AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ YÖS-2018
KESİN KAYIT KILAVUZU

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ
KAYIT KILAVUZU
A. SONUÇLARIN İLANI:
Adaylar, akus.akdeniz.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak yerleştirme
sonucunu öğrenebilirler.
Öğrenim vizesi alabilmek için gerekli olan “Kabul Mektubu” kayıt hakkı kazanan adayların
sayfasına yüklenmiş olup talep edilmesi durumunda e-posta da gönderilecektir.
B. KAYIT TARİHİ ve YERİ:
Kayıt Tarihi: 10-14 Eylül 2018
Kayıt Yeri : Kayıt hakkı kazanılan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Öğrenci
İşleri Birimi
Kayıt Saati: 09:00-12:00
13:30-16:30

Üniversitemizin lisans veya önlisans programlarından birine yerleştiği ilan edilen adaylar,
“Kayıt için gerekli belgeleri” eksiksiz olarak hazırlayarak, kayıt hakkı kazanılan
Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimine belirtilen tarih ve saatlerde
teslim ederler.
 Kayıtlar şahsen ya da yasal temsilci (noter onaylı vekâletname) aracılığıyla
yapılabilir.
 Kayıt için gerekli belgelerin veya beyanların gerçeğe aykırı olduğu tespit
edilmesi halinde, kaydı yapılan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir ve gerekli,
yasal işlem başlatılır.
 Eksik belge ile kayıt işlemi yapılamaz.
 İlan edilen kayıt tarihleri içinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkını
kaybederler.
C. KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
ÖNEMLİ: 18 yaşından küçük olan adayların; anne ve babasının Türkiye’de öğrenim

görmesine ve Türkiye’de ikamet izni ile kalmasına izin vermesi ve bunun için
ülkesindeki yetkili merciler tarafından düzenlenmiş apostil şerhli muvafakatname ya
da vekaletname ibraz etmesi gerekmektedir.
Kayıt esnasında Yabancı Uyruklu numarası (YU) bulunmayan adaylara Üniversite tarafından
geçici kimlik numarası verilmektedir. İkamet Belgesi alan öğrenciler Birim öğrenci işlerine YU
numaralarını ibraz etmek zorundadırlar.

1. Uluslararası Öğrenci Bilgi Formu: akus.akdeniz.edu.tr adresinden temin edilerek
aday tarafından doldurulacaktır.
2. Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesi: Lise diploması veya geçici
mezuniyet belgesinin aslı ile ülkelerindeki Türk dış temsilcilikleri tarafından veya
noterden onaylı Türkçe tercümesi,
NOT: (Lise eğitimini Türkiye’de tamamlayanlar ile lise eğitimini yurtdışında T.C. Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayanlar için lise diplomasının aslı
yeterlidir.)
3. Lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript): Lise
müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile ülkelerindeki Türk
dış temsilcilikleri tarafından veya noterden onaylı Türkçe tercümesi,
NOT: Lise eğitimini Türkiye’de tamamlayanlar ile lise eğitimini yurtdışında T.C. Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayanlar için okul müdürlüklerinden
onaylı olması yeterlidir.
4. Denklik Belgesi: Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya ülkelerindeki
Türk dış temsilciliklerinden onaylı diploma denklik belgesinin aslı
NOT: Lise eğitimini Türkiye tamamlayanlar ile lise eğitimini yurtdışında T.C. Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayanlardan denklik belgesi istenmez.
5. Pasaport veya Nüfus cüzdanı örneği: Yabancı uyruklu olanlar için pasaportlarının
aslı görülmek suretiyle, kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının
birer fotokopisi ve bunların Türkçe tercümesinin Türk dış temsilcilikleri ya da
noterden onaylı örneği
NOT: T.C. uyruklu adayların nüfus cüzdanının aslı görülmek suretiyle fotokopisi
getirmeleri yeterlidir.

6. Vatandaşlık Durumuna Göre İstenen Belgeler:
 Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Bir uyruğu T.C. olan çift uyruklu adaylar ile sadece T.C.
uyruğu bulunan adaylar bağlı bulundukları Nüfus Müdürlüğünden vukuatlı nüfus kayıt
örneği getirmelidir. Lise diploması Türkiye dışında bir ülkeye ait olan çift
uyruklulardan bu belge istenmez. Nüfus kayıt örneğinin yeterli olmadığı durumlarda
Doğum belgesi istenebilir.
 Mavi Kartlı Öğrenciler: 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
olanların belgelerinin aslını ibraz etmek koşuluyla bir örneği ve Mavi kartını ibraz
etmek şartıyla fotokopisi

