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KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİ GENEL BİLGİLENDİRME YAZISI (Şubat, 2021) 

 

1. Hazırlık sınıfları ile ilgili duyurular için Yabancı Diller Yüksekokulu’nun web sayfasını takip etmeniz gereklidir.  

http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr/    

 

2. Sınav uygulama problemleri, sınav sonucu itirazları, rapor gönderimi, ders erişim sorunu, belge talebi vb gibi idari 

ve/veya teknik konularda hazirlik@kocaeli.edu.tr adresine eposta atmanız gereklidir. Pandemi sürecinde esnek 

çalışma düzeni olduğu için bizlere eposta yoluyla ulaşmanız telefonla ulaşmanızdan daha etkili olacaktır.  

 

ÖNEMLİ: Sınav sırasında bu eposta adresi bölüm sekreterimiz tarafından takip edilmekte ve sistem adminlerine 

sorunlar anında iletmektedir. Bu nedenle, herhangi bir sınava erişim sorunu yaşıyorsanız sınav anında 

beklemeden eposta atmanız gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, sınavlarda yaşadığınız teknik sorunlar için 

ulaşmanız gereken yetkili ders hocalarınız değil sistem adminleri olduğu için en doğru çözüm eposta atmanızdır.  

 

3. Dersler 15 Şubat 2021 tarihinde başlayıp, 21 Mayıs 2021 tarihinde bitecektir. 

 

4. Birinci öğretim dersleri sabah 09:30-13:05, ikinci öğretim dersleri öğleden sonra 16:00-19:35 saatleri arasında 

yapılmaktadır. Her seviyede günde beş ders yapılmaktadır. Uzaktan eğitimde bir ders 35 dakika üzerinden 

planlanmıştır. Ders aralarında 10 dk. teneffüs verilmektedir. 

 

5. 23 Nisan, 13-14 Mayıs ve 19 Mayıs günleri resmi tatil olduğu için ders yapılmayacak; aksi bir durum oluşmadığı 

sürece 12 Mayıs günü (bayram arifesi) yarım gün tatil olduğu için gündüz dersleri yapılacak, gece dersleri 

yapılmayacaktır.  

 

6. M ve E sınıfları Speakout Pre-intermediate kitabını kullanacaklardır. 

MR ve ER sınıfları ilk yedi hafta Total Elementary kitabını, sonraki altı hafta ise bazı üniteler hariç Speakout Pre-
intermediate kitabını takip edeceklerdir. Kitaplar aşağıda verilen linkten sipariş edilerek veya farklı bir 
platformdan temin edilebilir. 
 
https://www.çokkitap.com/kocaeli-universitesi-yabanci-diller-yuksek-okulu-10163 
 

7. Bu dönem okunması planlanan hikaye kitapları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir. İlgili kitap dosyaları web 

sayfamızdan paylaşılacaktır.  

 Hikaye Kitabı Sınavı 1 Hikaye Kitabı Sınavı 2 

M sınıfları Grace Darling (Stage 2) Voodoo Island (Stage 2) 

E sınıfları The Piano (Stage 2) Dead Man’s Island (Stage 2) 

MR & ER sınıfları Christmas in Prague (Stage 1) Dead Man’s Island (Stage 2) 

 

8. Modül başarı notu hesabı, hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamak için gerekli şartlar ve çevrimiçi sınav kuralları 

ile ilgili açıklamalar ilerleyen sayfalarda mevcuttur.  

http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr/
mailto:hazirlik@kocaeli.edu.tr
https://www.çokkitap.com/kocaeli-universitesi-yabanci-diller-yuksek-okulu-10163
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MODÜL BAŞARI NOTU HESABI 

Dönem boyunca yapılacak değerlendirmeler ve yüzdelik etkileri aşağıdaki tablolarda gösterildiği şekilde olacaktır. 

