12 66 

KOU Mediko Sosyal Psikolojik Hizmetler Birimi                   

*Uzman Psikolog Başak KICIR 

*Psikolog Murat ATICI 

 

0 262 303 12 61 

0 262 303 12 64 

Engelli Öğrenciler Araştırma ve Uygulama Birimi 0 262 303 12 75 

Körfez Devlet Hastanesi 0 262 526 66 66 

Buz Pateni Salonu 0 262 226 60 96 

 

Acil Sağlık 112 

Doğalgaz Arıza 187 

Elektrik Arıza 186 

İtfaiye 110 

Jandarma 156 

Su Arıza 185 

Trafik 154 

Orman Yangını İhbar 177 

Sosyal Hizmet Dayanışma Hattı 183 

Polis imdat 155 

Kızılay 168 

Posta kodu danışma   119 

 
 

Kocaeli Üniversitesi 

Yükseköğretim Kurulu Mevzuat 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 

Kocaeli B.B. Şehir Tiyatroları 

Kocaeli B.B. Meslek ve Sanat Edindirme Kursları 

İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursları 

 

http://www.kocaeli.edu.tr/ 

https://www.yok.gov.tr/kurumsal/mevzuat 

https://www.kocaeli.bel.tr/tr/ 

https://tiyatro.kocaeli.bel.tr/tr 

http://komek.org/default.asp 

http://www.izmit.bel.tr/projeler/izmek-kurs-

merkezleri_297.html 

 

 

BAŞARILI ve KEYİFLİ BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GEÇİRMENİZ DİLEĞİYLE… 

 

http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr/
mailto:hazirlik@kocaeli.edu.tr
http://www.kocaeli.edu.tr/
https://www.yok.gov.tr/kurumsal/mevzuat
https://www.kocaeli.bel.tr/tr/
https://tiyatro.kocaeli.bel.tr/tr
http://komek.org/default.asp
http://www.izmit.bel.tr/projeler/izmek-kurs-merkezleri_297.html
http://www.izmit.bel.tr/projeler/izmek-kurs-merkezleri_297.html
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EK-1  Konuşma Becerisi Değerlendirme Kriteri   (Speaking Assessment Scale) 

 

 COMMUNICATIVE 
IMPACT 

RANGE ACCURACY COHERENCE FLUENCY/PRONUNCIATION 

 Candidate... Candidate... Candidate... Candidate... Candidate... 

4  requires no 
additional 
prompting 

 makes relevant 
contributions 

 uses wide 
range of 
structures 
and 
vocabulary 

 makes 
occasional 
minor 
mistakes 

 uses mostly 
accurate 
structures and 
appropriate 
vocabulary 

 's speech has 
good 
organization 

 has effective 
use of basic 
linkers 

 is understood with ease 

 uses mostly accurate 
pronunciation and 
appropriate intonation 

 makes some hesitations 
when searching for ideas 

3,5      

3  requires a little 
additional 
prompting 

 generally makes 
relevant 
contributions 

 uses 
adequate 
range of 
structures 
and 
vocabulary 

 makes 
frequent minor 
mistakes only 

 generally uses 
appropriate 
vocabulary 
with isolated 
inappropriacie
s 

 's speech has 
enough 
organization 

 has enough 
use of basic 
linkers 

 is understood with easily with 
isolated difficulties 

 uses fairly accurate 
pronunciation and 
appropriate intonation 

 makes some hesitations 
when searching for language 

2,5      

2  requires some 
additional 
prompting 

 occasionally 
makes irrelevant 
contributions 

 uses limited 
range of 
structures 
and 
vocabulary 

 makes 
occasional 
major and  
frequent minor 
mistakes  

 generally uses 
appropriate 
vocabulary 
with 
occasional 
disturbing 
inappropriacie
s 
 

