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KAYIT İŞLEMLERİ

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.
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2. Bireysel (Yüz Yüze) Kayıt: Aşağıda belirtilen tarihler arasında,
e-Kayıt yapamayan ve e-Kayıt sistemine dâhil olmayan programlara yerleştirilen aday
öğrencilerin, yerleştirildikleri Fakülte ve/veya Meslek Yüksekokullarındaki Öğrenci
İşleri Bürolarında yaptırdığı yüz yüze kayıt işlemidir.
*Dersler “19 Eylül 2022 Pazartesi” günü başlamıştır.
*Havacılık Yönetimi (Lisans), Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği(Ön Lisans) ve Sivil
Havacılık Kabin Hizmetleri (Ön Lisans) Programlarına yerleşen adaylar e-Kayıt
yapamazlar. Bu programlara yerleşen adaylar “Bireysel (Yüz Yüze)” kayıt
yaptıracaklardır.
*Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday öğrenciler kayıt hakkını
kaybedeceklerdir.
*Üniversitemize kayıt yaptıran tüm adaylar kayıt aşamasından sonra “Öğrenci Bilgi
Formunu” doldurmaları zorunludur.

KAYIT TARİHLERİ VE YERLERİ

KAYIT ŞEKLİ

BAŞLANGIÇ
TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

KAYIT YERİ

e-Kayıt

25 Eylül 2022

28 Eylül 2022

e-Devlet Kapısı
(http://www.turkiye.gov.tr)

Bireysel
(Yüz Yüze Kayıt)

26 Eylül 2022

30 Eylül 2022 Fakülte veya Meslek Yüksekokulu Binası

Öğrenci Bilgi Formu*

25 Eylül 2022

30 Eylül 2022

Online
Kayıt için tıklayınız.

Ders Kayıt Tarihleri

25 Eylül 2022

05 Ekim 2022

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/ogrenci
Ders kayıt kılavuzu için tıklayınız.
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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 yerdenEvrak
yapabilirler.
“Bu 21.09
Tarih ve Sayısı.:
uygulama kayıt sürecini kolaylaştırdığından öğrencilerimizin kayıt işlemlerini e-Devlet
üzerinden yapması önerilir.”
e-Kayıt yaptırmak için ;

1. e-Kayıt için 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında e-Devlet kapısı olan
www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapınız.
2. e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapınız. (Şayet 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
gerçekleştiriniz.
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. Ancak Milli Eğitim
Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler e-kayıt yapamayacaktır. Bu
öğrencilerin lise diploması veya mezuniyet belgesi ile Üniversitemize gelerek kayıt
yaptırmaları zorunludur.
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 Bilgi Sistemine öğrenci numaranız ve şifreniz ile
veya E-Devlet girişi seçeneği ile girebilirsiniz. Öğrenci numaranızı bilmiyorsanız
tıklayınız. Şifrenizi almak için tıklayınız.
8. e-Kayıt işleminden sonra Üniversitemize herhangi bir belge göndermenize veya
getirmenize gerek yoktur. Ancak daha önce öğrenim gördüğü Üniversitedeki derslerinden
muaf olmak isteyen öğrenciler 25 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında not durum
(transkript) ve ders içerikleri belgeleriyle ilgili akademik birimlerine başvurabilirler.
9. Kayıt yaptıran tüm aday öğrenciler (zorunlu hazırlık programına kayıt yaptıranlar
hariç), 25 Eylül-05 Ekim 2022 tarihleri arasında OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden
ders kayıtlarını kendileri yapacaklardır.
10. e-Kayıt görsel anlatım için tıklayınız.

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır..

1

Evrak Tarih ve Sayısı.: 21.09.2022-89633

BİREYSEL (YÜZ YÜZE) KAYIT

Bireysel (yüz yüze) Kayıt; e-Devlet üzerinden e-Kayıt yapamayan aday öğrenciler ile e-Kayıt
sistemine dâhil olmayan programlara (Havacılık Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma
İşletmeciliği ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programları) yerleşen öğrencilerin,
şahsen veya resmi vekili tarafından Üniversiteye gelerek yaptırdığı kayıt işlemidir. Bu işlemde
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adaylarımız, kesin kayıtlarını Fakülte veya Meslek Yüksekokullarına giderek yapacaklardır.
Yüz yüze kayıt yaptırmak için;

