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EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  

ÜNİVERSİTE KAYIT KILAVUZU 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 



 
                                   Akdeniz Üniversitesi 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AİLESİNE HOŞ GELDİNİZ… 

 

Sevgili Öğrenciler,  

Hepinize tüm içtenliğimle Akdeniz Üniversitesi’ne hoş geldiniz diyorum.  

Ne mutlu sizlere ki, pek çok zorlu süreçlerden geçerek, hedeflerinize ulaşmak için nice 

fedakarlıklara katlanarak, azimli ve kararlı çalışmalarınızın ardından üniversiteyi kazanmayı 

başardınız. Akdeniz Üniversitesi’ni tercih ederek, sınav başarınıza tercih başarısını da eklemiş 

oldunuz. Bunun için hepinizi tekrar tebrik ediyor, bu zorlu süreçte en büyük desteğiniz olan 

ailelerinizi kutluyor ve hepinizle gurur duyuyorum. İlerleyen zamanlarda doğru bir tercih 

yaptığınızı çok daha iyi fark edeceksiniz. 

İlkleriyle, önemli başarılarıyla adını dünyaya duyuran Akdeniz Üniversitesi, Türkiye’nin önde 

gelen üniversitelerinden biridir.  Sizler de artık bu büyük ve güzel ailenin bir parçasısınız.  

Akdeniz Üniversitesi ailesi olarak her geçen yıl sizin gibi çalışkan, başarılı, kendine güvenen, 

araştıran, sorgulayan, vatanını milletini seven, ülkesine ve insanlığa hizmeti gaye edinen ilim 

aşığı bilim sevdalısı gençlerle daha da büyüyoruz. 

Akdeniz Üniversitesi’nde yetkin akademik kadromuz, nitelikli programlar, güncel müfredatlar, 

gelişmiş laboratuvarlar ile teorik ve uygulamalı olarak en kaliteli eğitimi alacaksınız. Bunun 

yanında sosyal ve kültürel faaliyetler, yeteneklerinizi keşfedeceğiniz farklı ilgi alanlarına 

yönelik çeşitli öğrenci kulüpleri ve dahası yeni dostluklarla unutulmaz anılar biriktireceğiniz 

bir üniversite hayatı sizi bekliyor. Ve tabii ki doğal güzellikleri, tarihi dokusu, sahilleri ile 

dünyanın en güzel ve öğrenci dostu şehirlerinden biri olan Antalya’da yaşamanın tadını sonuna 

kadar hissedeceksiniz.  

Bizler de geleceğinizi adım adım inşa edeceğiniz bu yolda akademik ve idari kadromuz ve tüm 

imkânlarımızla daima yanınızda olacak ve sizleri geleceğe en iyi şekilde hazırlayacağız. Ve 

sevgili gençler Rektörünüz olarak sizlere kapımın daima açık olduğunu lütfen unutmayın.  

Mensubu olmaktan her zaman gurur duyacağınız Akdeniz Üniversitesi ailesine katılan siz genç 

Akdenizlileri tekrar yürekten kutluyor, yeni eğitim öğretim hayatınızda başarılar diliyorum. 

 

          Prof. Dr. Özlenen ÖZKAN 

 Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
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Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Üniversiteye Kayıt ve Ders Kayıt Tarihleri 

 Güz Yarıyılı 

Yeni Öğrencilerin e-devlet Üzerinden Kayıtlarının Yapılması 

(Üniversitemize herhangi bir belge teslim etmelerine gerek yoktur.) 
22-24 Ağustos 2022 

Yeni Öğrencilerin Kayıtlarının Şahsen Başvurarak Yapılması 

(e-devlet kaydına açık olmayan programlardaki öğrenciler ve e-devlet üzerinden kayıt işlemini 

gerçekleştiremeyen öğrenciler) 

*Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca güncelleme yapılabilir. 

