AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
T.C Uyruklu Öğrencilerden İstenen Belgeler

Kazanan adaylar 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında aşağıda belirtilen evrakları
Enstitüye teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Belirtilen tarihler arasında
kaydını yaptırmayan adaylar, herhangi bir hak iddia edemezler.

Kesin kayıtta adaylardan istenen belgeler:
 Kesin kayıt dilekçesi (Enstitümüz web sayfasından veya Enstitümüzden temin
edilecektir.)
 4 adet fotoğraf
 Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için )
 Nüfus cüzdan fotokopisi
 Lisans ve/veya Diploma/Mezuniyet Belgesi (Aslı ile birlikte fotokopisi)
Yurtdışında öğrenim gören adaylar, lisansüstü programlara; Yükseköğretim Kurulunca
denkliği onaylanmış, lisans/yüksek lisans programlarından mezun olduklarını gösteren
belge ve Diploma ile Transkriptin Türkçe çevirilerini getirmeleri gerekmektedir.
 Lisans ve/veya Transkript Belgesi (Aslı ile birlikte fotokopisi)
Önlisans mezunu olup lisans tamamlayanların önlisans ve lisans transkriptlerini
getirmeleri gerekmektedir.
 ALES Sonuç Belgesi
 YDS Sonuç Belgesi

*Kesin kaydını yaptırmayan adayların yerine, yedek adayların kayıtları 18-20 Eylül 2017
tarihleri arasında yapılacak olup; Adayların bu tarihler arasında Enstitümüz ile iletişim
kurarak bilgi almaları gerekmektedir.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
Uluslararası Öğrencilerden İstenen Belgeler

Kazanan adaylar 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında aşağıda belirtilen evrakları
Enstitüye teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Belirtilen tarihler arasında
kaydını yaptırmayan adaylar, herhangi bir hak iddia edemezler.

Kesin kayıtta adaylardan istenen belgeler:
 Kesin kayıt dilekçesi (Enstitümüz web sayfasından veya Enstitümüzden temin
edilebilir.)
 4 adet Fotoğraf
 Varsa İkamet İzin Belgesi
 Pasaport
 Varsa Denklik Belgesi yoksa Tanınırlık Belgesi (Mezun olunan üniversitenin
Yükseköğretim Kurulundan alınacak tanınma belgesi)
 Lisans ve/veya Yüksek Lisans Diploması (Aslı ile birlikte fotokopisi)
 Lisans ve/veya Yüksek Lisans Diploması Türkçe Çevirisi(Konsolosluk ya da yeminli
tercüman tarafından onaylı)
 Lisans ve/veya Yüksek Lisans Transkripti (Aslı ile birlikte fotokopisi)
 Lisans ve/veya Yüksek Lisans Transkriptinin Türkçe çevirisi (Konsolosluk ya da
yeminli tercüman tarafından onaylı)
 B2 seviyesinde Türkçe Yeterlik Sınav belgesi (T.C. yükseköğretim Kurumlarından
mezun olanlarda aranmaz).
 Doktora programlarına başvurularda Merkezi Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ dan 60 puan
veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavından B1 düzeyinde yabancı dil sonuç belgesi.

* Kesin kaydını yaptırmayan adayların yerine, yedek adayların kayıtları 18-20 Eylül 2017
tarihleri arasında yapılacak olup; Adayların bu tarihler arasında Enstitümüz ile iletişim
kurarak bilgi almaları gerekmektedir.

