
İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS-Güz)  

 

Kocaeli Üniversitesi Hazırlık sınıfları 2019-2020 Akademik yılı İngilizce Yeterlik ve Yerleştirme Sınavı 

(İYS-Güz) 11 Eylül 2019 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulu Körfez Yerleşkesi1 dersliklerinde iki 

oturum halinde yapılacaktır. Zorunlu hazırlık olan bölümlere yeni kayıt yaptıran öğrencilerin sınava 

hangi oturumda ve hangi derslikte gireceklerine dair detaylı bilgiyi içeren isim listesi web sitemizde2 

yayınlanmıştır. Buna göre, 
 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne yeni kayıt yaptıran tüm öğrenciler sınava saat 10:00da yapılacak 

birinci oturumda;  
 

Fen Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi zorunlu hazırlık olan bölümleri3 ne yeni kayıt 

yaptıran tüm öğrenciler sınava saat 13:00da yapılacak ikinci oturumda gireceklerdir.  
 

İsteğe bağlı hazırlık4 okumak isteyen öğrencilerin net bir listesi mevcut olmadığı için sınav derslik ve 

saati isim listesi olarak yayınlanmamıştır. Ancak bu öğrenciler sınava saat 13:00da yapılacak ikinci 

oturumda, 3 katta yer alan 313, 314, 315 ve 316 nolu dersliklerde gireceklerdir. Görevli öğretim 

elemanlarımız sınav başlamadan önce gerekli yönlendirme ve düzenlemeyi yapacaklardır.  
 
Sınav oturumlarıyla ilgili daha detaylı bilgi aşağıdaki tabloda (Tablo 1) mevcuttur.  
 

SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİ GRUBU OTURUM SAAT DERSLİK BİLGİSİ AÇIKLAMA 

İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesine yeni kayıt 
yaptıran öğrenciler 

      
      1 

 
10:00 

Web sayfamızda 
isim listesi ile 
beraber 
yayınlanmıştır. 

Listede adı olmayan öğrencilerin 
sınav saatinden en az 15dk önce 
Zemin Kat Z01 nolu dersliğe 
gelmeleri gerekmektedir. 

Fen-Edebiyat Fakültesi 
Kimya ve Matematik 
bölümlerine yeni kayıt 
yaptıran öğrenciler 

      
      2 

 
13:00 

Web sayfamızda 
isim listesi ile 
beraber 
yayınlanmıştır. 

Listede adı olmayan öğrencilerin 
sınav saatinden en az 15dk önce 
Zemin Kat Z01 nolu dersliğe 
gelmeleri gerekmektedir. 

Mühendislik Fakültesi Çevre, 
Elektronik ve Haberleşme, 
İnşaat, Kimya, Makine ve 
Mekatronik Mühendisliği 
bölümlerine yeni kayıt 
yaptıran öğrenciler 

      
      
     2 

 
 
13:00 

Web sayfamızda 
isim listesi ile 
beraber 
yayınlanmıştır. 

Listede adı olmayan öğrencilerin 
sınav saatinden en az 15dk önce 
Zemin Kat Z01 nolu dersliğe 
gelmeleri gerekmektedir. 

İsteğe bağlı hazırlık eğitimi 
olan bölümlerine yeni kayıt 
yaptırıp, bu eğitim 
hakkından yararlanmak 
isteyen öğrenciler; ÇAP, 
DGS, YGS, Türkçe hazırlık 
eğitimi tamamlayan/başaran 
ve daha önce bu sınava 
girmemiş olan YÖS 
öğrencileri 

      
      2 

 
13:00 

3. Kat  
313, 314, 315, 316  
nolu derslikler 

Görevli öğretim elemanlarımız 
sınav başlamadan önce gerekli 
yönlendirme ve düzenlemeyi 
yapacaklardır.  
 
(*Bu gruptaki öğrenci sayısı tam 
olarak bilinmediğinden gerekli 
görülmesi durumunda sınav 3. 
oturum olarak planlanıp aynı gün 
farklı bir saatte yapılacaktır.) 

