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Hazırlık Eğitimi İsteğe Bağlı Olan Bölümler 

Aşağıda listelen eğitim dili %100 Türkçe olan bölümlerde kontenjan dâhilinde bir yıl süreli İngilizce hazırlık eğitimi 

mevcuttur. Bu eğitimi almak isteyen öğrencilerin kayıt sırasında ilgili kısmı seçmiş olmaları veya 

hazirlik@kocaeli.edu.tr adresine eposta atmış olmaları gereklidir. Ancak isteğe bağlı hazırlık eğitimi kontenjan 

dâhilinde olduğu için başvuru yapan tüm öğrenciler programa kabul edilememekte, “bölümlerin taban puanları 

dikkate alınarak kontenjanın %10’u kadar” öğrenci alınabilmektedir. 

Bu nedenle, öncelikle, kayıt sırasında bu eğitimi almak istediğini belirten ama sonradan vazgeçen öğrencilerin 

mutlaka hazirlik@kocaeli.edu.tr adresine eposta atmaları gereklidir. 

Açık kontenjan sayısı zorunlu hazırlık olan bölüm öğrencilerinin İngilizce Yeterlik sınavı (İYS-GÜZ) sonuçlarına göre 

belirlendiği için, isteğe bağlı eğitime kabul edilen öğrencilerin listesi sınavın yapıldığı hafta Cuma günü web 

sayfamızda yayınlanabilmektedir. (http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr/duyurular.php) Bu nedenle, hazırlık eğitimi 

almaktan vazgeçmek isteyen öğrencilerin bu tarih öncesi bize eposta atması önemlidir. Tüm duyurular için 

mutlaka web sayfamızın takipte kalınması önemlidir! 

Ayrıca, listeler yayınlandıktan sonra, programa kabul edildiği halde isteğe bağlı hazırlık eğitimi alma hakkından 

vazgeçen öğrencilerin de en geç derslerin başladığı ilk hafta Cuma günü mesai bitimine kadar aynı adrese eposta 

atmaları gereklidir. Bu tarihe kadar hazırlık sınıfları bölüm sekreterliğine söz konusu haklarından vazgeçtiklerine 

dair dilekçe vermeyen öğrenciler hazırlık programına devam etmek durumundadırlar. 

İsteğe bağlı hazırlık sınıfına başvuran öğrencilerin İngilizce dil seviyelerinin belirlenebilmesi için İngilizce 

Yeterlik sınavına (İYS) girmesi gerekliliği kaldırılmıştır. İhtiyaç durumunda okulun ilk günü seviye belirleme 

sınavı uygulanacaktır. Hazırlık eğitimine devam edip, ilgili tüm seviyeleri başaran ve/veya sene sonunda yapılan 

İYS-Bahar ya da İYS-Yaz sınavlarında başarılı olan isteğe bağlı hazırlık öğrencilerinin sisteminde hazırlık okudukları 

ve başarılı olduklarına dair bilgi yer alır. 

 

Denizcilik Fakültesi 

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 
 

Eğitim Fakültesi 

Okul Öncesi Öğretmenliği 

Sınıf Öğretmenliği 

 
Fen Edebiyat Fakültesi 

Arkeoloji 

Biyoloji 

 
Mühendislik Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği (I. & II. Öğretim) 

Elektrik Mühendisliği (I. & II. Öğretim) 

Endüstri Mühendisliği 

Harita Mühendisliği 

Jeofizik Mühendisliği 

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği 

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 

Tüm Bölümler 
 

İletişim Fakültesi 

Tüm Bölümler 
 

Mimarlık & Tasarım Fakültesi 

Mimarlık 
 

Turizm Fakültesi 

Tüm Bölümler 
 

Karamürsel Meslek Yüksekokulu 

Tüm Bölümler 
 

Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu 

Tüm Bölümler 

 
Bilginize, KOU YDYO 

AŞAĞIDA LİSTELENEN BÖLÜMLERİN YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİMİ YABANCI 

DİLLER YÜKSEKOKULU TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTEDİR. 
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