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ALKÜ ailesinin yeni üyeleri, kıymetli öğrencilerimiz; 

Yeni yuvanıza hoş geldiniz.  

Üniversite yılları, insan hayatının en güzel ve unutulmaz 

dönemleridir. Bu dönemde birçok insan ile tanışıp kişisel gelişimlerinize 

katkı sağlayacaksınız. Üniversite hayatınızı mutlu, verimli ve hak ederek 

geçirebilmek adına ana motivasyon kaynağımız “Ülkemiz için yararlı insan 

olma gayreti” olacaktır.  

2015 yılında kurulan Üniversitemiz kısa bir sürede çok hızlı 

büyüyerek birçok başarıya imza atmıştır. Bu başarının mimarları özveri ile 

çalışan akademik ve idari personellerimiz ile öğrencilerimizdir. Bundan 

sonraki yıllarda da Üniversitemizin geldiği noktadaki başarıları sizler 

sayesinde olacaktır. 

Bu anlamda her yaptığımız işte genel etik ve ahlak kurallarını esas 

almak önem arz etmektedir. Bunun yanında geleceğimizin teminatı 

gençlerimizin yetiştiği önemli bir eğitim kurumu olarak, sizlerin de yardımı 

ile Ülkemizi ve Üniversitemizi en iyi şekilde temsil ederek tanıtmaya devam 

edeceğiz.  

Asıl gayemiz insanlığa faydalı, vatanını seven ve iyi insan olmayı 

kendisine amaç edinmiş gençler yetiştirmektir. Bu yüzden karşılıklı iyi 

niyetlerle çok çalışıp başaracağız…  

ALKÜ olarak birlikte ülkemizin geleceğine yön verecek olmanın 

heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. 

Tekrardan bu güzel aileye hoş geldiniz. 

 

Prof. Dr. Ekrem KALAN                                                                                                   

                         REKTÖR 
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KAYIT İŞLEMLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYIT ŞEKLİ BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ KAYIT YERİ 

Öğrenci Bilgi Formu* 17 Eylül 2021 24 Eylül 2021 

Online 

Kayıt için tıklayınız 

e-Kayıt 17 Eylül 2021 22 Eylül 2021 
e-Devlet Kapısı 

(http://www.turkiye.gov.tr) 

Bireysel 

(Yüz Yüze Kayıt) 
17 Eylül 2021 24 Eylül 2021 Fakülte Binası 

Ders Kayıt Tarihleri 17 Eylül 2021 24 Eylül 2021 Öğrenci Bilgi Sistemi 

 

*Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday öğrenciler kayıt hakkını 

kaybedeceklerdir. 

*Üniversitemize kayıt yaptıracak olan tüm adayların kayıt aşamasından önce veya sonra 

“Öğrenci Bilgi Formu’nu” doldurmaları zorunludur. 

*Bilgi Formu kayıtları e-kayıt ve bireysel (yüz yüze) kayıt yapmanıza engel değildir. 

 

 

Üniversitemize yerleşen aday öğrencilerin kayıt işlemleri iki şekilde 

yapılabilir; 

1.  Elektronik Kayıt (e-Kayıt): Üniversitemize yerleşen tüm adaylar için 

aşağıda belirtilen tarihler arasında e-Devlet kapısı olan www.turkiye.gov.tr 

adresinden yapılan e-Kayıt işlemidir.  

 

2.  Bireysel (Yüz Yüze) Kayıt: Aşağıda belirtilen tarihler arasında,  

e-Kayıt yapamayan öğrencilerin, yerleştirildikleri Fakülte Öğrenci İşleri 

Bürolarında yaptırdığı yüz yüze kayıt işlemidir. 

 

 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_kayit_op.aspx
http://www.turkiye.gov.tr/
http://www.turkiye.gov.tr/
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ELEKTRONİK KAYIT (e-Kayıt) 

 
e-Kayıt uygulaması; adayların Üniversitemize gelmeden internet üzerinden 

kesin kayıt yaptırmalarına imkan sağlayan bir uygulamadır. Bu uygulama ile 

adaylarımız sıra beklemeden ve herhangi bir belge teslimi yapmadan kayıt işlemlerini 

bulundukları yerden yapabilirler. “Bu uygulama kayıt sürecini kolaylaştırdığından 

öğrencilerimizin kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden yapması önerilir.”  

e-Kayıt yaptırmak için; 

 

 

 

 

  
1. e-Kayıt için 17-22 Eylül 2021 tarihleri arasında e-Devlet kapısı olan 

www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapınız. 

