KSHMYO’da 2017-2018 Yılına Hazırlık, Yatay Geçişler, Beklentiler ve SSS Üzerine...

KSHMYO İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular
1) Ben Neden KSHMYO’nu tercih etmeliyim?
KSHMYO’nu Farklı Kılan Nelerdir?

Güzel bir soru. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2017-2018 eğitim öğretim

»

yılında yeni kayıtla Sağlık Meslekleri Eğitimini görmek amacıyla KSHMYO’nu tercih
etmenizin pek çok nedeni vardır. Aşağıda sıralanan bu nedenler, aynı zamanda sizin
SHMYO seçiminizde farkında olmanız gereken konulardır. Sizlerin gelecekteki konumunuz,
mesleki geleceğiniz ve sağlık hizmetlerindeki öneminizin farkında olmak, KSHMYO’nu
farklı kılan, önemli konulardan bazılarıdır.

Şimdi KSHMYO’nu tercih etmenin size kazandıracaklarını sıralayalım:
Öncelikle, KSHMYO’nda öğrencilere sempatiyle yaklaşan ve öğrencilerine özdeşimli
(empatik) düşünceyle yol gösterme yönetim anlayışını benimsemiş, öğrencilerin
mesleki geleceklerini önemseyen, Sağlık Sektörünün değişim ve gelişim süreçlerinin,
bölgenin temel gereksinimlerinin ve 21. Yüzyılda Önlisans Sağlık Meslekleri Eğitimi
(ÖSME) dinamiklerinin farkında olan bir eğitim/öğretim kadrosu bulunmaktadır. Bu
değişim dinamiklerinin bilincinde olmak, gelecekteki mesleki konumlanmayı ve iş
olanaklarını doğru anlama ve planlama farkındalığını da içermektedir.

Buna ek olarak KSHMYO’nda görev yapan öğretim kadrosunun konularına hâkimiyeti
ve yeterlilikleri üst düzeydedir. KSHMYO’da bir yıllık eğitim-öğretim süreçlerinde
görevlendirilen toplam öğretim elemanlarının %60’dan fazlası öğretim üyelerinden
oluşmaktadır. KSHMYO’nda yakalanan bu oran, siz sevgili öğrencilerimizin geleceği
açısından ve eğitimin kalitesi ve sürekliliği bakımından önemli bir kazanımdır. Bu
durum, Kocaeli Üniversitesinin Mesleki Eğitimi önemsediği anlamını da kapsamaktadır.
Önlisans Sağlık Meslekleri Eğitimi alanında önemeli bir eğitim kurumu olan

KSHMYO’nun Umuttepe Yerleşkesinde bulunması size “tam bir üniversiteli olma”
fırsatlarını sunmaktadır. KSHMYO’na gelmeniz halinde, Umuttepede ana yerleşkedesiniz
ve aradığınız her şeye ulaşabilmektesiniz. Kongre, konferans, panellere katılabilirsiniz.
Merkez Kütüphane ve Tıp Fakültesi Kütüphanesi olanaklarından rahatlıkla
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yararlanabilmektesiniz. Kitap, kaynak ve e-öğrenme kaynaklarına sınırsız ulaşma
olanaklarınız olacak demektir.

Kocaeli Üniversitesinde bulunan çok çeşitli konulardaki öğrenci kulüplerine ve diğer
sosyal, sanatsal, sportif etkinliklere katılabilir, oralarda çalışabilirsiniz.

İzmit’in ve şehrin her yerinden olduğu gibi, Umuttepe Yerleşkesine çevre ilçelerden de
doğrudan ulaşım olanakları bulunmaktadır. Bu konuda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
fevkalade önemli hizmet vermektedir. Gece (İkinci) Öğretim saatlerinde bile, geç
saatlere kadar toplu ulaşım fırsatları mevcuttur.

Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğine bağlı, Kocaeli merkezinde bulunan 4 Devlet
hastanesi, 1 Tıp Fakültesi hastanesi ve 4-5 taneden fazla özel hastanelerin bulunması
KSHMYO öğrencilerinin Yıliçi Mesleki Uygulamalarda ve yazın yapılmakta olan
Stajlarda yer ve öğrenme sıkıntısı çekilmediği anlamına gelmektedir.

