
               Hasan Kalyoncu Üniversitesi 

Yabancı Diller Yüksekokulu 

İngilizce Hazırlık Eğitimi 2022-2023 Yılı 3. Dönem Duyurusu 

Üniversitemizin 17.02.2023 tarihli senato kararı gereğince 6 Mart 2023 tarihinde başlayacak 2022-

2023 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretim yöntemi ile 

sürdürülmesine karar verilmiştir. Bu karara bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulunda İngilizce 

Hazırlık eğitimi 6 Mart 2023, saat 9.00’da çevrimiçi (online) yöntemle başlayacaktır. Bu 

bağlamda Hazırlık Sınıfı öğrencilerimiz için planlanmış olan sınıf, ders programı ve diğer bilgiler 

aşağıda paylaşılmıştır.  

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2022-2023 Bahar Dönemi Uzaktan Öğretim Dersleri ve Sınav 

Süreçlerinin İşleyişi Hakkındaki Usul ve Esaslar gereğince Hazırlık eğitimi online olarak 

uygulanacaktır. Uygulama esaslarına ulaşmak için buraya tıklayınız. 

 

Derslerimiz Sabah ve Öğlen grupları şeklinde düzenlenmiştir ve her sınıfın haftada 18 saatlik bir 

ders programı olacaktır.  Öğrencilerimizin aşağıda belirtilen öğrenci listesi ve ders programına göre 

derslerini Öğrenme Yönetim Sistemi (OYS) (oys.hku.edu.tr) üzerinden takip etmeleri 

gerekmektedir. 

SABAH GRUBU (09.00 – 12.25) ÖĞLE GRUBU (13.30 – 16.55) 

Intermediate 1 Pre-intermediate 1 

Intermediate 2 Upper-Intermediate 1 

Intermediate 3 Advanced 

Intermediate 4  

Intermediate 5  

3. Dönem Öğrenci listesi için buraya tıklayınız. 

3. Dönem Haftalık ders programı için buraya tıklayınız. 

3. Dönem Değerlendirme Kriterleri ve Takvimi için buraya tıklayınız. 

 

 Online dersler için Öğrenme Yönetim Sistemi (OYS) (oys.hku.edu.tr) adresi üzerinden giriş 

yaparak haftalık ders programına, çevrimiçi derslere ve ilgili ders materyaline ulaşılabilir. 

Öğrencilerimiz kaçırdıkları veya tekrar dinlemek istedikleri derslerin kayıtlarına ders saatinden 

sonra asenkron bir şekilde istedikleri zaman ulaşabileceklerdir. OYS Kullanım Kılavuzları için 

buraya tıklayınız. 

 Öğrencilerimizin haftalık ders programı, yoklama ve not bilgisi için Öğrenci Bilgi Sistemine 

(OBS) (obs.hku.edu.tr) giriş yapmaları gerekmektedir.  

 Çevrimiçi dersler için öğrencilerimizin bilgisayar, tablet veya mobil cihazlarındaki internet 

erişimlerinin olduğundan ve bu cihazlarda mikrofon ve kameralarının Zoom platformu üzerinde 

sorunsuz bir şekilde çalıştığından emin olmaları gerekmektedir. 

Ölçme ve Değerlendirme: 

 Başarının değerlendirilmesi aşamasında, vize ve final sınavlarının yanı sıra konuşma ve yazma 

portfolyo çalışmaları değerlendirmeye tabi tutulacaktır.  

 Vize ve final sınavlarının hangi yöntemle yapılacağı süreç içerisinde YÖK ve üniversite 

senatosunun alacağı kararlar çerçevesinde belirlenecektir.  

Yukarıda alınan kararlar deprem afetinin ülke genelindeki etkilerine bağlı olarak YÖK’ün alacağı 

kararlar doğrultusunda, üniversitemiz senatosu tarafından güncellenebilecektir.  

 

Güncel Bilgiler İçin Takipte Kalınız  

 hkuydy ydy.hku.edu.tr 

 

Hep birlikte başarı ve sağlık dolu yeni bir dönem 

geçirebilmek dileğiyle. 

 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü 

 

https://uzom.hku.edu.tr/
https://oys.hku.edu.tr/Account/Login?ReturnUrl=%2f
https://ydy.hku.edu.tr/wp-content/uploads/2023/02/Term-3-Student-Lists-ONLINE.pdf
https://ydy.hku.edu.tr/wp-content/uploads/2023/03/Term-3-Timetable-for-each-class-ONLINE-edit.pdf
https://ydy.hku.edu.tr/wp-content/uploads/2023/02/Term-3-Academic-Schedule-and-Percentages-ONLINE.pdf
https://oys.hku.edu.tr/Account/Login?ReturnUrl=%2f
https://uzom.hku.edu.tr/#kullanim-klavuzlari
https://obs.hku.edu.tr/

