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Misyon

AKUS/AKDENİZ YÖS
Üniversitemizde uluslararasılaşma stratejimiz doğrultusunda güvenilir, geçerli ve güncel
seçme ve yerleştirme süreçleriyle nitelikli uluslararası öğrencilerin eğitim almasını
sağlamaktır.
Vizyon
Üniversitemizin dünyanın her yerinden nitelikli uluslararası öğrencilerin eğitim almak için
tercih ettikleri bir dünya üniversitesi olmasını sağlamaktır.

1. SEÇME ve YERLEŞTİRME TAKVİMİ
Online Başvuru Adresi: AKUS/AKDENİZ YÖS.akdeniz.edu.tr

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul
Sınavı Başvuru Tarihleri
Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul
Sınavı Giriş Belgelerinin Sistemden Alınması
Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul
Sınavı
Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul
Sınavı Sonuçlarının (İnternette) Duyurulması
Sınav Sonucu İtiraz Süresi

Tercih İşlemleri Tarihi

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin İnternet
Ortamında Duyurulması
Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kesin Kayıt
Tarihi

16 Ocak 2016 – 07 Nisan 2017

24 Nisan-05 Mayıs2017

06 Mayıs 2017, Cumartesi

22 Mayıs 2017

22-26 Mayıs 2017

29 Mayıs-19 Haziran 2017

30 Haziran 2017

31 Temmuz-04 Ağustos 2017

İkinci Yerleştirme Yapılacak Programlar için
Kontenjanların İlanı ve İnternet Ortamından

07-11 Ağustos 2017

Tercih İşlemleri Başvuru Tarihi
İkinci Yerleştirme ile Kayıt Hakkı Kazanan
Öğrencilerin İnternet Ortamında Duyurulması
İkinci Yerleştirme ile Kayıt Hakkı Kazanan
Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihi
Türkçe Yeterlik Sınavı

18 Ağustos 2017

05-08 Eylül 2017

11 Eylül 2017

2. AKUS/AKDENİZ YÖS/AKDENİZ YÖS-2017 BAŞVURU SÜRECİ AKIŞ
DİYAGRAMI
Sınav Tarihi:
06 Mayıs 2017

Başvuru Tarihleri:
16 Ocak-07 Nisan 2017

AKUS/AKDENİZ YÖS-2017
Başvuru ve Tercih Süreci

akus.akdeniz.edu.tr adresine giriş yapınız.

Başvuru Sisteminde Kullanıcı
Kaydınız var mı?

Hayır

“Kayıt Ol” butonuna
tıklayarak yeni kullanıcı
kaydı oluşturunuz.

Evet

Kullanıcı adınız ve şifreniz ile “Giriş
Yap” butonunu tıklayarak başvuru
sistemine giriş yapınız.

Oluşturduğunuz Kullanıcı
Adı ve Şifrenizi not edniz.

“Profil” menüsünde yer alan
“Kişisel Fotoğraf” kısmından
fotoğrafınızı yükleyiniz.
“Profil” menüsünde yer alan
“Kişisel Bilgiler” kısmını eksiksiz
doldurunuz.

“Sınav Başvurusu” menüsüne
girerek sınav merkezi tercih
işlemlerinizi tamamlayınız.
·
Aday Numaranız ve Ad-Soyad
bilgilerinizle birlikte tercih etmiş
olduğunuz sınav merkezi için belirlenen
sınav başvuru ücretini aşağıda yer alan
ilgili hesap numarasına yatırınız.

·
·
·

Dolar Hesabı : T.C. Ziraat Bankası Üçkapılar
Şubesi: TR080001001236405079305478
Avro Hesabı : T.C. Ziraat Bankası Üçkapılar
Şubesi: TR780001001236405079305479
TL Hesabı : T.C. Ziraat Bankası Üçkapılar
Şubesi: TR350001001236405079305477
Türkiye dışından ödemeler için ek bilgi;
SWIFT Kodu:TCZBTR2A

Başvuru Ücreti dekontunuzu
Başvuru Sistemine yükleyerek ilgili
alana Dekont/Fiş numaranızı
giriniz.

Başvuru işleminiz tamamlanmıştır. Başvurunuz tarafımızca
onaylandıktan sonra “başvuru onaylandı” şeklinde
değişecektir.

24 Nisan 2017 tarihinden itibaren
akus.akdeniz.edu.tr AKUS/AKDENİZ YÖS2017 Sınav Giriş Belgenizin çıktısını
alabilirsiniz.

3. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE ve KURALLAR
3.1

Bu kılavuz, Akdeniz Üniversitesi tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Sınavı

(AKUS/AKDENİZ YÖS) hakkında bilgi sunmak amacıyla hazırlanmış olup 2017-2018 eğitimöğretim yılı için Akdeniz Üniversitesinde eğitim görmek üzere AKUS/AKDENİZ YÖS-2017’ye
başvuracak adaylara ilişkin kuralları içermektedir.
3.2

Başvuru,

sınavlar

ve

sonuçlarla

ilgili

detaylı

ve

güncel

bilgiye

http://akus.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu adresten yapılacak duyurular
adaylar için resmi tebligat niteliğindedir.
3.3

Başvurular online yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul

edilmeyecektir.
3.4

Bir adayın AKUS/AKDENİZ YÖS’ a başvurması, bu kılavuzda ve ilgili internet sitesinde

yer alan bütün hususları kabul ettiği anlamına gelmektedir.
3.5

AKUS/AKDENİZ YÖS sonuçlarının geçerlilik süresi 1 (bir) yıldır.

3.6

AKUS/AKDENİZ YÖS sonuçları üniversitemizde lisans ve/veya ön lisans düzeyinde

öğrenim görmek isteyen öğrenciler için kullanılmakta olup transfer ve/veya lisansüstü
öğrenim için dikkate alınmaz.
3.7

AKUS/AKDENİZ YÖS-2017’ye başvurularda adayların başvuru koşullarını sağlayıp

sağlayamadıklarına ilişkin kendi beyanları dikkate alınacaktır. Yanlış beyan vererek sınava
girenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
3.8

Adaylardan alınan başvuru ücretleri gelecek yıllara devredilmez. Ücretini yatırdığı

halde başvurmaktan vazgeçen, başvurusu kurallara uymadığı için geçersiz sayılan, sınava
girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı
sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ve ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran
adayların ücretleri iade edilmez. Başvuru ücretini yatırmayan adayın başvurusu ise kabul
edilmez.
3.9

Akdeniz Üniversitesi, öğrencilerin burs, geçim, barınma ve Türkiye’de oturma izinleri

ile ilgili işlemlerle ilgilenmez; adayların sınava girmeleri için ülkelerinden almaları gereken
çıkış izni, pasaport, vize işlemleri ile ilgili konulardan da sorumlu değildir.

4.BAŞVURU KOŞULLARI

4.1. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları şartıyla; aşağıdaki
koşullardan birini sağlayan adayların başvurusu kabul edilir:
a) Yabancı uyruklu olan,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni
alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 7. maddesi 1. bendi uyarınca aldığı Tanınan Hakların
Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler,
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile Türk vatandaşlığına geçenler / bu
durumdaki çift uyruklular,
ç) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu
öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB
nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
d) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adaylardan
ortaöğretiminin

(lise)

tamamını

KKTC

hariç

yabancı

bir

ülkede

tamamlayanlar

(ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan
Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
e) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL
sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve
liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar veya sahip
olacaklar.
4.2. Aşağıda yer alan durumlardan herhangi birini taşıyan aday öğrencinin başvurusu kabul
edilmez:
a. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
b. K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL
sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere
kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

c. Bu maddenin 1’inci fıkrasının b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift
uyruklular (Bu maddenin 1’inci fıkrasının ç bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
d. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde
bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki
kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip
olacaklar hariç),
e. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı
liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya bu maddenin 1’inci fıkrasının b
bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular,
4.3. Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası
alanların başvuruları kabul edilmez.
5. BAŞVURU İŞLEMLERİ

5.1. Yurtiçinden ve yurtdışından AKUS/AKDENİZ YÖS-2017 başvuruları 16 Ocak – 07 Nisan
2017 tarihleri arasında online olarak AKUS/AKDENİZ YÖS-2017 başvuru sistemi
(http://akus.akdeniz.edu.tr/) üzerinden yapılacaktır. Belirtilen başvuru süresi dışında yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
5.2. Adaylar başvuru süresi içinde başvuru sistemi üzerinden kullanıcı kaydı oluşturarak
kullanıcı adı ve şifre edinmelidirler (Geçen senelerde kullanıcı kaydı oluşturan adaylar eski
kullanıcı adı ve şifreleri ile işlem yapabilirler).
5.3. Yeni kayıt oluşturulması sırasında girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan doğacak sonuçların
bütün sorumluluğu adaylara aittir. Kimlik ile ilgili bilgi alanlarına adayın pasaportundaki ya da
nüfus cüzdanındaki kimlik bilgileri değiştirilmeden ve kısaltma yapılmadan girilmelidir.
5.4. Başvuru sisteminde ilgili alana adayın elektronik ortama aktarılmış vesikalık fotoğrafı
eklenmelidir. Adayın bu fotoğrafı sınav giriş belgesi, sınav sonuç belgesi, kayıtta ve öğrenci
kimlik belgesi üzerinde yer alacağından, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde
olmalıdır. Bu koşulları sağlamayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