Bir modülden başarılı olmanın temel şartı modül sonu sınavından (MSS) 64,5 ve üstü bir not almaktır. Eğer bu 

sınavdan 64,5 üstü bir not aldıysanız ve modül içi notunuzun %70 i ve modül sonu sınavınızın %30 u 

hesaplandığında ortaya çıkan not en az 64.5 ise ilgili modülden başarılı sayılırsınız. İlgili hesaplar şu şekilde 

yapılmaktadır:  

Modül başarı notunuz hesaplanırken öncelikle modül içi notlarınızın %70 i hesaplanır. Modül içi notlarınız aşağıdaki 

tabloda gösterilen değerlendirmeleri kapsamaktadır ve %70 i yine aşağıdaki tabloda verildiği şekilde hesaplanır. 

Modül içi notunuz kaç olursa olsun modül sonu sınavına girebilirsiniz.  

MODÜL İÇİ DEĞERLENDİRMELER  Yüzdelik Etkileri 

4 adet Değerlendirme Sınavı  &  2 adet Hikaye Kitabı Sınavı %10 

1 adet Ara Sınav %5 

3 adet Konuşma (Speaking) Sınavı %25 

2 adet Yazma (Writing) Sınavı 

Sınıf içi Yazma (Uygulamaları) 

%10 

Sınıf Performansı (devam, derse ve notlandırılmayan sınıf içi yazma etkinliklerine katılım) %10 

My English Lab (Çevrimiçi ödev ve ek materyaller) %10 

Modül İçi Notunun Başarı Notuna Toplam Etki Oranı %70 

 
Bahar Yarıyılında uygulanacak Modül sonu sınav notunuz ve yüzde % 30 u şu şekilde hesaplanacaktır:  
 

MODÜL SONU DEĞERLENDİRMELER –  Yüzdelik Etkileri 

1 adet çoktan seçmeli yazılı sınav %30 

1 adet Konuşma (Speaking) Sınavı  %70 

Modül Sonu Sınav Notu %100 

Modül Sonu Sınav Notunun Başarı Notuna Toplam Etki Oranı %30 

 
Modül içi notunun %70 i ve Modül sonu sınav notunuzun %30 u hesaplandığında ortaya çıkan not başarı notunuz 

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

zorunludur. Modül sonu sınavından 64,44 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 ortalamasının da 64,5 ve üstü olması gereklidir. 64,4 ve altı olan öğrenciler kur 

tekrarı yaparlar. 

 

Modül-içi notunun %70 i + Modül sonu sınav notunun %30 u = Modül başarı notu 

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

ÖNEMLİ: Değerlendirme sınavları, ara sınav ve hikaye kitabı sınavlarının tarihleri akademik takvimimizin Bahar yarıyılı 

kısmında belirtilmiştir (Bk. bir sonraki sayfa). Diğer sınavların tarihleri/saatleri öğretim görevlilerimiz tarafından 

duyurulacaktır. Ara sınavlar, modül sonu sınavları ve yeterlik sınavları test, yazma sınavı ve/veya sözlü sınavdan 

oluşmaktadır. Sözlü ve/veya yazılı sınavlar farklı günlerde uygulanabilir. Sınav şekli ve detayları sınavdan bir hafta 

önce web sayfamızda (http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr/) veya derslerde öğretim görevlilerimiz tarafından ilan 

edilmektedir. 

 
 
 

http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr/
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KOU YDYO HAZIRLIK SINIFLARI BAHAR YARIYILI AKADEMİK TAKVİMİ 