KSHMYO’da

tam donanımlı ve ergonomik düzenlenmiş derslik ve amfilerin
bulunması derslerinizin rahat ortamda yürütüldüğü anlamını taşımaktadır.

KSHMYO’da derslik ve Laboratuvarların donanımı fakülteler ayarında ve konforundadır.
Bunca eğitim olanakları ve teknik fırsatlardan yararlanmak; sizi, geleceğin “nitelikli
sağlık insangücü” olarak yetiştirme kararlılığında olan eğitim kadrosuyla tanışmak isteği
sizin için öncelikle tercih nedeniniz olmalıdır. Bekliyoruz!.

2) KSHMYO’da YATAY GEÇİŞ Başvurusu Ne zaman Başlayacak?
» YATAY GEÇİŞ başvuruları ve koşulları konusunda KSHMYO Müdürlüğünün ayrıca bir
koşul koyma, takvim belirleme yetkisi yoktur. Bütün süreç ve işlemler YÖK ve Kocaeli
Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca (ÖİDB) duyurulur ve başvuru
kabulleri ÖİDB tarafından yürütülür. Bu konular hakkındaki bağlantılar:

2017-2018 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı EK MADDE -1 Uyarınca

Merkezi Yerleştirme Puanıyla YATAY GEÇİŞ;
http://odb.kocaeli.edu.tr/dosyalar/kouogris_6151.doc
EK MADDE -1 Uygulama Kuralları Hakkında (Erişim; 30.6.2016 )
http://www.yok.gov.tr/documents/10279/13290572/yatay_gecis_g%C3%BCz_bahar_ek_
madde_1_karar_metni_son_hali_12_ocak_.pdf/77738e01-4f10-4220-bf02-42786f74f8aa
“Yükseköğretim Kurumları Arası Yatay Geçiş Yönetmeliği” ayrıntılarını ve bu
konudaki GÜNCEL GELİŞMELER ile BAŞARIYA DAYALI Yatay Geçişler Hakkında;

http://odb.kocaeli.edu.tr/dosyalar/kouogris_1160.doc ve

http://odb.kocaeli.edu.tr/ bağlantılarından takip edebilirsiniz.
3)KSHMYO’da Yeni (2017-2018) Eğitim-Öğretim yılı ne zaman
başlıyor?
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» Üniversitemizde ve KSHMYO’da eğitim-öğretime ilişkin 2017-2018
Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminin güncellenmiş şekline
http://odb.kocaeli.edu.tr/dosyalar/kouogris_431.pdf adresinden ulaşabilir,
gelişmeleri oradan izleyebilirsiniz.

4)KSHMYO kaç yıldır hizmet veriyor?
»

Meslek Yüksekokulumuz yasal olarak Şubat 2000’de kurulmuş ve Ekim 2001 yılından
beri eğitim hizmeti vermektedir. Eğitim-Öğretim hizmetlerinin yaklaşık 9 yılını Ekim 200116 Eylül 2010 tarihlerinde Kartepe ilçesi Büyük Derbent Yerleşkesinde sürdürmüştür.
Meslek Yüksekokulumuz 16 Eylül 2010’da Umuttepe Merkez Yerleşkesinde ki hizmet
binasına taşınmıştır.
KSHMYO 20 Eylül 2010 tarihinden beri Eğitim öğretim hizmetlerine şimdiki modern
hizmet binasında devam etmektedir. KSHMYO bu sene ÖSME’de 17. Yılını sürmektedir.

5) KSHMYO’da hangi Bölüm /Programlar öğrenime devam
etmektedir?
»KSHMYO’da

başlıca 2 bölüm ve bu bölümlere bağlı 6 Diploma Programı
bulunmaktadır. Eğitim-öğretime devam eden Bölümler/ Programlar açılış sırasına göre
aşağıda listelenmiştir.

TIBBİ HİZMETLER ve TEKNİKLER BÖLÜMÜ
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programları (TDS), (I. ve II. Öğretim)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı (TLT), (I. ve II. Öğretim)
Anestezi Programı (ANP), (I. Öğretim)
İlk ve Acil Yardım Programı (AYP), (I. Öğretim)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı (TGP), (I. Öğretim)

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
Podoloji Programı (PDP), (I. Öğretim)

6)KSHMYO’da İkinci Öğretim (Gece öğretimi) var mıdır?
» Evet,

sadece TDS ve TLT programlarında İkinci Öğretimde eğitim-öğretim hizmeti
verilmektedir.

