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COVID-19 PANDEMİSİ NEDENİYLE ALINAN TEDBİRLER ÇERÇEVESİNDE  
YÜKSEKOKULUMUZ HAZIRLIK SINIFLARI DERS ve SINAV UYGULAMALARINDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER 

 
Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada yaşanan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen COVID-19 sebebiyle yaşamakta 

olduğumuz olağanüstü durum karşısında alınan önlemler çerçevesinde, diğer tüm kademelerde olduğu gibi, YÖK tarafından Yükseköğretim 

Kurumlarında da eğitimin uzaktan öğretim yöntemiyle sürdürülmesi kararı alınmıştır. Bu karar doğrultusunda Yüksekokulumuz Hazırlık 

sınıflarında sürdürdüğümüz yabancı dil eğitimi uygulamalarında yapılan düzenlemeler aşağıdaki tablolarda mevcuttur. İlgili düzenlemeler 

sadece 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılı uygulamalarını kapsamaktadır ve bu süreç için geçerlidir.   

A.         3. MODÜL İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 
 

 
 
 

3. MODÜL 
DERSLERİ 

10 Şubat-27 Mart 2020 tarihleri arasında 7 hafta olarak yapılması planlanan 3. modül derslerinin ilk 5 haftası yüz yüze 
eğitim yapılarak tamamlanmıştır.  
 
16-20 Mart 2020 haftası COVID-19 sebebiyle alınan önlemler doğrultusunda tatil ilan edildiği için ilgili hafta ders 
yapılamamıştır. 
 
Sonrasında, Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) derslerin uzaktan eğitim (UE) yöntemiyle verilmesi kararına istinaden 
gerekli düzenlemeler yapılmış ve 3. modülün son iki hafta dersleri 25 Mart-07 Nisan 2020 arasında UE yoluyla 
tamamlanmıştır.  

 

3. MODÜL İÇİ 
SINAV 

UYGULAMALARI 

3. modülde yapılması planlanan “Değerlendirme Sınavı 1 ve 2”  ile “CB yazma (writing) sınavı” Yüksekokulumuz akademik 
takviminde belirtilen tarihlerde yapılmıştır ancak “Değerlendirme Sınavı-3” ve “Hikaye Kitabı” Sınavları takvimde belirtilen 
tarihlerde uygulanamamıştır.   

 

 
3. MODÜL SONU 

SINAVI 
& 4. MODÜLE 

GEÇİŞ 

Derslerin dönem sonuna kadar UE yöntemiyle yapılması ve öğrencilerin bu süreçte okula gelmemesi kararına bağlı olarak 
sınıf ortamında gözetimli bir sınav uygulanamayacağı için, 3. modül sonu sınavının 4. modüle geçişi belirleme özelliği bu 
süreçle sınırlı olarak kaldırılmıştır.  
 
Bu durumda, eğitimin sürekliliği açısından, 3. modül listelerinde kayıtlı tüm öğrencilerin 3. modül başarı durumlarına 
bakılmaksızın okudukları seviyenin bir üstüne geçirilerek 4. modül derslerine devam etmeleri uygun görülmüştür. 
(Devamsız durumda olan olup, listelere sonradan eklenen öğrenciler için de bu durum geçerlidir.) 
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ÖNEMLİ 3. modülün son haftası yapılması planlanan Hikaye Kitabı Sınavının 4. Modülün ilk haftası yapılmasına, 
 
Öğrencilerin 3. modül dil gelişimini görebilmek amacıyla bu hafta (günü web sayfamızda duyurulacaktır) çevrimiçi olarak 
3. Modül genel değerlendirme sınavı uygulanmasına karar verilmiştir. 

 

B.         4. MODÜL İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 
 

 
4. MODÜL 
DERSLERİ 

 
13 Nisan-05 Haziran 2020 tarihleri arasında 8 hafta olarak yapılması planlanan 4. modül derslerinin, sistemle ilgili yeni 
düzenlemelerin tamamlanması gerekliliğine bağlı olarak, bir hafta geç başlayarak 20 Nisan-12 Haziran 2020 tarihleri 
arasında yapılmasına karar verilmiştir. 
 