15 Şubat 2021 2. Modül (Kur) Derslerinin Başlangıcı 

04 Mart 2021 Değerlendirme Sınavı 1 

18 Mart 2021 Değerlendirme Sınavı 2 

01 Nisan 2021 Ara Sınav  

08 Nisan 2021 Hikaye Kitabı Sınavı 1 

15 Nisan 2021 Değerlendirme Sınavı 3 

06 Mayıs 2021 Değerlendirme Sınavı 4 

20 Mayıs 2021 Hikaye Kitabı Sınavı 2 

21 Mayıs 2021 2. Modül Derslerinin Sonu  

25-28 Mayıs 2021 2. Modül Sonu Sınavları 

03 Haziran 2021 2. Modül Sonu Sınavı Sonuçları ve Başarı Durumlarının İlanı 

07-08 Haziran 2021 Bahar Yeterlik Sınavı (İYS-BAHAR)2 

11 Haziran 2021 Bahar Yeterlik Sınav Sonuçlarının İlanı 

28 Temmuz 2021 Yaz Yeterlik Sınavı (İYS-YAZ)3 

30 Temmuz 2021 Yaz Yeterlik Sınav Sonuçlarının İlanı 

 
 

HAZIRLIK SINIFINI BAŞARILI İLE TAMAMLAMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR 

 
a. Güz yarıyılında (1.modül) devam ettikleri 1.modül derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bahar yarıyılı                

(2. modül) derslerini de başarıyla tamamlarlar ise doğrudan başarılı kabul edilir ve bir sonraki akademik yılda 
bölüm derslerine başlarlar. Bu öğrencilerin Bahar Yeterlik (İYS-BAHAR) sınavına girmesine gerek yoktur. Hazırlık 
sınıfı başarı notları 2. dönem hesaplanan başarı notudur ve sisteme bu not girilir. 

 
b. Güz yarılı yılında devam ettikleri 1. Modül derslerini başarıyla tamamlayamayıp kur tekrarına kalan öğrenciler 

Bahar yarıyılı derslerini başarıyla tamamlarlarsa Bahar Yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Bu sınavdan 
başarılı olan öğrenciler bir sonraki akademik yılda bölüm derslerine başlarlar. Hazırlık sınıfı başarı notları Bahar 
Yeterlik sınavından aldıkları not olarak kabul edilir ve sisteme bu not girilir. Bu sınavda başarılı olamayan 
öğrenciler hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamak için Yaz Yeterlik (İYS-YAZ) sınavına girmek zorundadırlar. 

 
c. Güz ve Bahar yarıyıllarında eğitim aldıkları modüllerin ikisini de başarıyla tamamlamayan ya da derslere hiç devam  

etmeyen/sınavlara girmeyen öğrenciler sadece Yaz yeterlik sınavına girebilirler. Yaz yeterlik sınavından başarılı 
olan öğrenciler bir sonraki akademik yılda bölüm derslerine başlarlar. Yaz yeterlik sınavından başarılı olamayan 
öğrenciler hazırlık sınıfını tekrar ederler. Güz Yeterlik sınavına girme hakları yoktur. 

 
ÖNEMLİ: 1. Modül derslerini başarıyla tamamlamış ama devam sınırını aşmış öğrencilere (isimleri kırmızı renkli 
olan) eğitimlerine bir üst kurdan devam etme hakkı verilmiştir ama bu öğrenciler 1. Modülü başarıyla 
tamamlamamış sayılmaktadır. Bu nedenle, eğer bu dönem derslere devam eder ve başarılı olurlarsa Bahar 
Yeterlik sınavına, yine başarısız olurlarsa sadece Yaz Yeterlik sınavına girme hakları olacaktır. 
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ÇEVRİMİÇİ YAZILI SINAVLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR 

 

 Sınava size ilan edilen gün ve saatte girmeniz gereklidir. 

 

 Sınava sadece 1 (bir) kez giriş yapılabilir ve sınavda belirlenen zaman süresi kadar kalabilirsiniz. Yani örneğin 

sınav süreniz 45 dakika ise bu süre dolduğunda sınav otomatik olarak kapanacaktır. 

 

 Sınavını geç başlatan öğrenci, kalan sınav süresi kadar zaman kullanabilmekte, ek süre verilmemektedir. 

