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Misyon

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.
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1. SEÇME ve YERLEŞTİRME TAKVİMİ
Online Başvuru Adresi: yos.akdeniz.edu.tr
Akdeniz Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Başvuru
Tarihleri

2 Haziran-11 Temmuz, 2021

AKDENİZ YÖS-2021 Başvuru ücretinin son ödeme günü

13 Temmuz 2021, saat 23.59

28 Temmuz, 2021
Saat 14.00’da (Türkiye Saati ile)

AKDENİZ YÖS-2021 Sınav Tarihi

AKDENİZ YÖS-2021 Sınav sonuçlarının ilanı

9 Ağustos, 2021

AKDENİZ YÖS-2021 Sınav Sonuçlarına itiraz

10-13 Ağustos, 2021

1.Tercih Dönemi İşlemleri

23-27 Ağustos, 2021

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin İnternet Ortamında
Duyurulması

1 Eylül, 2021

Türkçe Yeterlik Sınavı (Birinci yerleştirme sonucu kayıt hakkı
kazanan öğrenciler için)

3 Eylül, 2021

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihi

13-17 Eylül, 2021

İkinci Yerleştirme Yapılacak Programlar için Kontenjanların
İlanı ve İnternet Ortamından Tercih İşlemleri Başvuru Tarihi

21-26 Eylül, 2021

İkinci Yerleştirme ile Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin
İnternet Ortamında Duyurulması

28 Eylül, 2021

Türkçe Yeterlik Sınavı (İkinci yerleştirme sonucu kayıt hakkı
kazanan öğrenciler için)

30 Eylül, 2021

İkinci Yerleştirme ile Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kesin
Kayıt Tarihi
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4-8 Ekim, 2021

2. AKDENİZ YÖS-2021 BAŞVURU SÜRECİ AKIŞ DİYAGRAMI
Sınav Tarihi;
28 Temmuz, 2021
Saat 14.00 (Türkiye saati ile)

AKDENİZ YÖS-2021
Başvuru İşlemleri

Başvuru Tarihleri;
2 Haziran-11 Temmuz, 2021

Başvuru Sayfasına gidin:
yos.akdeniz.edu.tr

‘’Login’ düğmesini tıklayın
ve yeni bir Hesap Yaratın

Oluşturduğunuz
kullanıcı adı ve
şifreyi not ediniz.

Sınav Kaydı için gerekli kişisel bilgileri girin ve ‘’Başvur’’ düğmesini tıklayın

Mail adresinize gelen aktivasyon linkini tıklayın

Kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapın

Profil menüsünde yer alan kısma, kişisel fotoğrafınızı yükleyiniz.

Profil kısmında listelenen kişisel bilgilerinizi kontrol edin ve gerekiyorsa
bilgilerinizi güncelleyiniz.

Sayfanın üst kısmında yer alan ‘’Sınav’’ menüsüne tıklayın ve ekrana gelen listeden
ikonuna tıklayıp başvurunuzu yapın. ‘’Başvuru Koşulları’’ ve ‘’Sınav Kuralları’’
okuyup onayladıktan sonra başvurunuzu kaydedin.

‘’Başvurularım’’ menüsünde yer alan Ödeme Yap düğmesine tıklayarak sınav
başvuru ücretini online ödeme sisteminde ödeyiniz.

Başvuru işlemi tamamlanmıştır
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3. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE ve KURALLAR
3.1

Bu kılavuz, Akdeniz Üniversitesi tarafından uygulanan Yurt Dışından Öğrenci Sınavı
(AKDENİZ YÖS) hakkında bilgi sunmak amacıyla hazırlanmış olup 2021-2022 eğitimöğretim yılı için Akdeniz Üniversitesinde eğitim görmek üzere AKDENİZ YÖS-2021’e
başvuracak adaylara ilişkin kuralları içermektedir.

3.2

Başvuru, sınav ve sonuçlarla ilgili detaylı ve güncel bilgiye http://yos.akdeniz.edu.tr
adresinden ulaşabilirsiniz. Bu adresten yapılacak duyurular adaylar için resmi tebligat
niteliğindedir.

3.3

AKDENİZ YÖS-2021, 28 Temmuz 2021 tarihinde Türkiye saati ile 14.00’da çevrim içi
gerçekleştirilecektir.

3.4

Sınav süresi 100 dakika olup; 40 Genel Yetenek 40 Matematik sorusu sorulacaktır.

3.5

Sınav sırasında yaşanabilecek teknik sorunlardan (elektrik kesintisi, internet kesintisi,
bilgisayar ya da mobil cihazlardaki teknik sorunlar…vb.) Akdeniz Üniversitesi sorumlu
değildir. Bir görüntü ya da ağ kaybı olması halinde sınavı sonlandırma hakkı saklıdır.
Bu nedenle sınav öncesinde gerekli tedbirleri almak adayın sorumluluğundadır.

3.6

Sınav boyunca adayların kamera, mikrofon ve hoparlör açmaları zorunludur. Aksi
takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

3.7

Başvurular online yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.