2. e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapınız. (e-Devlet şifreniz yok ise bulunduğunuz 

yerdeki en yakın PTT şubesine giderek nüfus cüzdanınızla şifre alabilir veya 

anlaşmalı bankaların internet bankacılığından e-Devlet’e giriş yapabilirsiniz) 

3. Giriş yaptıktan sonra –E-Hizmetler- bölümü altında yer alan -Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığı- başlığını seçiniz. 

4. Bu başlık altında açılacak olan -Üniversite e-Kayıt- seçeneğini tıklayarak 

kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. 

5. e-Kayıt ekranında aday öğrencinin yerleşme bilgileri otomatik olarak karşısına 

gelecektir. Ayrıca Asker Alma Dairesinden askerlik durum bilgisi ve Milli Eğitim 

Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi de aynı ekranda yer alacaktır. 

6. Askerlik durumu kayıt olmanıza engel olmayacaktır.  

7. Kayıt işleminizi tamamladıktan sonra “Barkodlu” belgenizi mutlaka alınız ve 

saklayınız. “Kaydınızın olup olmadığını kontrol etmek için öğrenci numaranız ile 

Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapınız. (Öğrenci numaranızı bilmiyorsanız 

tıklayınız) Öğrenci Bilgi Sistemine öğrenci numaranız ve şifreniz ile veya E-Devlet 

girişi seçeneği ile girebilirsiniz. Öğrenci numaranız Öğrenci Bilgi Formu 

sayfasında başvuru numaranızın altında yer almaktadır. Şifrenizi almak için 

tıklayınız. 

8. e-Kayıt işleminden sonra Üniversitemize herhangi bir belge göndermenize veya 

getirmenize gerek yoktur. .*Ayrıca daha önce öğrenim gördüğü Üniversitedeki 

derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciler 24 Eylül 2021 tarihine kadar muafiyet 

başvuru dilekçesi (yerleşilen akademik birim web sayfasında yer alan), eğitim 

öğretim planı, onaylı transkript ve onaylı ders içerikleri belgelerini, kazanılan 

Fakülte kurumsal e-posta adresine gönderebilir ve evrak asıllarını süresi içeresinde 

posta ile göndermeleri kaydıyla başvurabilirler. Bu tarihten sonra yapılan 

başvurular işleme alınmaz. 

9. Kayıt yaptıran tüm aday öğrenciler (zorunlu hazırlık programına kayıt yaptıranlar 

hariç), 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinde ders 

kayıtlarını kendileri yapacaklardır.  

10. e-Kayıt görsel anlatım için tıklayınız. 

https://www.turkiye.gov.tr/
http://www.turkiye.gov.tr/
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/ogrenci/start.aspx?gkm=0020378053221033306311143220237763322103547535585344403558537812355803446831109362762197344603889632240
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/ogrenci/start.aspx?gkm=0020378053221033306311143220237763322103547535585344403558537812355803446831109362762197344603889632240
https://oidb.alanya.edu.tr/media/ljeleyfy/yok-e-kayit.pdf
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BİREYSEL (YÜZ YÜZE) KAYIT 

 
Bireysel (yüz yüze) Kayıt; e-Devlet üzerinden e-Kayıt yapamayan aday 

öğrencilerin şahsen veya resmi vekili tarafından Üniversiteye gelerek yaptırdığı kayıt 

işlemidir. Bu işlemde adaylarımız, kesin kayıtlarını 17-24 Eylül 2021 tarihlerinde 

yerleştirildiği Fakültelerine giderek yapacaklardır.  

 

Bireysel kayıt yaptırmak için; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kesin kayıt için (yüz yüze); adayların T.C. kimlik kartı ile şahsen veya aday 

gelemeyecek ise noter tarafından tayin ettiği vekil tarafından başvurulması gerekir. 

Posta, e-posta faks veya kargo ile kayıt yapılmaz. 

2. Kesin kayıt için (yüz yüze) için 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında 

yerleştirildiğiniz Fakülteye geliniz. 

3. Kesin kayıtlar (yüz yüze) belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Bu tarihlerden 

önce veya sonra kesin kayıt işlemi yapılmayacaktır. 

4. Adaylardan; Yükseköğretim kurumlarından mezun olamayarak kayıt tarihinden 

sonra stajını tamamlama, bütünleme veya tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet 

hakkı elde edecek olan öğrencilerin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla  

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı  başlangıcına kadar kayıtları 

yapılacaktır. Bu durumda olup belirlenen kayıt tarihlerinde kesin kayıtlarını 

yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. 

5. Kesin kayıt (yüz yüze) işlemi için -Mezuniyet Belgesi aslı veya onaylı bir 

sureti” ile gelmeniz gerekmektedir. 