Uzaktan eğitime geçilen ve 3. Modül derslerinin tamamlandığı iki hafta boyunca dersler sadece ESD üzerinden sanal sınıf 
uygulamasıyla verilebildiği ve eş zamanlı ders yapabilecek sınıf sayısı kısıtlı olduğu için birleştirilmiş sınıflarda ders 
yapılmıştır. Ancak 4. modül için sınıflar tekrar düzenlenmiştir. Daha az mevcutla lisanslı ZOOM uygulaması üzerinden 1. 
öğretimler sabah, 2. Öğretimler öğleden sonra ve tüm dersler sadece hafta içi olacak şekilde tekrar planlama yapılmıştır. 
Yeni sınıf bilgileri ve ders saatleriniz sistem aktarımları tamamlandığında sizlerle paylaşılacaktır.  

 

 
4. MODÜL İÇİ 

SINAV 
UYGULAMALARI 

4. modül derslerinin başlangıç tarihinde değişiklik yapıldığı için, 4. modülde yapılması planlanan sınavların tarihleri 
yeniden düzenlenmiştir. Sınavlar çevrimiçi olacak ve ders saatlerinin dışında uygulanacaktır.  
 
3. modülde yapılamayan hikaye sınavı da bu modül yapılacağı için 2 adet Hikaye Kitabı Sınavı uygulanacaktır. Sınavlar 
çevrimiçi ortamda eşzamanlı uygulanacağından, hikaye kitapları güncellenmiş ve daha önce yayınlanan listeden her kur 
için bir kitap seçilmiştir. İlgili hikaye kitapları web sayfamızda pdf olarak yayınlanacaktır. (Hikaye kitaplarının yayınlandığı 
dosyayı açmak için masaüstü bilgisayarınızda veya cep telefonunuzda winrar uygulaması kurulu olmalıdır. Aksi takdirde 
dosyayı açamazsınız.) 
 
4. Modül için güncellenen hikaye kitapları listesi ve 4. modül takvimi diğer sayfada mevcuttur. 

 

 
4. MODÜL SONU 

SINAVI 
 

 
4. modül sonu sınavı uygulanmayacaktır. Öğrenciler, izolasyon süreci sona erip okula gelebildikleri zaman ilgili yeterlik 
sınavına gireceklerdir.  
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4. MODÜLDE SINAV UYGULAMASI YAPILACAK HİKAYE KİTAPLARI 

 

GRUP 1. HİKAYE KİTABI 2. HİKAYE KİTABI 

A & D Grace Darling (Stage 2) Ethan Frome (Stage 3) 

B & E Skyjack (Stage 3) Lord Jim (Stage 4) 

AR & DR The Monkey’s Paw (Stage 1) Money to Burn (Stage 2) 

 

4. MODÜL & DÖNEM SONU TAKVİMİ 

 

20 Nisan 2020 4. Modül Derslerinin Başlangıcı  

24 Nisan 2020 Hikaye Kitabı Sınavı 1  

8 Mayıs 2020 Değerlendirme Sınavı 1  

22 Mayıs 2020 Değerlendirme Sınavı 2  

4 Haziran 2020 Hikaye Kitabı Sınavı 2  

11 Haziran 2020 Değerlendirme Sınavı 3  

12 Haziran 2020 4. Modül Derslerinin Sonu  

19 Haziran 2020   Bahar Yeterlik Sınavı (İYS-BAHAR) ÖNEMLİ: Bu sınavlar sınıf içinde uygulanacak sınavlardır. Bu 

tarihler COVID-19 sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde izolasyon 
sürelerinin uzayıp uzamayacağına bağlı olarak güncellenecektir. 
Kısaca, öğrencilerin okula gelebileceği zaman uygulanacaklardır.   