3.8

Bir adayın AKDENİZ YÖS’ e başvurması, bu kılavuzda ve ilgili internet sitesinde yer
alan bütün hususları kabul ettiği anlamına gelmektedir.

3.9

AKDENİZ YÖS-2021 sonuçları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için geçerlidir.

3.10

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.

3.11

AKDENİZ

YÖS-2021’e

başvurularda

adayların

başvuru

koşullarını

sağlayıp

sağlamadıklarına ilişkin kendi beyanları dikkate alınacaktır. Yanlış beyan vererek
sınava girenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
3.12

Adaylardan alınan başvuru ücretleri gelecek yıllara devredilmez. Ücretini yatırdığı
halde başvurmaktan vazgeçen, başvurusu kurallara uymadığı için geçersiz sayılan,
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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.
3.13

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 koşuluyla;
a) Yabancı uyruklu olanların,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni
alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının
TürkVatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi
olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1)
Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk
Türk vatandaşıdır.” Hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak
adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu
durumdaki çift uyrukluların
*ç)

1) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu

öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB
nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul
kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”
2) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt
dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB
nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,
d) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan
GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej
6

ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip
olacakların,
başvuruları kabul edilir.
4.2 Adaylardan
a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de
tamamlayanların,
b) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C 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) 4.1. maddesinin c numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift
uyrukluların, (4.1 maddesinin ç numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)
d) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) 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 4.1. maddenin b bendinde tanımlanan
doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların
başvuruları kabul edilmez.

5. BAŞVURU İŞLEMLERİ
5.1 Yurtiçinden ve yurtdışından AKDENİZ YÖS-2021 başvuruları 2 Haziran-11 Temmuz 2021
tarihleri

arasında

online

olarak

AKDENİZ

YÖS-2021

başvuru

sistemi

(http://yos.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
5.3 Geçen senelerde kullanıcı kaydı oluşturan adaylar AKDENİZ YÖS -2021 için yeni bir hesap
açmak zorundadır. Daha önceden oluşturulan kullanıcı adı ve şifreler geçerli değildir.
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5.4 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.
5.5 Başvuru onaylandıktan sonra adayın belirtmiş olduğu uyruk ya da vatandaşlık statüsü
sonradan değiştirilemez. Aday sınava girerken belirtmiş olduğu kimlik/pasaport bilgisi ile
kayıt işlemelerini yaptırabilir. Kimlik/pasaport bilgisi tutarsız olan adaylar herhangi bir
programa yerleşmiş olsalar bile kayıt yaptıramazlar.
5.6 Başvuru sisteminde ilgili alana adayın elektronik ortama aktarılmış vesikalık fotoğrafı
eklenmelidir. Adayın bu fotoğrafı, sınav sonuç belgesi, kayıtta ve öğrenci kimlik belgesi
üzerinde yer alacağından, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak, başvuru sahibinin
şimdiki durumu ile benzerlik gösteren şekilde olmalıdır. Bu koşulları sağlamayan adayların
başvuruları kabul edilmeyecektir.
5.7 Adayın kullanıcı adı ve şifre bilgileri; sınavın bütün aşamalarında ve adayın üniversite ile
elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından, aday tarafından özenle
saklanmalıdır.

6. BAŞVURU ÜCRETİNİN ÖDENMESİ
6.1 AKDENİZ YÖS-2021 Online Sınav başvuru ücreti tüm adaylar için 500 Türk Lirası’dır. Aday,
başvuru ücretini 2 Haziran-13 Temmuz 2021 tarihleri arasında kullanıcı adı ve şifresi ile giriş
yaptığı sayfada online öder.
6.2 Aday “Sınav Başvurusu” menüsündeki Ödeme Yap butonuna tıkladığında sistem tarafından
otomatik olarak online ödeme ekranına yönlendirilir.
6.3 Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra adayın başvurusu sistem tarafından onaylanır. Onay
süresi için birkaç dakika beklemek gerekebilir.
6.4 Başvuru ücreti ödemediği için başvurusu tamamlanmayan aday sınava giremez.
6.5 Havale/EFT ile yapılan ödemeler kabul edilmeyecek olup bu şekilde ödeme yapan
adaylara iade yapılmayacaktır.
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7. TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ (AKDENİZ YÖS)
7.1 AKDENİZ YÖS-2021, Temel Öğrenme Becerileri Testi çoktan seçmeli tipte sorular içeren
testten oluşmakta olup Temel Öğrenme Becerileri Testi’ne tüm adayların katılmaları
zorunludur.
7.2 Temel Öğrenme Becerileri Testi, Genel Yetenek ve Matematik alanlarından oluşan 80
soruluk bir testtir.
7.3 Temel Öğrenme Becerileri Testi sonucu, her bir aday için Matematik, Genel Yetenek ve
Eşit Ağırlık puan türü olmak üzere 3 farklı puan türü belirlenir. Adaylar kontenjanlara ilişkin
yayınlanacak olan kılavuzda bölüm ve programların karşılarında yer alan puan türlerine
göre tercihte bulunur.
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