7)KSHMYO’da ders süreleri kaç dakikadır? İkinci Öğretimde
dersler saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?
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» Üniversitemizin değişik birimlerinde olduğu gibi, Meslek Yüksekokulumuzda da 12
Ağustos 2010 tarihinde yayımlanan yeni yönetmelik hükümlerine göre bir ders saati 50
dakikadır.
» Meslek Yüksekokulumuzda İkinci öğretim dersleri saat 17:00’de başlıyor

ve en geç 22:40 (ortalama 22.30) da bitiyor.
Ders bitiş saati programların dönem ve ders yüküne göre değişiklik göstermektedir.

8) İkinci Öğretimdeki eğitim süreci Birinci Öğretim kadar etkin oluyor
mu?
» Evet, her iki öğretimde de eğitim-öğretim etkinlikleri aynı titizlikle gerçekleştirilmektedir.

9) Mezunlarınızın işe yerleşmelerinde öğretimler arasında (I. ve II.
öğretim) fark gözetiliyor mu?
» Hayır, yasal olarak bu mümkün değildir. Her iki öğretim mezunu yasal hakları açısından
eşittir. Mezuniyet diplomalarında öğretim türü belirtilmemektedir.

10) Mezunlarınız iş bulmada, kamu veya özel sağlık sektörde
istihdam edilmede sorun yaşıyorlar mı?
» Hayır, böyle bir olumsuz geribildirim alınmamıştır. Bu bağlamda geçmiş yıllarda
Yüksekokulumuz programlarını bitirmiş ve istihdam edilen mezunlarımız hakkında “işveren
memnuniyetsizliği” ile ilgili geribildirim alınmamıştır. Ayrıca, Kocaeli’ndeki hastanelerde
uyguladığımız “işyeri memnuniyet” anketi sonuçlarına göre öğretimler arası bir farklılık
gözetildiğine ilişkin bir bulguya rastlanılmadığı gibi, istatistiksel öneme sahip kurumsal
memnuniyetsizlik de tespit edilmemiştir. Gerek mezunlarımızın geribildirimleri ve gerekse
sağlık kurumlarının yetkilileri/ilgililerince yapılan değerlendirmeler dikkate alınır ise;
KSHMYO mezunlarının işdünyasında/sağlık hizmetleri sektöründe tercih edilebilirliği
giderek artmaktadır.

11) Meslek Yüksekokulunuz Diploma Programlarının öğrenci
kontenjanları ne kadardır?
» Hem Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, hem de Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Programının kontenjanları 50 kişiliktir.
» Ancak yeni programlarda (Anestezi, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
ve Podoloji Programları) öğrenci sayıları 20’şer kişi olarak sınırlı tutulmuştur. Fakat ÖSYM
2016 kılavuzunda, yeni programların öğrenci kontenjanları 30’ar kişi olmuştu. Yeni
yayınlanan (22.6.2017) bu yıl ki (ÖSYM 2017) Kontenjan Kılavuzuna göre yeni
programların
yeni
kontenjanları
50’şer
kişi
olmuş
görünüyor.
Lise birincisi kontenjanlarıyla birlikte bu sayılar 52 ve 65 şeklinde artmıştır.
4

KSHMYO’da 2017-2018 Yılına Hazırlık, Yatay Geçişler, Beklentiler ve SSS Üzerine...

ÖSYM 2017 Kontenjan Kılavuzundaki verilere aşağıdaki tablodan ve

ÖSYM 2017-2018 Kontenjan
Kılavuzunda KSHMYO Program Bilgileri

Kılavuzun ayrıntılarına ve programlara kabul koşullarına
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/OSYS/LYS/KONTENJANKILAVUZ14
072017.pdf bağlantısından ulaşabilirsiniz. Yeni kayıtlar sürecinde sorun

