
 

BAHAR YARIYILI (2. DÖNEM) MODÜL SONU SINAVLARI GÜN & SAATLERİ & EK AÇIKLAMALAR 

SINAV GRUBU SINAV TÜRÜ SINAV TARİHİ SINAV BAŞLAMA SAATİ 

B & C SINAV GRUPLARI Sözlü Sınav 26.05.2021 Çarşamba 10:00 

A SINAV GRUBU Sözlü Sınav 27.05.2021 Perşembe 10:00 

ALMANCA HAZIRLIK Sözlü Sınav 27.05.2021 Perşembe 10:00 
    

ALMANCA HAZIRLIK Yazılı Sınav (Test) 28.05.2021 Cuma 11:00 

C SINAV GRUBU Yazılı Sınav (Test) 28.05.2021 Cuma 14:00 

A SINAV GRUBU Yazılı Sınav (Test) 28.05.2021 Cuma 15:00 

B SINAV GRUBU Yazılı Sınav (Test) 28.05.2021 Cuma 16:00 

 

Sözlü Sınava (daha önce uygulandığı gibi) kayıtlı olduğunuz sınav grubu sayfasında açılacak Teams linkleri üzerinden 

girmeniz gereklidir. Bir sonraki duyuruda sınav grubunuzdaki hangi linki tıklayarak sözlü sınava gireceğinizin bilgisi yer 

alacaktır. Sınava doğru koda ait linki tıklayarak girmeniz önemlidir. Linkler en geç yarın sabah 09:30 da sayfalara eklenmiş 

olacaktır. Öncesinde görmezseniz merak etmeyiniz. Sorun yaşamanız halinde hazirlik@kocaeli.edu.tr adresine eposta 

atmanız gereklidir. Her linkten ortalama 25-27 öğrenci sınava gireceği için, bekleme odasında beklemeniz gereklidir. Ancak 

saat 12:15’e kadar hala sınava alınmazsanız ne olur ne olmaz eposta atıp durumunuzun kontrol edilmesini sağlamanız faydalı 

olacaktır.  

Yazılı sınav 30 soru, 45 dakika süreli çoktan seçmeli testten oluşacaktır. Sorular yine ardışık düzende gelecektir. Yani 

cevapladığınız veya boş bıraktığınız soruya dönme hakkınız olmayacaktır. Modül sonu sınav sonuçları 3 Haziran 2021 günü 

en geç mesai saati bitiminde açıklanacaktır. 

mailto:hazirlik@kocaeli.edu.tr


Devamsızlık sayılarınız ve varsa raporlar bu hafta incelenecektir. Bu nedenle bugün yayınlanacak modül içi notunuz gösteren 

listede devamsızlık sayılarınız olmayacaktır. Devam durumlarınız, daha önce birinci dönem olduğu gibi, modül sonu sınav 

sonuçlarınızın açıklandığı listelerde gösterilecektir. 

İki modüle devam edip, ikisinden de ayrı ayrı 65 ve üstü not ortalamasıyla başarılı olan öğrenciler doğrudan başarılı kabul  

edilecek; devam ettiği modüllerden sadece birisinden 65 ve üstü not ortalamasıyla başarılı olan öğrenciler ise 7-8 Haziran 

tarihinde yapılacak Bahar Yeterlik sınavına gireceklerdir. Bahar yeterlik sınavı modül sonu sınavıyla aynı formatta olacaktır. 

Aşağıda detaylı açıklama mevcuttur. 

Bahar yeterlik sınavına 2019 ve/veya 2020 girişli olup, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında devam ettiği modüllerden sadece birini başarıyla 

tamamlamış ama diğer modüle devam edememiş veya devam ettiği halde başarısız olmuş öğrenciler girebilir. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler 

bir sonraki akademik yılda bölüm derslerine başlarlar. Başarılı olamayan öğrenciler Yaz Yeterlik sınavına girmek zorundadırlar.  

ÖNEMLİ: Modüllerin ikisini de başarıyla tamamlayan öğrencilerin Bahar yeterlik sınavına girmesine gerek yoktur. Bu öğrenciler doğrudan başarılı 

kabul edilir ve bir sonraki akademik yılda bölüm derslerine başlarlar 

Not: 2018 girişli olup, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında kayıt dondurmuş öğrenciler 2019 girişli öğrencilerle aynı haklara sahiptir. 

 

 Modül sonu sınavında test %30, sözlü sınav %70 etkiye sahiptir. Modül sonu sınavından 64,5 ve üstü bir not almayan 
öğrenciler ilgili modülden direk başarısız kabul edilmektedir.  
 

 Bu yüzden sadece modül sonu sınavından 65 ve üstü not alan öğrencilerin modül başarı notu hesaplanmaktadır.  
 

 Modül başarı notunuz modül içi notunuzun %70i ile modül sonu sınav notunuzun %30u hesaplanarak ortaya çıkmaktadır. 
Bu iki notun ortalaması da 65 ve üstü ise ve devamlı bir öğrenciyseniz, modülü başarıyla tamamladınız demektir.  
 

 Not hesabı ile ilgili detaylı bilgi “HAZIRLIK SINIFLARI 2. DÖNEM BİLGİLENDİRME YAZISI” isimli duyurunun ekinde mevcuttur. 