6. Kayıt yaptıran tüm öğrenciler ders kayıtlarını 17-24 Eylül 2021 tarihleri 

arasında kendileri yapacaktır. Ders kayıt kılavuzu için tıklayınız. 

https://oidb.alanya.edu.tr/duyuru/2021-2022-egitim-ogretim-yili-guz-yariyili-ders-kayit-ve-kayit-yenileme-islemleri-hakkinda/
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YÜZ YÜZE KAYITTA İSTENEN BELGELER 
 

 

 

 

 

  

 

 ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU 

 
 Üniversitemize kayıt yaptıracak olan tüm adayların Kayıt aşamasından önce 
veya sonra –Öğrenci Bilgi Formu’nu- doldurmaları zorunludur. Öğrenci Bilgi Formu 

kayıt işlemleri kesin kayıt işlemi yerine geçmez. Bilgi Formu kayıtları e-kayıt ve 

bireysel (yüz yüze) kayıt yapmanıza engel değildir. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

AKLINIZDA BULUNSUN 

 

1. Dersler 20 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacaktır. 

2. Üniversitemize kesin kayıt yaptıran aday öğrenciler; öğrenci bilgi sistemine otomatik 

tanımlanır. 

3. Öğrenci Bilgi Sisteminde; danışmanınızı, derslerinizi, ders programınızı, sınav 

notlarınızı, not durum belgenizi ve kayıtlı olduğunuz program ile ilgili diğer bilgileri 

görebilirsiniz. 

4. Öğrenci Bilgi Sistemine öğrenci numaranız ve şifreniz ile girebilirsiniz. Öğrenci 

numaranız Öğrenci Bilgi Formu sayfasında Başvuru numaranızın altında yer almaktadır. 

5. 2021-2022 eğitim öğretim yılı Akademik Takvimi için  tıklayınız. 

6. Yurt kayıtları için Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun internet adresini takip edebilirsiniz. 

7. Şehir içi otobüslerden indirimli faydalanmak için T.C. kimlik kartı, bir adet fotoğraf ve 

1. Öğrenci Bilgi Formu kaydı için tıklayınız. 

2. T.C. kimlik numaranızı, Baba adı ve doğum tarihi bilgilerinizi yazarak 

“Giriş” yapınız.  

3. Aday öğrencilerden Öğrenci Bilgi formu kayıtlarında, Ev (Aile) İletişim 

Bilgileri, İkametgâh İletişim bilgileri, Olağanüstü Durumlarda 

Ulaşılabilecek Yakın Bilgileri, Genel Durum Bilgileri, Aile Durum Bilgileri 

ile Diğer Bilgiler istenmektedir. 

4. İlgili alanları doldurduktan sonra en altta bulunan “Kaydet” e basarak kaydı 

tamamlayınız.  

5. Öğrenci numaranız başvuru numaranızın altında yer almaktadır. 

1. T.C. Kimlik Kartı  

2. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Onaylı Bir Sureti 

(Kontrol içindir. Kayıt sonrası geri verilecektir.)  

 
 

https://oidb.alanya.edu.tr/takvim/2021-2022-akademik-takvimi/
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_kayit_op.aspx
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yetkili birimce belirlenen kart bedeli ile Cikcilli bölgesinde bulunan otobüs işletmesine 

müracaat edebilir Kent Kart satın alabilirsiniz. Kent Kart satış yeri Harita bilgisi için 

tıklayınız. 

8. Üniversitemiz öğrenci bilgi sisteminin mobil uygulaması “ALKÜ-MOBİL” 

indirmek ve detaylı bilgi için tıklayınız.  

9. Muafiyet İşlemleri İçin Eğitim Öğretim Planı, Onaylı Ders İçerikleri ve Onaylı Not 

Durum Belgesi ile 24 Eylül 2021 tarihine kadar ilgili akademik birime başvurmanız 

gerekmektedir.  

 

KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Üniversitemiz normal örgün öğretim programlarına yerleştirilen öğrenciler normal 

süreler içerisinde katkı payı ödemesi yapmazlar. Bu öğrencilerin ödeyecekleri katkı payı 

miktarları Devlet tarafından karşılanır.  

2. Üniversitemiz ikinci örgün öğretim programlarına yerleştirilen öğrenciler her yıl 

Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödeyeceklerdir. 2021-2022 Eğitim-Öğretim 

yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri için tıklayınız. 

3. İkinci öğrenim ücretleri 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında tüm –Halk Bankası- 

Şubelerinden, ATM’lerinden (para yatırma özellikli), internet ve mobil bankacılıktan 

öğrenci numarası ile ödenebilecektir.  