yaşamamanız için siz aday öğrenciler ÖSYM 2017 Tercih Kılavuzundaki
“Bakınızları” dikkatlice incelemezlisiniz.
12) KSHMYO’da ‘Uygulamalı Dersler’ için yeterli ve tam donanımlı,
Bilgisayar Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Beceri Laboratuvarı var mı?
» Evet, Temel Bilgi Teknolojileri derslerinin uygulamasında kullanılmakta olan 50 bilgisayar
kapasiteli Bilgisayar Laboratuvarı bulunmaktadır. Öğrenciler güncel bilgi ve teknolojik
gelişimleri İnternet aracılığı ile izleyebilmektedir.
» Tıbbi Laboratuvar Programında okutulan Temel Mikrobiyoloji, Laboratuvar Aletleri ve
Bakımı, Temel Kimya, Klinik Mikrobiyoloji, v.b. derslerinin uygulamalarında kullanılmakta
olan çokamaçlı “Tıbbi Laboratuvar” da öğrenciler ile bire bir uygulamalar yapılmaktadır.
Uygulama dersleri, ilgili öğretim elemanları denetiminde, gruplar halinde yürütülmektedir.
» Bunların dışında, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ve Podoloji programlarının uygulamalı
derslerinde kullanılacak eğitim materyalleriyle donatılmış “Beceri Laboratuvarı” da
bulunmaktadır. Fakat bu program öğrencilerimiz pek çok “mesleki uygulama ve hastabaşı
eğitimlerini” Tıp Fakültemizin ilgili klinik, poliklinik ve/veya laboratuvarlarında
almaktadırlar.
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13) Bütün dersliklerinizde/Laboratuvarlarınızda Projeksiyon ve
bilgisayar destekli öğretim malzemeleri, Hızlı internet
bağlantısı kullanılmakta mıdır?
» Evet, bütün dersliklerde/Laborauvarlarda Tepegöz, Bilgisayar ve Projeksiyon cihazları
her zaman kullanılmaya hazırdır.
» Öğrenci ve öğretim elemanlarımız Kocaeli Üniversitesi Genel ağı ile ULAKBİM üzerinden
bütün dünyaya, evrensel bilgiye anında ulaşabilmektedir.
» Öğretim elemanlarımız derslerinin büyük çoğunluğunu “Bilgisayar ortamında”
anlatmaktadırlar, Öğrenciler de bu ortam ve tekniklerden azami ölçüde
yararlanmaktadırlar. Öğrencilerimizi, ileri teknolojiyi yoğun kullanarak çağdaş bilgiler
sunmaktayız.

14) KSHMYO’da Bilimsel Etkinlikler kapsamında Konferans,
Panel veya Seminerler gerçekleştiriliyor mu?
» Evet, KSHMYO kuruluşundan Haziran 2017’ye kadar toplam 57 Konferans
etkinliği gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda son 12-13 yıldır kadrolu öğretim elemanları
kendi alanları ile ilgili ve güncel konularda, öğrencilere ve halka yönelik konferanslar
verilmektedirler. Ayrıca, öğrencilerimizin gereksinimlerini ve çalışma alanlarını da dikkate
alarak “İş Bulma, İş Başvuru Teknikleri, Gençlik Psikolojisi, Hastalarla İletişim, Güncel
Yaşamda İletişim, Stresle/Şiddetle başaçıkma” v.b konularda da ilgili uzmanlar ve öğretim
üyeleri davet edilerek konferanslar verdirilmektedir. Böylece öğrencilerimiz, hem farklı
uzmanlarımızı dinleme, hem de yeni yeni konularda bilgi, deneyim sahibi olma fırsatı
bulmaktadırlar. KSHMYO’da “Seri Konferanslar” geleneksel olarak 2017-2018 yılında da
sürdürülmeye devam edecektir.
KSHMYO’da “Seri Konferanslar” ile ilgili yerel/ulusal basında yer alan haber
bağlantılarına http://kshmyo.kocaeli.edu.tr/?page_id=129

adresinden ulaşabilirsiniz. Bu konudaki güncel gelişmeleri
http://kshmyo.kocaeli.edu.tr/?cat=5 bağlantısından izleyebilirsiniz.