1. Kesin kayıt için; adayların T.C. kimlik kartı ile şahsen veya aday gelemeyecek ise
noter tarafından tayin ettiği vekil tarafından başvurulması gerekir.
2. Kesin kayıt işlemi için Üniversitemize herhangi bir belge getirmenize gerek yoktur.
3. Kesin kayıt için 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yerleştirildiğiniz Fakülte veya
Meslek Yüksekokuluna başvurunuz.
4. Kesin kayıtlar belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Bu tarihlerden önce veya sonra
kesin kayıt işlemi yapılmayacaktır.
5. Adaylardan; ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders
sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde Üniversitemize geçici kayıtları
yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2022 tarihine
kadar Üniversitemize ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar
mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup
belirlenen kayıt tarihlerinde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları
yapılmayacaktır.
6. Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve
eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca,
durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan
ilişiklerini kesmeden, Üniversitemize kayıt yaptıramazlar.
7. Daha önce öğrenim gördüğü Üniversitedeki derslerinden muaf olmak isteyen
öğrenciler 03 Ekim 2022 tarihine kadar not durum (transkript) ve ders içerikleri
belgeleriyle ilgili akademik birimlerine başvurabilirler.
8. Kayıt yaptıran tüm aday öğrenciler (zorunlu hazırlık programına kayıt yaptıranlar
hariç) 25 Eylül-05 Ekim 2022 tarihleri arasında OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden
ders kayıtlarını kendileri yapacaklardır.
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Yüz Yüze Kayıtta İstenen Belgeler
Üniversitemizi kazanan aday öğrencilerden, bireysel (yüz yüze) yapılan kesin kayıtlarında
“T.C. kimlik kartı” dışında herhangi bir belge talep edilmemektedir.
Ancak aşağıda belirtilen programlara yerleştirilen aday öğrencilerden; ilgili programın
altında belirtilen bilgi ve belgeler talep edilmektedir. Bu bilgi ve belgeler olmadan kesin kayıt
işlemi yapılamaz.
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Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Havacılık Yönetimi
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1. Adli Sicil Kaydı Belgesi (Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak
herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.)
2. Heyet Raporu (Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel
oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir
hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/
eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).)
Gazipaşa M.Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1. Adli Sicil Kaydı Belgesi (Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi
bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.)
2. Heyet Raporu (Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel
oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir
hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/
eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).)
Gazipaşa M.Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1. Adli Sicil Kaydı Belgesi veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,
2. Bayanlar için 160 cm-180 cm arası boya sahip olmak. (ağırlığı, boy uzunluğunun
santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla
veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak) (Örn: Boyu 170 cm ise kilosu en çok 75 veya
en az 55 olmak)
3. Erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak. (ağırlığı, boy uzunluğunun
santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla
veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak) (Örn: Boyu 170 cm ise kilosu en çok 75 veya
en az 55 olmak)
4. Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak. (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce
yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair
rapor almaları gerekmektedir.)
5. Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme,
yara izi vb. bulunmamak.
Not: Koşullarda istenen boy ve kilo bilgilerinin de sağlık raporunda yer alması
gerekmektedir.
Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır..
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PROGRAM KOŞULLARI GEREĞİ KAYDI
YAPILAMAYANLARIN İŞLEMLERİ

