2021- YKS İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN
KAYIT DUYURUSU
Sevgili Öğrencimiz;
Başarı dolu bir üniversite yaşamı geçirmeniz dileğiyle, Üniversitenize hoş geldiniz. 2021-2022
Eğitim-Öğretim yılında kayıt hakkı kazanarak yükseköğretim yaşamına yeni başlayacak siz
öğrencilerimizin kayıt işlemlerinin zamanında, doğru ve eksiksiz yapılabilmesi için aşağıdaki
bilgileri dikkatle okuyunuz.
ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖN KAYIT İŞLEMLERİ

Üniversitemize kesin kaydınızı yapmadan önce 04 Eylül - 10 Eylül 2021 tarihleri arasında
https://sis.ahep.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_kayit_op.aspx
adresinden
ön
kayıt
bilgi
formunu
doldurmalısınız. Yukarıda belirtilen linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkan ekranda T.C. Kimlik
Numaranızı, Baba Adınızı ve Doğum Tarihinizi doğru şekilde girdiğinizde ön kayıt formuna
yönlendirileceksiniz.

ÖN KAYIT BİLGİ FORMUNU DOLDURMUŞ OLMANIZ ÜNİVERSİTEMİZE
KESİN KAYIT YAPTIRDIĞINIZ ANLAMINA GELMEZ. ÖN KAYIT BİLGİ
FORMUNU DOLDURDUKTAN SONRA E- KAYIT YA DA YÜZYÜZE KAYIT
TARİHLERİ ARASINDA KESİN KAYIT YAPTIRMANIZ GEREKMEKTEDİR.

ÖĞRENCİ NO SORGULAMA
Öğrencilerimiz https://sis.alanyahep.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx adresinden T.C. Kimlik
Numaraları ile öğrenci numaralarını öğrenebilirler.

KAYIT BİLGİLERİ
Üniversitemize 2021 – 2022 Eğitim – Öğretim yılında kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan aday
öğrencilerin kayıtları 04 – 08 Eylül 2021 tarihleri arasında e–devlet kapısı üzerinden elektronik
kayıt işlemi ile gerçekleştirilecektir. Elektronik kayıt yaptıramayan aday öğrenciler 06 – 10
Eylül 2021 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Müdürlüğünde yüz yüze kayıt yaptırabilecektir.
2021-YKS Yerleştirme sonucuna göre programa tam burslu yerleşen öğrenciler e-kayıtlarını
doğrudan yapabileceklerdir.
Üniversitemiz 2021 – 2022 Eğitim – Öğretim Yılı Akademik Takvimine;
https://oim.alanyahep.edu.tr/tr/akademik-takvim internet adresinden ulaşabilirsiniz.
Üniversitemize kesin kayıt hakkı kazanan adayların, aşağıda belirtilen iş ve işlemleri
gerçekleştirmeleri; istenilen belgeleri belirtilen tarihe kadar getirmeleri halinde kayıt süreci
sorunsuz tamamlanabilecektir.

ELEKTRONİK KAYIT (E–KAYIT)
E-Kayıt için TIKLAYINIZ (04 Eylül 2021 tarihinde aktif olacaktır.)
a) Aday öğrenciler için e–kayıt zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. (Covid-19 Küresel Salgın
nedeniyle e-kayıt yaptırmanızda fayda olacaktır.)
b) Elektronik kayıt (e–kayıt) yaptırmak isteyen aday öğrencilerin (şayet yoksa) PTT
şubelerinden e–devlet şifresi almaları gerekmektedir.
c) Elektronik kayıt yaptıracak aday öğrenciler 04 – 08 Eylül 2021 tarihleri arasında “e–
Devlet Kapısı”nın www.turkiye.gov.tr adresindeki “E–Hizmetler” bölümü altında yer
alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında açılacak olan “Üniversite E–
Kayıt” seçeneğini tıklayarak kayıtlarını gerçekleştirebilirler. Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı Üniversite E-Kayıt Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.
d) E–Kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecek olup.
Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi de aynı ekranda yer
alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak Milli Eğitim
Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler Elektronik kayıt
yapamayacak ve Üniversitemize yönlendirilecektir.
e) E–Kayıt gerçekleştiren öğrenciler üniversiteye gelerek herhangi bir kayıt
yaptırmayacaklardır. Aşağıda istenilen belgeleri en geç 08.10.2021 tarihine kadar
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Kayıt işlemlerini e-devlet üzerinden gerçekleştiren öğrencilik haklarından yararlanacak
öğrenciler aşağıda belirtilen “Kayıt İçin Gerekli Belgeler”i en geç 08 Ekim 2021
tarihine kadar Öğrenci İşleri Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
Belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
f) E–kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin E–Devlet Kapısı üzerinden kayıt olduklarını
gösterir barkodlu çıktıyı alarak istenilmesi halinde ibraz etmeleri gerekmektedir.
g) 2021- YKS ile kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarında, ön lisans
programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek
ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici
kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021
tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.
Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu
durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları
yapılmayacaktır.
h) Başka bir üniversitede aynı düzeydeki lisans programında kaydı bulunan öğrencilerin
Alanya HEP Üniversitesine kayıt yaptırmaları için mevcut kayıtlarını sildirmiş olmaları
gerekir.