15) KSHMYO öğrencileri yıl içi Uygulama derslerini (Yıliçi
Mesleki Uygulama) nerede ve nasıl yapmaktadırlar?
» Öğrencilerimiz başta Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Merkez Laboratuvarı ve
bağlı birimleri, Ameliyathaneler, Acil Servis ve Ambülânslarda, Tıbbi Görüntüleme
Birimlerinde, Podolojik eğitim ve uygulamalar için Diyabet Polikliniği’ne bağlı Podoloji
Ünitesinde mesleki uygulama fırsatlarına sahiptirler. Ayrıca, Kocaeli Devlet Hastanesi,
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmit Devlet Hastanesi, Kocaeli Kadın Doğum ve
Çocuk Hastanelerinin Tıbbi Laboratuvar, Patoloji, Nükleer Tıp vb. tanı merkezlerinde, klinik
ve polikliniklerinde belli Programlar dâhilinde, okul yönetiminin denetiminde, ilgili
Kurumların kabul ve katkıları çerçevesinde mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme
olanaklarına sahiptirler. Öğrencilerimiz, yukarıda belirtilen kurumlar, yasal ve yönetsel
çerçevesinde uygulamalarına yönelik her hangi bir sorun olmamaktadır. Öte yandan, ilgili
6
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kurumların yöneticileri ve birim sorunlularının öğrencilerimizin uygulamalara katılım ve
işyerine katkılarında çok memnun olduklarını tespit etmiş bulunmaktayız. Bu durum

karşılıklı güven ve işbirliğinin başarıyı artırdığı somut göstergesidir.
16) İkinci Öğretim öğrencileri yıl içi Uygulama derslerini İkinci öğretim
saatlerinde (17:00-22:30) mi yapıyor?
» Hayır, Uygulama dersleri İkinci öğretim öğrencileri için de yukarda sayılan hastanelerde
normal çalışma saatleri içinde yapılmaktadır. Ancak, gereksinim duyulduğu hallerde Staj
Komisyonunun kararı ile (sınırlı sayıda olmak üzere) gece ve hafta sonları da uygulama
yapılmaktadır.

17) KSHMYO Öğrencilerinin Stajlarını (Yaz aylarında, HaziranAğustos yapılan Staj-I, Staj-II) yapabileceği kurum, yer ve tarih
bakımından bir sınırlama var mıdır?
» Evet. Öğrencilerimiz 2. ve 4. yarıyıl sonunda yapmak zorunda oldukları Stajları,
Yüksekokulumuzun işbirliği içinde olduğu Kocaeli il merkezindeki hastanelerde ve yatak
kapasitesi 45’den az olmayan başka il ve ilçelerdeki hastanelerde veya buna eşdeğer
hizmet akışı olan Laboratuvar, araştırma ve tanı merkezlerinde yaptırılmaktadır.
» Tarih sınırlaması Stajı-II için İkinci sınıf öğrencilerinin zamanında mezun olabilmeleri
bakımından zorunludur. Birinci Sınıf öğrencileri ise yaz tatilleri süresinde (Meslek
Yüksekokul Yönetiminin belirlediği tarih aralıklarında) stajlarını yapabilmektedirler.

18) KSHMYO’da derslere devam zorunluluğu var mıdır?
Teorik derslerin %70’ine, Uygulama
%80’ine devam etmek Yönetmelik gereği zorunludur.
» Evet,

vardır.

derslerinin

ise

19)KSHMYO’da Yaz Öğretimi (Yaz Okulu) kapsamında ders
açılıyor mu?
»
Hayır, Yüksekokulumuzda yaz aylarında Stajı-I ve Stajı-II mesleki uygulaması
bulunduğundan bu sene Yaz Öğretimi (Yaz Okulu) yapılmayacaktır. Ancak öğrencilerimiz

https://ogr.kocaeli.edu.tr/koubs/YazOkulu/index.cfm bağlantısından bilgi alabilir
veya ayrıntıları

http://odb.kocaeli.edu.tr/yonetmelik_YazOkulu.php bağlantısında
bulunan “Kocaeli Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 8. Maddesinde belirtilen
hükümler” uyarınca, üniversitemizin başka biriminden veya dilerlerse başka
üniversitelerden ders alabilirler. (İlgili yönetmelik 8. Maddesi dikkatlice okunmalıdır.)