Üniversitemizin Havacılık Yönetimi, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri,
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programlarına kayıt hakkı kazanan adayın kaydının
yapılabilmesi için, programın ilgili bütün koşullarını sağlaması gerekmektedir. Adayın
internet ortamında programı kazandığının yazılmış olması bu adaya, ilgili
programın
Evrak
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öngördüğü diğer koşulları taşımadan kayıt yaptırma hakkı vermez.
Koşulları
sağlamayan
aday
öğrencilere,
ilgili
birim
tarafından
(Dekanlık veya Müdürlük); aday öğrenci kaydının, gerekli sağlık raporunu vb. koşulları
karşılayamadığı için yapılamadığı yazılı olarak beyan edilir. Bu öğrenciler; Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca aşağıdaki şekilde değerlendirilir.
1. Alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (Burslu programlar hariç) kayıtlar
tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici
yerleştirilirler.
2. 15 günlük sürenin hesaplanmasında bu kılavuzdaki kayıt tarihlerinin bitiminden sonraki
ilk mesai günü dikkate alınır. Bu yerleştirmede;
a. Adayın yerleştiği programdan sonraki tercihleri (alt tercihleri) incelenerek,
2022-YKS yerleştirme sonuçlarına göre alt tercihlerinden en küçük yerleştirme
puan şartını sağlayan ilk program tercihine (Burslu programlar hariç) yerleştirme
işlemi yapılır.
b. İlgili yılın yerleştirme sonuçlarına göre alt tercihine yerleşmek için gereken en
küçük puan şartını sağlayamayan veya alt tercihi bulunmayan adaylar, ek
yerleştirmeden yararlandırılır. Ek yerleştirme işlemleri tamamlanmış ise adayların
ek yerleştirme kılavuzundan yeniden tercih yapması sağlanır. Ek yerleştirme
kılavuzundan tercih yapan adaylar, en küçük yerleştirme puan şartını sağlayan ilk
program tercihine (Burslu programlar hariç) yerleştirilir.
c. Ek yerleştirmede de yerleşemeyen veya ek yerleştirmede herhangi bir tercih
yapmayan adayların bir sonraki yıl, önceki yılda yerleşmemiş bir aday gibi işlem
görmesi sağlanır.
Sağlık nedeniyle yerleştiği programa kaydı yapılamayan adayların, kayıt tarihi bitiminden
sonraki ilk 15 gün içerisinde, aşağıdaki belgeleri Ölçme ve Seçme Yerleştirme
Başkanlığına ulaştırmış olmaları gerekmektedir:
1. Bir Üniversite veya Devlet hastanesinden alınan heyet raporu (Konulan teşhis açık
olarak yazılmalıdır.)
2. İlgili Üniversitenin kaydın neden yapılamadığına dair resmi yazısı (Hastanenin teşhisi
açık olarak yazılmalıdır.)
Adayın, ÖSYM Başkanlığına hitaben talebini açık olarak belirten dilekçesi (Alt
tercihlerime yerleşmek istiyorum/önümüzdeki yıl yerleşmeyen aday işlemi görmek
istiyorum vb.)
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ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU
Üniversitemize kayıt yaptıracak olan tüm adayların Kayıt aşamasından önce veya sonra
“Öğrenci Bilgi Formunu” 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.
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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.

AKLINIZDA BULUNSUN
1. 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı dersleri 19 Eylül 2022 tarihinde başlayacak olup;
Üniversitemizin fakülte, yüksekokulları ve enstitüsünde okutulacak olan dersler yüz yüze
eğitim yoluyla verilecektir. Küresel salgından dolayı ilaveten alınması gereken önlem ve
tedbirler olması durumunda, konu ile ilgili bilgilendirmeler ayrıca yapılacaktır.
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 veya E-Devlet girişi seçeneği ile
girebilirsiniz. Öğrenci numaranız Öğrenci Bilgi Formu sayfasında başvuru numaranızın
altında yer almaktadır. Şifrenizi almak için tıklayınız.
5. 2022-2023 eğitim öğretim yılı Akademik Takvimi için tıklayınız.
6. Yurt kayıtları, Kredi ve Burs işlemleri 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
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. Öğrencilik kaydını başarı ile tamamlayan adaylar ders kayıtları için www.alanya.edu.tr
adresinde yayınlanan 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Öğrenci ve Danışman İçin
Ders Kayıt- Kayıt Yenileme Kılavuzuna göre ders kayıtlarını yapmaları gerekmektedir.
Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır..
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YETERLİK VE MUAFİYET SINAVLARI
1. Üniversitemizin Türkçe eğitim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler
“isteğe bağlı” olarak aşağıda belirtilen derslerden karşılarında yazan tarihlerde muafiyet
sınavına girebileceklerdir.
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DERS GRUBU

BAŞVURU TARİHİ

DERS ADI

SINAV TARİHİ

Zorunlu Bilgi
-Bilgi Teknolojileri Kullanımı
Teknolojileri Dersleri - Bilgi Teknolojilerine Giriş
03-04 Ekim 2022 06 Ekim 2022
Sorumluluk Kaldırma -Bilgi ve İletişim Teknolojisi
Sınavı
-Bilgisayar 1
Yabancı Dil Dersleri
Muafiyet Sınavı