27 Temmuz 2020  Yaz Yeterlik sınavı (İYS-YAZ) 

 
DERS KİTAPLARI 
 
A & D SINIFLARI Speakout Intermediate 

B & E SINIFLARI Speakout Intermediate 

AR & DR SINIFLARI Total English Pre-intermediate 

 Bu süreçte öğrencilerin ders kitaplarına ulaşabilmesi ve ek çalışma yapmak istediklerinde çevrimiçi materyalleri kullanabilmeleri için gerekli 

çalışma ve hazırlıklar yapılmıştır. İlgili sisteme giriş ve şifreler hakkında detaylı bilgi hafta içi web sayfamızdan yayınlanacaktır.  
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BAŞARI NOTU 

HESABI 
& DEVAM 
DURUMU 

3. modülün ilk beş haftası sınıf içinde yapılan sınavlar/uygulamalar ile sonrasında UE sisteminde çevrimiçi yapılacak sınav 
ve uygulamalarından oluşan modül içi notunun %25i ile yeterlik sınav (İYS-Bahar) notunun %75i hesaplanacak ve 
ortalaması 64.5 ve üstü notu olan öğrenciler hazırlık sınıfından başarılı kabul edilecektir.  
 
Modül içi not hesabı şu şekilde olacaktır:  
3. Modülde sınıf içinde yapılan sınavların %5i,  
4. Modül ve öncesinde çevrimiçi uygulanacak sınavların %10u,  
4. modül yazma (writing) ödevi notlarının % 5 i,  
4. modül canlı ders katılım performansı ve konuşma (speaking) notunun % 5i 
 
ÖNEMLİ: Yukarıdaki hesaplama (modül içinin %25i, yeterlik sınavının % 75i) sadece İYS-BAHAR sınavı için geçerli olacaktır. 
İYS-YAZ sınavı sadece yapılacak test ve yazma sınavına göre değerlendirilecektir. Modül içi notu hesaplamaya 
katılmayacaktır.  
 
ÖNEMLİ: Çevrimiçi yapılacak sınavlara, duyurulan tarih ve saat aralığında, derse giriş yapılan sistemde ilgili haftaya 
yüklenen sınav linki tıklanarak giriş yapılması gereklidir. İnternet bağlantınızın iyi olması ve kesilmemesi sınav sırasında 
sorun yaşanmaması adına önemlidir. Sınavlar sınırlandırmış sürede tamamlanmak zorunda olup, sadece bir kere giriş 
hakkınız olacaktır. Sonuçlar sistem üzerinden otomatik hesaplandığı için genelde bir hata olmamaktadır.  
 
ÖNEMLİ: Hali hazırda devamsız olup, 3. modül yoklama listelerinde yer almayan, listelerde yer alsa dahi, 3. modülün yüz 
yüze ders yapılan ilk beş haftası modül veya yıllık devam limitini aşan öğrenciler devamsız kabul edilecektir. Bu öğrenciler 
eğitimlerini sürdürebilmeleri ve gelişimlerini görmeleri açısından UE yöntemiyle yapılan derslere devam edecek ve 
çevrimiçi sınavlara gireceklerdir. Ancak İYS-BAHAR sınavına girme hakları Yönergemizin ilgili maddesinde belirtildiği üzere 
yoktur. Sadece İYS-YAZ sınavına girebileceklerdir. 
 
Tüm öğrenciler bireysel öğrenmelerinden sorumludur ve dil becerilerini derslere katıldıkları ve düzenli konu tekrarı 
yaptıkları ölçüde geliştireceklerdir. Planlanan eğitim UE yoluyla verilmiş olacağı için bu sürecin sonunda tüm öğrenciler 
yeterlik sınavına alınacaklar ve başarılı olanlar 1. sınıfa geçme hakkını elde edecekler; başarısız öğrenciler seneye tekrar 
hazırlık sınıfına devam edeceklerdir. Bu nedenle, öğrencilerin UE canlı derslerine katılıp katılmadıkları ve/veya kayıtları 
izleyip izlemedikleri sistem üzerinden takip edilecektir (ESD sistemi öğrencilerin sisteme, derse ve sınavlara girişlerini 
otomatik olarak kayıt altına almaktadır) ancak hiçbir öğrenci UE yoluyla yapılan dersler kapsamında devamsızlıktan 
kalmayacaktır.  
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3. İLGİLİ KOŞULLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK YAPILMAK DURUMUNDA KALINAN DİĞER UYGULAMALAR/DETAYLAR 

 

ESKİ DURUM YENİ DURUM EK AÇIKLAMA 

Başladıkları düzeye göre devam etmeleri 
gereken dört modülden 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. 