4. 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık 

Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli 

Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 

tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri 

Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 

kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenler, 3713 sayılı Terörle 

Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller il eş ve çocuklarından, 24/2/1968 tarihli ve 

1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref 

Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile eş ve 

çocuklarından” belgelemeleri durumunda katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacaktır. 

Bu durumda olan öğrencilerin belgelerini birim öğrenci işlerine teslim etmeleri 

gerekir.  

5. Yükseköğretim programlarına kayıt veya kayıt yenileme sırasında 01/07/2005 tarihli 

ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve 30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Özürlülük ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık 

Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca engelli olduğuna dair raporu 

Üniversitemize sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, 

engellilik oranı kadar indirim yapılır. Engelli olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt 

yenileme sırasında özürlü olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili 

belgeyi ibraz ettiği tarihte, özürlülük oranı kadar yapılacak indirim tutarı red ve iadeler 

kaleminden iade edilir. Bu durumda olan öğrencilerin belgelerini birim öğrenci 

işlerine teslim etmeleri gerekir.  

 

 

https://goo.gl/maps/dY2bYoxmMCG2
https://goo.gl/maps/dY2bYoxmMCG2
https://oidb.alanya.edu.tr/media/3svntebd/mobil-uygulama-kurulumu-1.pdf
https://oidb.alanya.edu.tr/katki-payi/katki-payi-ve-ogrenim-ucretleri/
https://oidb.alanya.edu.tr/katki-payi/katki-payi-ve-ogrenim-ucretleri/
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İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

FAKÜLTELER 

FAKÜLTE TELEFON FAKS E-POSTA ADRESİ ELEKTRONİK AĞ ADRESİ 

İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi 0 (242) 510 61 00 0 (242) 510 61 04 iibf@alanya.edu.tr https://iibf.alanya.edu.tr 

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi 0 (242) 510 61 20 0 (242) 510 61 24 muhendislik@alanya.edu.tr https://muhendislik.alanya.edu.tr 

Eğitim Fakültesi 0 (242) 510 61 30 0 (242) 510 61 34 egitim@alanya.edu.tr https://egitim.alanya.edu.tr 

Tıp Fakültesi 0 (242) 510 61 35 0 (242) 510 61 39 tip@alanya.edu.tr https://tip.alanya.edu.tr 

Spor Bilimleri Fakültesi 0 (242) 510 61 50 0 (242) 510 61 54 spor@alanya.edu.tr https://spor.alanya.edu.tr 

Turizm Fakültesi 0 (242) 510 61 55 0 (242) 510 61 59 turizm@alanya.edu.tr https://turizm.alanya.edu.tr 

Diş Hekimliği Fakültesi 0 (242) 510 61 40 0 (242) 510 61 44 dis@alanya.edu.tr https://dhf.alanya.edu.tr 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 0 (242) 510 61 45 0 (242) 510 61 49 saglik@alanya.edu.tr https://saglikbf.alanya.edu.tr 

Gazipaşa Havacılık ve Uzay 

Bilimleri Fakültesi 
0 (242) 510 61 75 0 (242) 510 61 74 havacilik@alanya.edu.tr https://havacilik.alanya.edu.tr 

Sanat Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 
0 (242) 510 61 60 0 (242) 510 61 64 santasmim@alanya.edu.tr https://stm.alanya.edu.tr 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

   

Üniversitemizde Geçireceğiniz Yeni Eğitim 

Öğretim Hayatınızda Başarılar Dileriz. 

 

 

 

mailto:iibf@alanya.edu.tr
https://iibf.alanya.edu.tr/
mailto:muhendislik@alanya.edu.tr
https://muhendislik.alanya.edu.tr/
mailto:egitim@alanya.edu.tr
https://egitim.alanya.edu.tr/
mailto:tip@alanya.edu.tr
https://tip.alanya.edu.tr/
mailto:spor@alanya.edu.tr
https://spor.alanya.edu.tr/
mailto:turizm@alanya.edu.tr
https://turizm.alanya.edu.tr/
mailto:dis@alanya.edu.tr
https://dhf.alanya.edu.tr/
mailto:saglik@alanya.edu.tr
mailto:santasmim@alanya.edu.tr
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www.alanya.edu.tr 

https://www.facebook.com/AlanyaAlku/ 

https://twitter.com/AlanyaAlku 

https://www.instagram.com/AlanyaAlku/ 

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 

http://oidb.alanya.edu.tr 
 

http://www.alanya.edu.tr/
https://www.facebook.com/AlanyaAlku/
https://twitter.com/AlanyaAlku
https://www.instagram.com/AlanyaAlku/
http://oidb.alanya.edu.tr/