                                                             
1Atalar Mah. Bağdat Cad.No:83 Körfez/Kocaeli  http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr/iletisim.php# 
2 http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr 
3 Bir sonraki sayfada (sf.2) detaylı bilgi mevcuttur. Lütfen dikkatlice okuyunuz. 
4 Detaylı bilgi 3. sayfada mevcuttur. Lütfen dikkatlice okuyunuz. 
 

http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr/iletisim.php
http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr/


Önemli Bilgiler 
 

 Hazırlık Programı yeterlik sınavı her eğitim-öğretim yılı başında bir kez düzenlenir. Yeterlik sınavı 

seviye belirleme sınavını da kapsadığından Hazırlık programına başvuran öğrencilerin İngilizce seviyesi 

çok düşük bile olsa bu sınava girmesi gereklidir. Sınavdan 65 ve üstü not alan öğrenciler hazırlık 

programından muaf olurlar. Yeterlik sınavı hakkında detaylı bilgi içeren kitapçık ve örnek sınav web 

sayfamızda yayınlanmıştır. 
 

Denklik belgesi veren öğrencilerin başvuru sonuçları 06 Eylül 2019 Cuma günü web sayfamızda 

yayınlanacaktır. Denklik belgesi kabul edilen öğrenciler hazırlık sınıfından muaf kabul edileceğinden, 

sınav listelerinde isimleri olsa da sınava girmelerine gerek yoktur. 
 

 Yeterlik ve yerleştirme sınavı örneği ile Yeterlik sınavı bilgi kitapçığına ve gerekli tüm diğer bilgi ve 

matbu formlara Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfası duyurularından veya HAZIRLIK linkinden 

(http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr) ulaşılabilir.  
 

Eski kayıtlı öğrencilerin Yeterlik sınavı Temmuz ayında yapılmıştır. Sınava girmeyen veya sınavda 

başarısız olan öğrencilerin tekrar bu sınava girme hakkı yoktur.  
 

Sınav sonuçları 14 Eylül 2019 tarihinde web sayfamızdan açıklanacaktır. Sadece başarılı 

öğrencilerin listesi yayınlanmaktadır. Başarılı olamayan öğrencilerin hazırlık programı seviye/sınıf 

bilgisi ayrı bir liste olarak duyurulmaktadır. 
 
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü hazırlık sınıfı İngilizce muafiyet sınavı 11 Eylül 2019 tarihinde saat 10:00da 

yapılacaktır. Sınav uygulama esasları farklıdır. Detaylı bilgi web sayfamızda mevcuttur. 
 

Zorunlu Hazırlık Eğitimi  

Üniversitemiz bazı bölümlerinde eğitim dili kısmen (%30) İngilizce’dir. Eğitim dili tamamen veya 

kısmen (%30) yabancı dilde olan aşağıdaki fakültelerin ilgili bölümlerinde Hazırlık eğitimi zorunludur. 

Bu sebeple bu bölümlere yeni kayıt yaptıran tüm öğrencilerin İngilizce dil bilgilerini ölçen yeterlik ve 

yerleştirme sınavına (İYS-Güz) girmeleri gerekmektedir. Sınavda başarılı olan öğrenciler bölüm 

derslerine devam ederken, başarılı olamayan öğrenciler bir yıl süreli hazırlık programına devam 

etmekle yükümlüdürler. Hazırlık eğitimi zorunlu olan bölümlerin listesi aşağıdaki tabloda (Tablo-2) 

mevcuttur. (Diğer bilgi/duyurular için web sayfamızı takip ediniz.) 

Tablo 2: Hazırlık Eğitimi Zorunlu Olan Bölümler 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

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

İktisat (I. & II. Öğretim) 

İşletme (I. & II. Öğretim) 

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

Uluslararası İlişkiler (I. & II. Öğretim) 

Fen - Edebiyat Fakültesi 

Kimya 

Matematik  

Mühendislik Fakültesi 

Çevre Mühendisliği ( I. Öğretim) 

Elektronik Haberleşme Mühendisliği ( I. & II. Öğret.) 

İnşaat Mühendisliği ( I. & II. Öğretim) 

Kimya Mühendisliği ( I. Öğretim) 

Makine Mühendisliği ( I. & II. Öğretim) 

Mekatronik Mühendisliği ( I. & II. Öğretim) 

(İngiliz Dili ve Edebiyatı) 

(Sınav şekli, denklik şartları, eğitim programı 

vb. farklılık göstermektedir.) 

 



İsteğe Bağlı Bağlı Hazırlık Eğitimi 

Kocaeli Üniversitesi çoğu bölümünde eğitim dili Türkçedir ve eğitim dili Türkçe olan bazı bölümlerde 

öğrencilerin kontenjan dahilinde5 isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi alma hakkı mevcuttur. İsteğe 

bağlı hazırlık alma seçeneği sunan okullar ve ilgili bölümleri aşağıdaki tabloda (Tablo-3) listelenmiştir. 