Örneğin, sınavınız saat 14:00’da başladı ve 45 dakika sürecek ama siz sınava/sisteme 14:15’te girdiniz. 

Sınavınızın ilk 15 dakikası bitmiş olacak ve sınav için 30 dakikanız kalmış olacaktır. 

 

 Sınav, güvenirliği arttırmak amacıyla aynı seviyede hazırlanmış rastgele dağılımlı sorulardan oluşmaktadır 

ve her soru yeni bir sayfada görüntülenecek ve gezinti yöntemi ardışık olacak şekilde düzenlenmiştir. Diğer 

bir ifade ile sınavda sorular sırasıyla tek tek gelecek ve işaretlediğiniz/çözdüğünüz veya boş bıraktığınız 

sorulara geri dönüş olmayacaktır.  

 

 Sorulara ekranınıza geldikleri sırayla cevap verdikten sonra sağ alt köşedeki SONRAKİ SORU seçeneğini 

tıklayarak ilerlemeniz gereklidir. 

 

 Sonraki soruya geçmek için ' SONRAKİ SORU ' düğmesine sadece bir kez basınız ve sayfanın yenilenmesini 

bekleyiniz. Birden fazla basmanız halinde soru atlamanız söz konusu olacaktır. Atladığınız soruya geri 

dönemeyeceğinizi unutmayın. 

 

 Sınav süresi soruların ortalama cevaplanma ve sorular arası geçiş süreleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu 

nedenle zaman planlamanızı doğru yapmanız halinde herhangi bir sorun yaşamadan sınavınızı 

tamamlayabilirsiniz.  

 

 Sınavlara mümkün olduğunca dizüstü ve masaüstü bilgisayarlardan katılmanızı öneririz. 

 

 Sınav bitiminde "Uygulamayı bitir" ve ardından "Tümünü gönder ve bitir" düğmeleri seçilmelidir. Sürenizi 

ayarlamayıp bu düğmelere basmadan sınav kapanırsa notunuz hesaplanmayacaktır. 

 

 Bazı web tarayıcıları (Google Chrome, Mozilla Firefox), herhangi bir nedenle donma veya kapanma 

sonrasında tekrar açıldıklarında oturuma devam etme seçeneği sunabilmektedir. (Bu tarayıcıları tercih 

etmeniz yararlı olacaktır.) Böylece sınavınıza devam edebilmeniz mümkün olacaktır. Tabi bu durumda kalan 

sınav süresi kadar zaman kullanılabilir, sistem ek süre vermez. 

 

 Sınava cep telefonu veya akıllı sistemler ile giriş yapmanız halinde, kullandığınız işletim sistemi ve tarayıcı 

ayarlarından dolayı, kullanıcı taraflı bazı özelliklerin çalışmaması durumu söz konusu olabilir. Mümkün 

olduğunca dizüstü ve masaüstü bilgisayarlardan sınavlara katılınız. 

 

 Sınavı tamamlamak için sırasıyla “Uygulamayı Bitir” ve “Tümünü Gönder ve Bitir” butonuna basmanız gerekir. 

Özellikle cep telefonları ve tabletlerdeki bazı web tarayıcılarda “Tümünü Gönder ve Bitir” butonunun 

görünmeme durumu olabilmektedir. Bu tamamen kullandığınız cihazla ilgilidir. Tüm öğrenciler için sınav 

süresi bittikten sonra Tümünü Gönder düğmesini tıkladığınızda “başarılı bir şekilde gönderilmiştir” ibaresi 

görünüyor ise, sınavınız sorunsuz gönderilmiştir. 

 

 Herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet kesintisi, bilgisayar arızası, ekran donması ve bilgisayarın 

yanıt vermemesi gibi) sınavınızın yarım kalması veya sınava katılamamanız 

durumunda hazirlik@kocaeli.edu.tr adresine eposta atabilirsiniz. UZEM sistemsel inceleme yapacak, 

inceleme sonucuna göre gerek olursa bir çözüm sunulacaktır. 