3. modül sonunda modül sonu başarı 
değerlendirmesi yapılamadığı ve 4. Modül sonu 
sınavı da uygulanamayacağı için devam şartı 
maddesi dışında bu durumun geçerliliği 
kalmamıştır. İlgili durumda olabilecek öğrenciler 
4. Modül derslerine uzaktan eğitim yoluyla devam 
edecekler ve sonrasında B1 düzeyinde yapılacak 
yeterlik sınavına (İYS-Bahar) gireceklerdir.  

 
 
 
İYS-BAHAR sınav sonucuna göre 64.5 ve 
üstü ortalamaya sahip olan öğrenciler 
hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış 
kabul edilecek ve bir sonraki akademik 
yılda bölüm derslerine devam 
edeceklerdir.  
 
İYS-BAHAR sınav sonuçlarına göre 
başarısız olan öğrenciler İYS-YAZ 
sınavına gireceklerdir. Bu sınavdan 64,5 
ve üstü bir not alan öğrenciler hazırlık 
sınıfını başarıyla tamamlamış kabul 
edilecek ve bir sonraki akademik yılda 
bölüm derslerine devam edecekler, 
sınavdan 64,4 ve altı not alan öğrenciler 
başarısız oldukları için hazırlık sınıf 
tekrarına kalmış olacaklardır. 
 

  
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. 

3. ve 4. modüllerde modül sonu başarı 
değerlendirmesi yapılamadığı için devam şartı 
maddesi dışında bu durumun geçerliliği 
kalmamıştır. İlgili durumda olabilecek öğrenciler 
4. modül sonrasında B1 düzeyinde yapılacak 
yeterlik sınavına (İYS-Bahar) gireceklerdir.  
 

  
Yıllık devam şartını yerine getirmiş olmaları 
şartıyla başlangıç seviyelerine göre sadece üç 
(3) seviyeyi başarıyla tamamlayan öğrenciler 
İYS-BAHAR sınavına girmeye hak kazanırlar.  

3. ve 4. modüllerde modül sonu başarı 
değerlendirmesi yapılamadığı için devam şartı 
maddesi dışında bu durumun geçerliliği 
kalmamıştır. İlgili durumda olabilecek öğrenciler 
4. modül sonrasında B1 düzeyinde yapılacak 
yeterlik sınavına (İYS-Bahar) gireceklerdir.  

   

Mazereti nedeniyle modül sonu sınavına 
katılamayan öğrenciler mazeret sınavına 
girerler.  

3. ve 4. modüllerde modül sonu başarı 
değerlendirmesi yapılamadığı için bu durumun 
geçerliliği kalmamıştır. 

  “Yeterlik sınavları ve modül içinde 
yapılan değerlendirme sınavı vb. 
sınavların mazeret hakkı yoktur. Bu 
sınavlara giremeyen öğrenciler “0” almış 
kabul edilirler.” maddesi hala geçerlidir. 
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 3. ve 4. modül sonu sınavları ve modül başarı notu hesabı ile ilgili her türlü konuda yukarıdaki açıklamalar geçerlidir.  
 

 İYS-BAHAR ve İYS-YAZ sınavı ile ilgili her türlü konuda yukarıdaki açıklamalar geçerlidir. 
 

 Yukarıda bahsedilmeyen konularda KOU YDYO Hazırlık sınıfları yönergesindeki maddeler geçerlidir. 
 

 Bu değişiklikler, içinde yaşadığımız olağanüstü sürece bağlı olarak yapılan yeni düzenlemeler ve verilen yetkiler çerçevesinde duruma en 
uygun çözümleri üretmek amacıyla yapılmıştır, ve bu dönem ve süreçle kısıtlıdır. 
 

 Eğitim ve süreçle ile ilgili soru ve sorunlarınız için hazirlik@kocaeli.edu.tr  adresine eposta atabilirsiniz. Ancak şifre vb. teknik konularda 
UZEM veya bilgi işlemden destek almanız gereklidir.  
 

 Web sayfamızı sürekli takip etmeyi unutmayınız. 
 
 

 
 

BAŞARILI BİR MODÜL GEÇİRMENİZİ DİLERİZ. 
 

 

mailto:hazirlik@kocaeli.edu.tr