Bu bölümlerden herhangi birisine kayıt yaptıran öğrencilerin isteğe bağlı hazırlık eğitimi alma hakkı 

vardır. Bu imkandan yararlanmak isteyen öğrenciler taleplerini çevrimiçi kayıt sırasında ilgili 

seçeneğini tıklayarak ya da kendi bölümleri veya Yabancı Diller Yüksekokuluna (elden/eposta yoluyla) 

dilekçe vererek beyan edebilirler.  

Tablo 3: Hazırlık Eğitimi İsteğe Bağlı Olan Okullar/Bölümler 

 

 Denizcilik Fakültesi 

       Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 

 

Eğitim Fakültesi 

Okul Öncesi Öğretmenliği 

Sınıf Öğretmenliği 

 

Fen Edebiyat Fakültesi 

Arkeoloji  

Biyoloji  

 

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 

       Tüm Bölümler  

 

İletişim Fakültesi 

Gazetecilik (I. & II. Öğretim) 

Görsel İletişim Tasarımı  

Halkla İlişkiler & Tanıtım (I. & II. Öğretim) 

Radyo Televizyon Sinema (I. & II. Öğretim) 

Reklamcılık  

 

Mimarlık & Tasarım Fakültesi 

       Mimarlık 

 

Mühendislik Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği (I. & II. Öğretim) 

Elektrik Mühendisliği (I. & II. Öğretim) 

Endüstri Mühendisliği (I. & II Öğretim) 

Harita Mühendisliği  

        Jeofizik Mühendisliği  

Jeoloji Mühendisliği  

    Metalürji ve Malzeme Müh. (I. & II. Öğret.) 

 

Karamürsel Meslek Yüksekokulu 

         Tüm Bölümler 

 

 

ÖNEMLİ: Hazırlık sınıflarına isteğe bağlı öğrenci kabulü kontenjan dahilinde olduğundan, bu 

taleplerinden vazgeçen öğrencilerin de elden dilekçe getirerek veya eposta yoluyla Yabancı Diller 

Yüksekokuluna hazırlık eğitimi almaktan vazgeçtiklerine dair bilgi vermesi gerekmektedir.  

Kontenjan dahilinde kabul edilen öğrenci listesi web sayfamızda duyurulur. Listede adı olan 

öğrencilerden bu haklarından vazgeçenlerin, bu isteklerini Kocaeli Üniversitesi Akademik Takviminde 

belirtilen ekle-çıkar haftasının, diğer bir ifadeyle okulun açıldığı ilk haftanın Cuma günü mesai 

bitimine kadar Yabancı Diller Yüksekokuluna bildirmeleri gerekmektedir. Bu süre sonrasında verilen 

dilekçeler dikkate alınmamakta ve öğrenci ilgili eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfına devam etmek 

zorundadır. 

                                                             
5Eğitim dili Türkçe olan aşağıdaki bölümlerde isteğe bağlı hazırlık (bir eğitim-öğretim yılı süreli 

İngilizce) eğitimi verilmektedir. İsteğe bağlı hazırlık sınıfında bölümlerin taban puanları dikkate 

alınarak kontenjanın %10’u kadar öğrenci alınmaktadır. (ÖSYM- Bk.282) 
 



İsteğe bağlı hazırlık eğitimi süresi bir eğitim-öğretim yılıdır. Bu eğitimi alan öğrenciler başarılı olsa da 

olmasa da bir sonraki eğitim-öğretim yılında bölümlerine devam ederler. Hazırlık sınıfını başarıyla 

tamamlayan öğrenciler bölümlerinde haftalık dört veya iki ders olarak verilen ortak zorunlu İngilizce 

derslerinden muaf sayılırlar. Bu öğrencilerin hazırlık sınıfı başarı notları İngilizce dersi notu olarak 

kabul edildiğinden, notunu yükseltmek isteyen öğrenciler ilgili eğitim-öğretim yılının ikinci haftası 

bölüm dersliklerinde yapılan muafiyet sınavına girebilirler. Bu sınavla ilgili bilgiler Yüksekokulumuz 

veya diğer bölümlerinin web sayfasından takip edilebilir.  

Hazırlık eğitimini başaramayan öğrenciler de bu dersler için yapılan yukarıda bilgisi verilen muafiyet 

sınavına girebilirler. Sınav sonucunda başarılı oldukları dönemlerde verilen İngilizce derslerinden 

muaf tutulurlar; varsa başarılı olamadıkları dönemlerin derslerine girmekle yükümlüdürler.  

İlgili öğrencilerin isteğe bağlı hazırlık sınıflarıyla ilgili duyuruları web sayfamızdan takip etmesi 

önemlidir.  


