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ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2021- DGS EK KAYIT DUYURUSU

Sevgili Öğrencimiz;
Başarı dolu bir üniversite yaşamı geçirmeniz dileğiyle, Üniversitenize hoş geldiniz. 2021-2022 EğitimÖğretim yılında 2021 – Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda kayıt hakkı kazanarak yükseköğretim
yaşamına 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 02 – 05 Kasım 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 02 – 03 Kasım 2021 tarihleri arasında e–devlet kapısı üzerinden elektronik
kayıt işlemi ile gerçekleştirilecektir. Elektronik kayıt yaptıramayan aday öğrenciler 02 – 05
Kasım 2021 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Müdürlüğünde yüz yüze kayıt yaptırabilecektir.
2021-DGS Ek 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.
E-Kayıt için TIKLAYINIZ (02 Kasım 2021 tarihinde aktif olacaktır.)
Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler bölüm ders kayıtları İngilizce Yeterlik Sınav sonucuna
göre Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

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)

a) Aday öğrenciler için e–kayıt zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.
b) Elektronik kayıt (e–kayıt) yaptırmak isteyen aday öğrencilerin (şayet yoksa) PTT şubelerinden e–
devlet şifresi almaları gerekmektedir.
c) Elektronik kayıt yaptıracak aday öğrenciler 02 – 03 Kasım 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.
d) E–Kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecek olup.
Elektronik kayıt yapamayanlar ve Üniversitemize yönlendirilecektir.
e) E–Kayıt gerçekleştiren öğrenciler üniversiteye gelerek herhangi bir kayıt yaptırmayacaklardır.
Aşağıda istenilen belgeleri 09.11.2021 tarihine kadar Üniversitemiz Öğrenci İşleri Müdürlüğüne
teslim etmeleri gerekmektedir.
f) E–kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin E–Devlet Kapısı üzerinden kayıt olduklarını gösterir
barkodlu çıktıyı alarak istenilmesi halinde ibraz etmeleri gerekmektedir.
g) 2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun
olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını
tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans
öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı
başlangıcına kadar (08 Şubat 2021 tarihine kadar) geçici 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) belirtilen tarih ve yerlerde
yapılacaktır. Adayların belirtilen kayıt günlerinde kayıt için gerekli belgelerle birlikte şahsen veya
vekillerinin noter tasdikli vekaletname ile gelip kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
1) ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU: Eksiksiz doldurulmuş. Ön kayıt formunu doldurmak zorunludur.
Ön Kayıt Formunu doldurduktan sonra “KAYDET” butonuna tıklayınız. Böylece internetten ön
kayıt işleminiz tamamlanmış olacaktır. Sayfanın altında yer alan “YAZDIR” butonuna tıklayınız
ve girdiğiniz bilgilerin çıktısını alarak imzalayınız.
2) 2021 Dikey Geçiş Sınavı Ek Yerleştirme Belgesi: İnternet üzerinden alınacaktır.
3) Ön Lisans Diploması: Mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı (Henüz mezun olmamış
fakat kayıt hakkı kazanmış öğrencilerin, okudukları okuldan muhtemel mezuniyet tarihini belirtir
yazı getirmeleri gerekmektedir. (*)
4) Nüfus Cüzdanı: Aslı ve Fotokopisi.
5) Fotoğraf: 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Her birinin arkasına ad ve soyadı yazılmış
olacak).
6) İkametgah Belgesi: Muhtarlık, Nüfus Müdürlüğü ya da e-Devletten alınacak adres bilgilerini
gösterir belge veya adres ve iletişim bilgileri beyanı.
7) Askerlik Belgesi: 1999 doğumlu ve daha önceki yıllarda doğmuş olanlardan, askerlik görevini
yapmamış ise bağlı bulundukları askerlik şubesinden ya da e-devlet üzerinden alınmış "Bir
Fakülte veya Yüksekokula Kaydolmasında Askerlik Yönünden Sakınca Olmadığına Dair Belge".

Askerliğini tamamlamış olan öğrenciler için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi

Askerlikten muaf olan öğrenciler için muafiyet belgesinin aslı ve fotokopisi
8) Öğrenim ücreti dekontu. (Dekonta T.C. Kimlik numarası, ad soyad yazılması gerekmektedir.)
(*) 2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı Ek kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun
olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama,
bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu
durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, (01
Şubat 2022) 2021 DGS’de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabileceklerdir.

MALİ YÜKÜMLÜLÜK

2021- Dikey Geçiş Sınavı ile sadece Tam Burslu Bölümlere kontenjan verilmiş olup, öğrenim
ücreti ödenmeyecektir.

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. (Mezun olamayanlar hariç)
Öğretim ücretini yatırmayan öğrencinin kaydı yapılamaz.
Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal
işlemleri yapmaya yetkilidir.
Yüz Yüze Kayıtlar;
Üniversitemiz Cikcilli Mah. Saraybeleni Cad. No:7 07400 Alanya/Antalya Kampüsü Öğrenci
İşleri Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

DERS MUAFİYET İŞLEMLERİ

Kayıt işlemleri bittikten sonra, muafiyet işlemleri için Bölüm Başkanlığına; Mezun olduğunuz
Yükseköğretim Kurumundan alınmış Transkript ve ders İçeriği ile birlikte İlgili dilekçe ekinde başvuruda
bulunmanız gerekmektedir.

İNGİLİZCE HAZIRLIK SINAVI

Zorunlu İngilizce hazırlık programı olan Lisans öğrencileri için İngilizce Yeterlik Sınavı:
09-10 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacak olup, detaylı bilgi Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü
tarafından web sayfamızda duyurulacaktır.

Yabancı Diller Yüksekokulu İletişim: 0242-513 69 69/1307