Podoloji Programı Hakkında;
20) Podoloji nedir?
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Podoloji, ayak sağlığı bilimidir. Ayaklarımız önemlidir çünkü insan yaşamı boyunca
uzun yollar kat eder, uyku dışında vücudun tüm yükünü ayaklar taşır. Sağlıklı bir ayak için,
ayak bileğinden başlayarak parmaklara kadar tüm kemik ve yumuşak dokuların, eklem
bağlarının oluşturduğu karmaşık yapının uyum içinde, sorunsuzca çalışıyor olması gerekir.
Podoloji bilimi bu bütünlüğün korunması, bozuklukların düzeltilmesi ile ilgilenen bilim
dalıdır.

21) Podoloji bilimi hangi hastalıkların tedavisi ile ilgilenir?
Podoloji bilimi başlıca diyabetik ayak hastalarına ve çeşitli romatolojik, ortopedik
hastalıklara bağlı ayak sorunu olan hastalara, cilt ve tırnak sorunu olan kişilere, çeşitli
nedenlere bağlı ayakta şekil bozukluğu, yara, basma problemi gelişmiş hastalara hizmet
vermektedir.

22) Podoloji programı mezunlarının unvanı ve iş olanakları ne
olacak?
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Önlisans eğitiminizi (düzey-5) tamamladığınızda
unvanınız “Podolog”, mesleğiniz ise Podologluk Ayak Sağlığı Teknikerliği veya Ayak
Terapistliği olarak tanımlanabilir. Bu konuyla ilgili (İş olanakları, eğitim programı vb.)
bilgiler
için
web
sayfamızda
http://kshmyo.kocaeli.edu.tr/wpcontent/uploads/2014/07/Podoloji_-Prog-Hk-SSS-SH-AP-12.4.2014.pdf bağlantısından
okuyabilirsiniz.

23)KSHMYO Podoloji Programı öğrencilerinin mesleki
uygulama eğitimleri nerede yürütülmektedir?
Kocaeli Üniversitesi KSHMYO Podoloji Programı öğrencilerinin mesleki uygulama
eğitimleri Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Podoloji Polikliniği’nde
verilmektedir. Diyabet Polikliniği ile koordineli çalışan Polikliniğimizde;
•
Baropodometrik yürüme analizi sistemi,
•

Podoscaner analizi,

•

Biothesiometer testi,

•

Ayak bileği/kol kan basıncı ölçümü gibi ileri teknolojik donanıma sahiptir.
Uygulama alanı olan Podoloji birimimizde CNC sistemi ile tabanlık üretiminin
yapıldığı bir podoloji atölyesi de bulunmaktadır.

Podoloji bilimi, koruma ve tedavi uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.
Ayrıca, Podoloji Programı ve mezunları hakkındaki bilgileri ve Podologluk
mesleğine ilişkin güncel gelişmeleri “KSHMYO mezunu podologlar” tarafından işletilen

Türkiye’nin ilk ve tek mesleki bloğunda
http://www.podolojiturkiye.org/ bulabilirsiniz.

(PodolojiTürkiye‘de)
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KOÜ-KSHMYO’nda ULAŞIM, BARINMA ve BESLENME OLANAKLARI;

24) KSHMYO’da veya yakınında yurt bulunuyor mu?
» Evet, hem Umuttepe Merkez Yerleşkesinde, hem de İzmit’te bulunan Kredi Yurtlar
Kurumuna (YURTKUR) ait yurtlarda kalabilme olanağı vardır. Barınma olanakları ile ilgili
ayrıntılı bilgi için http://odb.kocaeli.edu.tr/kay_yurtlar.php adresini ziyaret ediniz.

25) KSHMYO’na / Umuttepe Merkez Yerleşkesine ULAŞIM nasıl
sağlanılmaktadır?
» Umuttepe Merkez Yerleşkesine ulaşım İzmit’ten ve çevre ilçelerden Kocaeli Büyükşehir
Belediyesine bağlı dolmuş ve otobüslerle sağlanmaktadır. Ulaşım krokisi
için http://bhi.kocaeli.edu.tr/kouulasim.jpg adresini ziyaret ediniz.

26) KSHMYO öğrencileri yemek gereksinimini nasıl karşılıyor?
» Üniversitemizin Umuttepe
yararlanmaktadırlar. Ayrıca,
yararlanabilmektedirler.

Yerleşkesinde bulunan öğrenci yemekhanelerinden
Yüksekokulumuzun yakınındaki kafeteryalardan da
KSHMYO Müdürlüğü
Son Güncelleme: 14 Temmuz 2017
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