 K.K.T.C. uyruklu olanlar: K.K.T.C. uyruklu olanların GCE AL sonucunu gösterir belgenin
Türk dış temsilcilikleri tarafından veya noter tarafından onaylı örneği
7. İmzalı Geçim Güvencesi Belgesi (Taahhütname): akus.akdeniz.edu.tr adresinden
temin edilerek doldurulacak olup taahhütname ekine öğrenci adına taahhütte
bulunacak kişiye ait bordro, tapu, banka hesap bilgisi, vb. eklenmesi gerekmektedir.
8. Sağlık Kurulu raporu İstenen Bölüm/Programlar ve Diğer Özel Koşullar/Belgeler:
a. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (Örgün ve İkinci Öğretim) Programı (Teknik Bilimler
MYO): En fazla 22 yaşında olmak (1996 ve daha yukarı doğumlular); vücut yapısı düzgün
olmak; vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken, çirkinlik yapan yara, yanık, leke,
frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak; astım, bronşit, epilepsi, nefes darlığı, renk
körlüğü, kekemelik, sağırlık vb. gibi biyolojik bozukluğu olmamak; bayılma, histeri,
marazi çarpıntı ve benzeri psikolojik ve sinirsel hastalıklardan herhangi birine yakalanmış
olmamak; herhangi bir okuldan disiplin cezası ile uzaklaştırılmış olmamak; 1,65 m’den
uzun olmak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki
rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak gerekir. Kayıt sırasında
Meslek Yüksekokulunca öngörülen sağlık koşullarına uygunluğunu üniversitenin tıp
fakültesi hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemek gerekir. Bu
programa kayıt olacak öğrenciler okulun vereceği üniformayı giymek zorundadır.

b. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Örgün ve İkinci Öğretim) Programı (Sosyal
Bilimler MYO): Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil
Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi
icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam
teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme
kaybı/eksikliği vs).

c. Tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu
mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen
heyet raporu alınması gereken diploma programları:
 Hemşirelik Bölümü (Hemşirelik Fakültesi)
 Hemşirelik Bölümü (Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi)
 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün Öğretim Programı (Sağlık
MYO)
 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri İkinci Öğretim Programı (Sağlık
MYO)
 Diyaliz Programı (Sağlık Hizmetleri MYO)
 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün Öğretim Programı (Sağlık
MYO)
 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri İkinci Öğretim Programı (Sağlık
MYO)
 Yaşlı Bakımı Örgün Öğretim Programı (Sağlık Hizmetleri MYO)
 Yaşlı Bakımı İkinci Öğretim Programı (Sağlık Hizmetleri MYO)
 Fizyoterapi Örgün Öğretim Programı (Sağlık Hizmetleri MYO)
 Fizyoterapi İkinci Öğretim Programı (Sağlık Hizmetleri MYO)

Hizmetleri
Hizmetleri

Hizmetleri
Hizmetleri




Özel Güvenlik ve Koruma Örgün Öğretim Programı (Sosyal Bilimler MYO)
Özel Güvenlik ve Koruma İkinci Öğretim Programı (Sosyal Bilimler MYO)

d. İlk ve Acil Yardım (Örgün ve İkinci Öğretim) Programı (Sağlık Hizmetleri MYO):
Devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel
olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları
(Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.),
program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması nedeniyle 30 Eylül 2018
tarihi itibariyle 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız
öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade
edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında
olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir
hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip
olmaları

NOT: Diğer diploma
istenmemektedir.
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TÜRKÇE YETERLİK BELGESİ VE TÜRKÇE DÜZEY SINAVI
Öğrencilerin aşağıda yer alan belgelerin birinden en az B2 seviyesinde yeterlik belgesine
sahip olmaları gerekmektedir. Yeterlik belgesini teslim etmeyen ya da Üniversitemizce
yapılacak olan yeterlik sınavında başarılı olamayan adaylara bir yıl süre ile öğrenime ara
izni verilir. Türkçe öğretim programından en fazla iki eğitim-öğretim yılı kadar sürede
yeterlik alamayanların üniversite ile ilişiği kesilir.
 Akdeniz Üniversitesi TÖMER tarafından verilen Türkçe Yeterlik Belgesine
 Akdeniz Üniversitesi TÖMER tarafından yapılan Türkçe Düzey Sınavındaki
başarı düzeyi (18.09.2018 tarihinde yapılacaktır.)
 Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Yeterlik Belgesi
Türkçe Yeterlik Belgesi şartı aranmayan öğrenciler:
1. Ortaöğretiminin tamamını Türkiye’de tamamlayanlar
2. Ortaöğretiminin tamamını yurtdışında T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
Türk liselerinde tamamlayanlar
3. Alman Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ), İngiliz Dili ve
Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ), Bilgisayar Mühendisliği ve Turizm
İşletmeciliği (İngilizce) bölümlerine kayıt hakkı kazananlar
4. Yurtiçinde veya yurtdışında %100 Türk dilinde eğitim veren bir
yükseköğretim diploma programından (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve
doktora) mezun olanlar