-İngilizce I
-İngilizce II

03-04 Ekim 2022 05 Ekim 2022

1. Zorunlu Bilgi Teknolojileri Dersleri Sorumluluk Kaldırma Sınavı için başvuru ve diğer
detaylar www.alanya.edu.tr adresinde ayrıca yayınlanacaktır. Söz konusu sınava ilişkin iş ve
işlemler, Üniversitemiz Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
Bölümünce organize edilecektir.
2. Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı için başvuru ve diğer detaylar www.alanya.edu.tr
adresinde ayrıca yayınlanacaktır. Söz konusu sınava ilişkin iş ve işlemler, Üniversitemiz
Yabancı Diller Yüksekokulunca organize edilecektir.
2. Üniversitemizin İngilizce lisans programına kayıt yaptıran öğrenciler İngilizce
Hazırlık Sınıfı muafiyet sınavına girebilirler. Bu sınavla ilgili olarak Yabancı Diller
Yüksekokulu ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır..
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KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

1. Üniversitemiz normal örgün öğretim programlarına yerleştirilen öğrenciler normal süreler

TarihDevlet
ve Sayısı.: 21.09
içerisinde katkı payı ödemesi yapmazlar. Bu öğrencilerin ödeyecekleri katkı payı Evrak
miktarları
tarafından karşılanır.
2. Üniversitemiz ikinci örgün öğretim programlarına yerleştirilen öğrenciler her yıl Cumhurbaşkanı
kararı ile belirlenen ücreti ödeyeceklerdir. 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı katkı payı ve öğrenim
ücretleri için tıklayınız.
3. İkinci öğrenim ücretleri 25 Eylül-05 Ekim 2022 tarihleri arasında tüm Halk Bankası
Şubelerinden, ATM’lerinden (para yatırma özellikli) ve internet bankacılığından 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.

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır..
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İLETİŞİM BİLGİLERİ
FAKÜLTELER

EvrakAĞ
Tarih
ve Sayısı.:
ELEKTRONİK
ADRESİ

FAKÜLTE

TELEFON

FAKS

E-POSTA ADRESİ

İktisadi, İdari ve Sosyal
Bilimler Fakültesi

0 (242) 510 61 00

0 (242) 510 61 04

iisbf@alanya.edu.tr

https://iisbf.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

MESLEK YÜKSEKOKULLARI
MESLEK YÜKSEKOKULU

TELEFON

FAKS

E-POSTA ADRESİ

ELEKTRONİK AĞ ADRESİ

Akseki Meslek Yüksekokulu

0 (242) 510 61 70

0 (242) 510 61 72

aksekimyo@alanya.edu.tr

https://aksekimyo.alanya.edu.tr

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası
Meslek Yüksekokulu

0 (242) 510 61 80

0 (242) 510 61 82

altsomyo@alanya.edu.tr

https://altsomyo.alanya.edu.tr

Gazipaşa Mustafa Rahmi
Büyükballı Meslek
Yüksekokulu

0 (242) 510 61 75

0 (242) 510 61 74

gazipasamyo@alanya.edu.tr

https://gazipasamyo.alanya.edu.tr

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası
Turizm Meslek Yüksekokulu

0 (242) 510 61 83

0 (242) 510 61 85

altsoturizmmyo@alanya.edu.tr

https://altsoturizmmyo.alanya.edu.tr

Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu

0 (242) 510 61 78

0 (242) 510 61 76

saglikmyo@alanya.edu.tr

https://saglikmyo.alanya.edu.tr

YÜKSEKOKULLAR
MESLEK YÜKSEKOKULU

TELEFON

FAKS

E-POSTA ADRESİ

ELEKTRONİK AĞ ADRESİ

Yabancı Diller Yüksekokulu

0 (242) 510 61 86

0 (242) 510 61 88

alkuydy@alanya.edu.tr

https://ydy.alanya.edu.tr

ENSTİTÜLER
ENSTİTÜLER

TELEFON

FAKS

E-POSTA ADRESİ

ELEKTRONİK AĞ ADRESİ

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

0 (242) 510 61 91

0 (242) 510 61 91

enstitu@alanya.edu.tr

https://enstitu.alanya.edu.tr

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır..
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Üniversitemizde Geçireceğiniz Yeni Eğitim
Öğretim Hayatınızda Başarılar Dileriz.

Evrak Tarih ve Sayısı.: 21.09

2022
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
Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır..