 's speech has 
poor 
organization 

 has poor use of 
basic linkers 

 is understood with strain 

 has poor pronunciation and 
intonation 

 makes frequent hesitations  

1,5      

1  requires major 
additional 
prompting 

  makes mostly 
irrelevant 
contributions 

 uses very 
limited range 
of structures 
and 
vocabulary 

 makes 
frequent major 
and minor 
mistakes  

 frequently 
uses 
inappropriate 
vocabulary  

 's speech has 
no organization 

 has effective no 
use of basic 
linkers 

 is understood with constant 
strain 

 uses mostly inaccurate 
pronunciation and 
inappropriate intonation 

 makes long hesitations which 
break down the 
communication 

 

 

 

 

 

http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr/
mailto:hazirlik@kocaeli.edu.tr
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EK-2  Sınıf Performansı Değerlendirme Kriteri  (Class Performance Criteria) 

 
 

 16-20 Pts. 11-15Pts. 6-10Pts. 0-5Pts. 

 

Attendance & 

Promptness 

Student is always 

prompt and regularly 

attends classes 

Student is rarely late 

to class and regularly 

attends classes 

Student is 

sometimes late to 

class and regularly 

attends classes 

Student is often late 

to class and has poor 

attendance of classes 

 

 

Interaction & 

Participation In 

Classroom 

Learning Activities 

Always a willing 

participant; acts 

appropriately during 

all activities; responds 

frequently to 

questions; routinely 

volunteers point of 

view 

Often a willing 

participant; acts 

appropriately during 

activities; responds 

occasionally to 

questions; 

occasionally 

volunteers point of 

view 

Rarely a willing 

participant; 

occasionally acts 

inappropriately during 

activities; rarely able 

to respond to direct 

questions; rarely 

volunteers point of 

view 

Never a willing 

participant; often acts 

inappropriately during 

activities; never able 

to respond to direct 

questions; never 

volunteers point of 

view 

 

 

 

Preparation 

Student is almost 

always prepared for 

class with 

assignments and 

required class 

materials. ( books, 

proper dictionaries 

supplementary 

materials, packs, 

pencils etc.) 

Student is usually 

prepared for class 

with assignments and 

required class 

materials.  

( books, proper 

dictionaries 

supplementary 

materials, packs, 

pencils etc.) 

Student is rarely 

prepared for class 

with assignments and 

required class 

materials.  

( books, proper 

dictionaries 

supplementary 

materials, packs, 

pencils etc.) 

Student is almost 

never prepared for 

class with 

assignments and 

required class 

materials. ( books, 

proper dictionaries 

supplementary 

materials, packs, 

pencils etc.) 

 

 

 

Behavior 

Student almost 

never displays 

disruptive behavior in 

class. 

 ( such as chewing 

gums, using cell 

phones in class, 

sleeping, chatting, 

cheating and negative 

attitude towards 

teachers and 

institutional 

processes) 

Student rarely 

displays disruptive 

behavior in class. 

 ( such as chewing 

gums, using cell 

phones in class, 

sleeping, chatting, 

cheating and negative 

attitude towards 

teachers and 

institutional 

processes) 

Student sometimes 

displays disruptive 

behavior in class. 

 ( such as chewing 

gums, using cell 

phones in class, 

sleeping, chatting, 

cheating and negative 

attitude towards 

teachers and 

institutional 

processes) 

Student almost 

always displays 

disruptive behavior in 

class. ( such as 

chewing gums, using 

cell phones in class, 

sleeping, chatting, 

cheating and negative 

attitude towards 

teachers and 

institutional 

processes) 

 

Motivation & 

Attitude Towards 

Learning 

Always motivated, 

eager to learn, willing 

to study and improve 

him or herself. 

Usually motivated, 

eager to learn, willing 

to study and improve 

him or herself. 

Rarely motivated, 

eager to learn, willing 

to study and improve 

him or herself. 

Almost never 

motivated, eager to 

learn, willing to study 

and improve him or 

herself. 
 

http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr/
mailto:hazirlik@kocaeli.edu.tr