 
 

 

mailto:hazirlik@kocaeli.edu.tr
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ÇEVRİMİÇİ SÖZLÜ SINAVDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR 

 Sınav linkleri UZEM EDESTEK sisteminde kayıtlı olduğunuz sınav grubunda ilgili haftaya açılmaktadır. Sınav 

öncesinde web sayfamızda saat vb bilgileri paylaşılmaktadır. 

 

 İlgili linki tıklayıp derse girdiğinizde görevli öğretim elemanlarımız sizleri sanal bekleme odasına alacaklar ve 
oradan çağıracaklardır.

 

 Fotoğraflı ve TC kimlik nolu resmi kimlik belgenizin yanınızda olması gereklidir. Kimlik belgenizi ekrana 
tutarak görevli öğretim elemanına göstermeniz gereklidir. Öğretim görevlilerimiz fotoğrafınızdan emin 
olmamaları durumunda sizden başka bir kimlik veya yakın zamanda çekilmiş vesikalık bir fotoğraf isteyebilirler. 
Lütfen bunları da yanınızda bulundurunuz.

 

 Sınav sırasında maske, güneş gözlüğü vb. kimlik tespitini engelleyecek aksesuarlar ve kulaklık 
kullanmanız yasaktır.

 

 Sınava kamerası ve mikrofonu olan bir cihazla girmelisiniz. Sizin sınavınız esnasında kameranız ve 
mikrofonunuzun sürekli açık olması zorunludur.

 

 Yanında fotoğraflı resmi bir kimlik belgesi olmayan ve kamera/mikrofon kullanmayan öğrenciler sınava 
kabul edilmemektedir.

 

 Sözlü sınav sırasında kullanılan uygulamada varsa farklı bir arka plan kullanmanız yasaktır.
 

 Sınavınız bitince sistemden çıkmanız gereklidir. Öğretim elemanlarımızda sınavınızın bitiminde sizleri gruptan 
çıkaracaktır.

 

 Sınava aynı anda iki öğretim görevlisi girecek ve konuşmanız “Konuma Sınavı Değerlendirme Kriterimize” göre 
değerlendirilecektir. Her iki öğretim görevlileri ayrı ayrı not verecek ve ortalaması sizin nihai notunuz olacaktır. 
(Sınav sırasında not bilgisi verilmemektedir.) Sınav sonuçları Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasında ilan 
edilecektir.

 

 Öğretim görevlilerimiz her bir öğrenciyle genel bir tanışmanın devamında sizlere ellerindeki konu listesinden 
sırayla iki veya üç farklı soru soracaklardır. Sıra size geldiğinde kaçıncı sıradaysanız o sıradaki konu-sorular size 
yüksek sesle iki (2) kere okunacak ve gerekliyse hazırlanma süresi verilecek ve o konu/soru hakkında yeterli bir 
süre konuşmanız beklenecektir. Hiçbir ek açıklama yapılmayacak veya zorunlu olmadıkça ek soru 
sorulmayacaktır.

 

 Sınav sırasında tam konuşma yaparken sistemden düşerseniz, tekrar girebileceksiniz ama size farklı bir 
konu verilecektir.



 Sınav sırasında teknik bir sorun veya sınav linkini açamama gibi bir sorun yaşarsanız ivedilikle 
hazirlik@kocaeli.edu.tr adresine eposta atmanız gereklidir.

 

 Sınav kayıt altına alındığı için tüm tarafların yasal sorumluluklarını yerine getirmesi önemlidir.
 

 
 Bilginize, 
  
 KOU YDYO 

                                                                                                                                                             YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 

mailto:hazirlik@kocaeli.edu.tr

	 Yanında fotoğraflı resmi bir kimlik belgesi olmayan ve kamera/mikrofon kullanmayan öğrenciler sınava kabul edilmemektedir.

