
İngilizce Yeterlik ve Yerleştirme Sınavı Bilgi Formu 
Hazırlık Eğitimi Zorunlu Olan Bölümler 

 

Aşağıdaki tabloda yer alan eğitim dili tamamen veya kısmen (%30) yabancı dilde olan fakültelerin ilgili 

bölümlerinde Hazırlık eğitimi zorunludur. Bu sebeple bu bölümlere yeni kayıt yaptıran tüm öğrencilerin 

(Dikey/Yatay Geçişle gelen ve Türkçe dil yeterliğini belgeleyen Yabancı Uyruklu öğrenciler dahil) İngilizce dil 

bilgilerini ölçen yeterlik ve yerleştirme sınavına girmeleri gerekmektedir. 
 

 Zorunlu hazırlık eğitimi olan bölümlerin hazırlık sınıfı Yeterlik ve Yerleştirme Sınavı tarihi Kocaeli 

Üniversitesi Akademik Takviminde yayınlanmaktadır. Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu dersliklerinde 

(Körfez Yerleşkesi) yapılmaktadır. Sınav saat ve dersliklerine dair bilgi sınavdan en erken on gün önce 

Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinden (http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr) yayınlanmaktadır. 

 Hazırlık Programı yeterlik sınavı her eğitim-öğretim yılı başında bir kez düzenlenir. Yeterlik sınavı 
Yerleştirme sınavını da kapsadığından İngilizce seviyesi çok düşük bile olsa yukarıdaki bölümlere kayıt 
yaptıran tüm öğrencilerin bu sınava girmesi gereklidir. Sınavdan 65 ve üstü not alan öğrenciler hazırlık 
programından muaf olurlar. 

 
 DENKLİKLE MUAFİYET: Son 5 (beş) yıl içinde başka bir Üniversitede Hazırlık eğitimi alıp başarılı olmuş 

olan ve/veya ulusal/uluslararası dil sınavlarının herhangi birinden geçerli nota sahip olan öğrenciler denklik 

yoluyla muaf olabilirler. Ancak bu öğrencilerin Hazırlık sınıfları bölüm sekreterliğine ilgili kurumlardan 

aldıkları başarı ve/veya sonuç belgesini ekledikleri bir dilekçe ile başvuruda bulunmaları veya 

hazirlik@kocaeli.edu.tr adresine eposta atmaları gerekmektedir. 

 Tam bir yeterlik ve yerleştirme sınavı örneğine; gerekli tüm diğer bilgi ve matbu formlara Yabancı Diller 
Yüksekokulu web sayfasında (http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr) “HAZIRLIK PROGRAMI” linkinden 
ulaşılabilir. (Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu gerekli gördüğü takdirde sınavın şekil ve süresini 
değiştirme hakkına sahiptir.) 

 

 Hazırlık programında ağırlıklı olarak yüz yüze eğitim vermektedir. Dersler genelde haftanın dört günü yüz 
yüze, bir gün (ör. Cuma günleri) uzaktan eğitim (online) yöntemiyle sürdürülmektedir. 

 

 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İliş. (I. & II. Öğretim) 

İktisat (I. & II. Öğretim) 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (I. & II. Öğretim) 
Uluslararası İlişkiler (I. & II. Öğretim)  
 
 

 
İşletme Fakültesi 

İşletme (I. & II. Öğretim) 
 
Fen - Edebiyat Fakültesi 

Kimya 

Matematik 

 
Mühendislik Fakültesi 

Çevre Mühendisliği ( I. Öğretim) 

Elektronik Haberleşme Mühendisliği ( I. & II. Öğretim) 

İnşaat Mühendisliği ( I. Öğretim) 

Kimya Mühendisliği ( I. Öğretim) 

Makine Mühendisliği ( I. Öğretim) 

Mekatronik Mühendisliği ( I. Öğretim) 

Yazılım Mühendisliği (I. Öğretim) 

 
İNGİLİZ DİLİ ve EDEBİYATI 

(Hazırlık eğitimi Körfez 

Yerleşkesindedir. Dil yeterlik sınavı 

Yüksekokulumuz tarafından 

yapılmaktadır.) 

(ÖNEMLİ/DİKKAT:İngilizce 

Öğretmenliği bölümü hazırlık sınıfı 

eğitimi ve yeterlik sınavı Eğitim 

Fakültesi Yabancı Diller Bölümü 

tarafından yapılmaktadır. Bilgileri 

oradan takip ediniz. ) 

 

mailto:hazirlik@kocaeli.edu.tr

