
HAZIRLIK PROGRAMINA BAŞVURU VE KABUL 
İŞLEMLERİ SÜRECİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN 
ÜNİVERSİTESİ

Yabancı Diller Yüksekokulu

Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde öğrencilerin 
kazanmış oldukları bölümlerde kayıt işlemlerinin 
tamamlanması ve hazırlık eğitimi almak isteyen 

öğrencilerin listelerinin Yüksekokulumuza gönderilmesi

Zorunlu Hazırlık Eğitimi için 
seviye tespit sınavına katılacak 

olanlara Sınav Giriş Belgesi 
düzenlenmesi, katılmayacak 
olanlardan en alt düzeyde 

hazırlık eğitimine başlamak 
istediklerine dair dilekçe 

alınması.

Onaylayan

Prof. Dr. Eda ÜSTÜNEL
Yüksekokul Müdürü

Hazırlayan

Ayşe KURT      Sibel U. ÖZKAYA     
     Şef                   Bilgisayar İşletmeni

Kontrol Eden

Yüksel SEZER
Yüksekokul Sekreteri

Kontenjan dahilinde İsteğe 
Bağlı Hazırlık Eğitimi almak 

isteyen öğrencilere  Sınav Giriş 
Belgesi düzenlenmesi.

Seviye Tespit Sınavından 
yönetmelikte belirtilen puanı 

alan öğrenciler Yeterlilik 
Sınavına katılmaya hak kazanır. 

Yeterlilik sınavına katılmak 
istemeyen öğrenciler seviye 

tespit sınavından almış 
oldukları puanlarına göre 

sınıflara yerleştirilir.

Seviye Tespit Sınavına katılmak 
istemeyen öğrenciler en alt 

seviyedeki sınıflara 
yerleştirilirler ve akademik 
takvimde belirtilen tarihte 
eğitim öğretime başlarlar.

Yeterlilik  sına vında n yönetmelik te belirtilen bara j pua nı  ve  üzeri nde 

not ala n öğrenciler hazı rlık prog ra mı nda n muaf olup kendi 

bölümlerinde eği tim g örm ey i hak  k aza nırlar . Bara jı aşa ma ya n 

öğrenciler sına vda alm ış oldukl arı pua nl ara  göre seviy elerine uyg un 

sınıf la ra y erl eştiril erek B 2 düzey inde

hazı rlık eğ itimi ne ba şlarla r.

Yönetmelikte belirtildiği üzere zorunlu 
olarak katılmaları gereken Seviye Tespit 
Sınavından yönetmelikte belirtilen puanı 

alan  öğrenciler Yeterlilik Sınavına 
katılmaya hak kazanır. Yeterlilik sınavına 

katılmak istemeyen öğrenciler seviye 
tespit sınavından almış oldukları 

puanlarına göre sınıflara yerleştirilir.

Yeterlilik  sına vında n yönetmelik te belirtilen bara j pua nı  ve  üzeri nde 

not ala n öğrenciler hazı rlık prog ra mı nda n muaf  olup kendi 

bölümlerinde eği tim g örm ey i hak  k aza nırlar . Bara jı aşa ma ya n 

öğrenciler sına vda alm ış oldukl arı pua na  g öre sevi yeleri ne uyg un 

sınıf la ra k ontenjan da hilinde yerleşti rilerek  B1 düzey inde

hazı rlık eğ itimi ne ba şlarla r.
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