5.5. Adayın kullanıcı adı ve şifre bilgileri; sınavın bütün aşamalarında ve adayın üniversite ile
elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından, aday tarafından özenle
saklanmalıdır.
5.6. Başvuru Ücretinin Yatırılması: Adayın, aşağıda yer alan sınav merkezlerinden tercih etmiş
olduğu sınav merkezi için belirlenen sınav başvuru ücretini “aday no” ve “ad-soyad” bilgileri
ile birlikte 16 Ocak – 07 Nisan 2017 tarihleri arasında aşağıda belirtilen hesap numaralarına
yatırması gerekir.
a) Dolar Hesabı: T.C. Ziraat Bankası Üçkapılar Şubesi: TR080001001236405079305478
Avro Hesabı: T.C. Ziraat Bankası Üçkapılar Şubesi: TR780001001236405079305479
TL Hesabı: T.C. Ziraat Bankası Üçkapılar Şubesi: TR350001001236405079305477
b) Türkiye dışından ödemeler için ek bilgi; SWIFT Kodu:TCZBTR2A
5.7. Yurtiçi veya yurtdışı bankalardan başvuru ücreti ödendikten sonra başvuru sistemi
üzerinden ilgili alana başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren dekontun elektronik ortama
aktarılmış hali yüklenmelidir.
5.8. Dekontlar üniversite tarafından onaylandıktan sonra başvuru sisteminde başvuru
onaylandı şekline dönecektir.
6. TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ/TÜRKÇE TESTİ
6.1. AKUS/AKDENİZ YÖS-2017, Temel Öğrenme Becerileri Testi ve Türkçe Testi olmak üzere
çoktan seçmeli tipte sorular içeren 2 ayrı testten oluşmakta olup Temel Öğrenme Becerileri
Testi’ne tüm adayların katılmaları zorunludur.
6.2. Temel Öğrenme Becerileri Testi, Genel Yetenek, Matematik ve Geometri alanlarından
oluşan 80 soruluk bir testtir. Türkçe Testi, aday öğrencilerin Türkçe düzeyini ölçen 60 soruluk
testten oluşur. Yerleştirmede sadece Temel Öğrenme Becerileri Testi sonuçları esas alınır.
6.3. Türkçe Testi zorunlu bir test değildir. Ancak Üniversitemizde %100 yabancı dilde eğitim
veren programlara kayıt hakkı kazanan adaylar hariç eğitim-öğretime başlamak için tüm
öğrencilerden Türkçe yeterlik şartı aranır.
6.4. Ortaöğretiminin tamamını Türkiye’de tamamlayanlar, ortaöğretimini yurtdışında T.C.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayanlar, Yükseköğretim Kurulu’nun
kabul ettiği uluslararası geçerli sınavlardan yeterli sınav sonucuna sahip olanlar ile Akdeniz
Üniversitesi Türkçe Yeterlik belgesi ya da Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe
Yeterlik Belgesine sahip olan adaylardan Türkçe yeterlik şartı aranmaz.

7. SINAV MERKEZLERİ ve SINAV ÜCRETLERİ
Ülke

Merkez

Sınav Ücreti

Türkiye

Ankara, Antalya, İstanbul, Van ve İzmir

200 TL

Almanya

Köln, Münih, Berlin ve Hamburg

İsviçre

Zürih

Danimarka

Kopenhag

Hollanda

Amsterdam

Fransa

Paris

Avusturya

Linz ve Viyana

Belçika

Brüksel

Yunanistan

İskece ve Gümülcine

100 Avro

50 Avro
Bulgaristan

Kırcaali

Azerbaycan

Bakü

İran

Urmiye, Tahran

KKTC

Lefkoşa

Rusya

Moskova ve St. Petersburg

Suudi Arabistan

Riyad, Cidde ve Medine

Kırgızistan

Bişkek

Türkmenistan

Aşgabat

Kazakistan

Almatı

Bosna-Hersek

Saraybosna

Pakistan

Karaçi

Hindistan

Yeni Delhi

Afganistan

Mezar-ı Şerif

100 Dolar

50 Dolar

Önemli Not:
1. Belirtilen sınav merkezlerinde sınava girmek üzere 10 öğrenci başvurusundan az başvuru alınması
durumunda ilgili merkezde sınav yapılmayacaktır.
2. Sınav yapılmayan merkezler için başvuru ücreti yatıran adaylara ücretleri iade edilir ya da değişiklik talep
etmeleri durumunda başvuruları başka bir sınav merkezine kaydırılır.