YÜZYÜZE KAYIT İŞLEMLERİ

2021-2022 Akademik yılı Güz döneminde Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’ne yeni
kabul edilen lisans öğrencilerinin üniversiteye ilk kayıt işlemleri (Yüz Yüze Kayıt) 06 – 10 Eylül

2021 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Müdürlüğünde yapılacaktır. Adayların belirtilen kayıt
günlerinde kayıt için gerekli belgelerle birlikte şahsen veya vekillerinin noter tasdikli
vekaletname ile gelip kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

KAYIT-KABUL İŞLEMLERİ TAKVİMİ
Fakülte / Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Turizm İşletmeciliği (İngilizce)
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık (İngilizce)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Çizgi Film ve Animasyon (Türkçe)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Türkçe)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce)
İletişim Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce)
Meslek Yüksekokulu
Aşçılık (Türkçe)

Kayıt Tarihi ve Yeri

06 – 10 Eylül 2021 Pazartesi - Cuma
Cikcilli Mah. Saraybeleni Cad. No:7
Alanya/Antalya

YÜZYÜZE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) ÖN KAYIT BİLGİ FORMU: Eksiksiz doldurulmuş
2) 2021 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Sonuç Belgesi &Yerleştirme Belgesi:
İnternet üzerinden alınacaktır.
3) Lise Diploması: Mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı (Lise diplomasını
kaybeden öğrenciler mezun oldukları liseden alacakları diploma kayıp belgesinin aslı ile
kayıtlarını gerçekleştirebilirler.)
Henüz mezun olmamış fakat kayıt hakkı kazanmış öğrencilerin, okudukları liseden
muhtemel mezuniyet tarihini belirtir yazı getirmeleri gerekmektedir. (*)
4) Yurtdışından alınmış lise diplomaları için, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınmış
diploma denklik belgesi; İngilizce dışındaki dillerde düzenlenmiş ise ek olarak noter
tasdikli Türkçe tercümesi.
5) Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı
diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun
olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların
diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.
6) Nüfus Cüzdanı: Aslı ve Fotokopisi.
7) Fotoğraf: 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Her birinin arkasına ad ve soyadı
yazılmış olacak).
8) İkametgah Belgesi: Muhtarlık, Nüfus Müdürlüğü ya da e-Devletten alınacak adres
bilgilerini gösterir belge veya adres ve iletişim bilgileri beyanı.
9) Askerlik Belgesi: Milli Savunma Bakanlığı Sorgulama Sistemince Askerlik Şubesine
yönlendirilenlerden Askerlik çağına gelmiş öğrenciler için ilgili askerlik şubesinden
alınacak "Bir Fakülte veya Yüksekokula Kaydolmasında Askerlik Yönünden Sakınca
Olmadığına" dair belge.

10) Öğrenim ücreti dekontu. (Dekonta T.C. Kimlik numarası, ad soyad yazılması
gerekmektedir.)
(*) 2021-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre; “Bir yükseköğretim
programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak
bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim
kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31
Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları
yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve
bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları
yapılmayacaktır.”
KAYIT İle İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER











Yüz Yüze Kayıtta Adayların kayıt için bizzat başvurmaları ya da vekalet vermeleri
gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılamaz. Eksik belge durumunda kayıt yapılamaz.
Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı getirilmeden kayıt yapılamaz.
Öğretim ücretini yatırmayan öğrencinin kaydı yapılamaz.
Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal
işlemleri yapmaya yetkilidir.
Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere:
1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan
prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,
İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka
yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl
süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl
veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına girmek için 2021-YKS'ye başvurabilirler.),
Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini
yapmamış olan adaylar,
2021-YKS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu
adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise
askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam
edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu
durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam
edebileceklerdir.


Yüz Yüze Kayıtlar;
Üniversitemiz Cikcilli Mah. Saraybeleni Cad. No:7 07400 Alanya/Antalya Kampüsü
Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

İNGİLİZCE HAZIRLIK SINAVI
Zorunlu İngilizce hazırlık programı olan Lisans öğrencileri için İngilizce Yeterlik Sınavı 20-21
Eylül 2021 tarihinde yapılacak olup, detaylı bilgi Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü
tarafından web sayfamızda duyurulacaktır.
Yabancı Diller Yüksekokulu İletişim: 0242-513 69 69/1307-1212-1213

MALİ YÜKÜMLÜLÜK

Ödeme bilgileri Üniversitemiz Mali İşler Birimi tarafından kontrol edildikten en geç 1 gün
içerisinde onay verilecek ve bu süreçten sonra aday kayıt işlemlerini e-devlet üzerinden
tamamlayabileceklerdir. (Sık sık kontrol ediniz.)
Bu süreçte e-devlet üzerinden kayıt işleminin yapılıp yapılamadığının kontrol edilmesi
gerekmektedir.

Online Ödeme Yapmak için tıklayınız.
Ücretin Yatırılacağı Banka Hesap Numaraları için Tıklayınız
Muhasebe için (+90 242 513 69 69 / 1010)

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
Fakülte/Program Adı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu)
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık (İngilizce) (Burslu)
Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Türkçe) (Burslu)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Türkçe) (%50 İndirimli)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli)
İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)
Çizgi Film ve Animasyon (Türkçe) (Burslu)
Meslek Yüksekokulu
Aşçılık (Türkçe) (Burslu)
Aşçılık (Türkçe) (%50 İndirimli)
Yabancı Diller Yüksekokulu
İngilizce Hazırlık Sınıfı Burslu
İngilizce Hazırlık Sınıfı (%50 İndirimli)

2021-2022 Öğrenim Ücretleri
(Senelik)
ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
20.650 TL
ÜCRETSİZ
19.500 TL
ÜCRETSİZ
23.000 TL
ÜCRETSİZ
21.200 TL
ÜCRETSİZ
17.200 TL
ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
13.000 TL
ÜCRETSİZ
17.250 TL

BURSLAR
Tam ve %50 burslardan yararlanma süresi İngilizce Hazırlık Programı’nda 1 yıl, lisans
programlarında azami 4 yıldır.
Burslu programların burs sürelerine ilişkin diğer hususlar için, Üniversitemiz burs yönergesinin
yer aldığı internet sayfamızı inceleyebilirsiniz.