22-26 Ağustos 2022 

Katkı Payı Yatırma ve Kayıt Yenileme (Ders Kayıt İşlemleri) 12-16 Eylül 2022 

Derslerin Başlaması 19 Eylül 2022 

Ders Bırakma ve Ders Ekleme Süresi (Ekle-Çıkar) 19-23 Eylül 2022 

Hazırlık Programı Yabancı Dil Düzeyi Belirleme ve Yeterlik Sınavı 13-14 Eylül 2022 

Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Ders Kayıt Tarihleri 

Katkı Payı Yatırma ve Kayıt Yenileme (Ders Kayıt İşlemleri) 05-09 Eylül 2022 

Tıp Fakültesi Dönem V, IV, III, II ve I Öğrencileri için Derslerin Başlaması 12 Eylül 2022 

Diş Hekimliği Fakültesi Dönem V, IV, III, II ve I Öğrencileri için Derslerin Başlaması 12 Eylül 2022 

 
 E-Devlet Kayıt: 

Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimiz (Kayıt için gerekli belgelerde sağlık raporu istendiği için e-devlet kaydına 

açık olmayan programlardaki öğrenciler ile Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler hariç)22-24 

Ağustos 2022 tarihleri arasında e-devlet(https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden kayıt yaptıracaklardır.  

 

 Şahsen Kayıt: 

 

Üniversitemizin bazı programlarında Kayıt için gerekli belgelerde sağlık raporu istendiği için e-devlet kaydına açık olmayan 

programlardaki öğrenciler ile e-devlet üzerinden kayıt işlemini gerçekleştiremeyen öğrenciler 22-26 Ağustos 2022 tarihleri 

arasında kazanmış oldukları okullara şahsen başvuru yaparak kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Özel Yetenek Sınavı 

sonucuna göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler, Güzel Sanatlar Fakültesi (01-02-05 Eylül 2022), Spor Bilimleri Fakültesi (05-

07 Eylül 2022) ve Antalya Devlet Konservatuvarı (05-07 Eylül 2022) tarihleri arasında şahsen başvuru yaparak 

gerçekleştirebileceklerdir. 

 

 Ortaöğretim Kurumundan Mezun Olamadığı İçin Kayıt Yaptıramayacak Durumda Olan Adaylar: 

 

2022-YKS sonucunda veya özel yetenek sınavı sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak 

ortaöğretim kurumundan mezun olamadığı için kayıt yaptıramayacak durumda olan adaylar 22-26 Ağustos 2022 tarihleri 

arasında ve ek yerleştirme işlemleri sonucunda kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim programına bu durumlarını 

belgelemeleri kaydıyla geçici kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini 30 Aralık 

2022 tarihine kadar Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri birimine teslim etmeleri halinde asıl kayıtları 

gerçekleşecektir. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları iptal edilecektir ve bu durumda olup 

belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. 
 

AKADEMİK TAKVİM 
 

                                                                       Kayıt İşlemleri   

https://www.turkiye.gov.tr/
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e- devlet üzerinden kayıt yaptıracak 

öğrenciler için gerekli belgeler: 

 

I-) Kayıt işlemlerini e-devlet üzerinden 

yapmak isteyen öğrenciler kayıtlarını 

https://www.turkiye.gov.tr internet 

adresinden gerçekleştireceklerdir. 

 e-devlet kaydını gerçekleştirerek 

barkodlu çıktıyı alan öğrencilerin 

Üniversitemize herhangi bir 

belge teslim etmelerine gerek 

yoktur. 

 

II-) e-devlet üzerinden kayıt işlemini 

gerçekleştirerek barkodlu çıktıyı alan 

öğrencilerimiz e-devlet üzerinden öğrenci 

belgesi alabilir ve gerekli yerlerde 

kullanabilirler. 

 

III-) e-devlet kaydı yaparak barkodlu çıktıyı 

alan öğrencilerimiz, Üniversite kaydını 

gerçekleştirmiş demektir. Kaydını teyit 

etmek isteyen öğrencilerimiz aşağıda yer 

alan “Bilgi Formu” işlemlerini 

gerçekleştirebilir, OBS sistemindeki 

Üniversite kaydını kontrol edebilir. 

Şahsen kayıt başvurusuna gelen öğrenciler için 

gerekli belgeler: 

 

➢ Üniversitemizin bazı programlarında Kayıt için 

gerekli belgelerde sağlık raporu istendiği için e-

devlet kaydına açık olmayan programlardaki 

öğrenciler ile e-devlet üzerinden kayıt işlemini 

gerçekleştiremeyen öğrenciler 22-26 Ağustos 

2022 tarihleri arasında kazanmış oldukları 

okullara şahsen başvuru yaparak kayıt 

işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Özel 

Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt hakkı 

kazanan öğrenciler, Güzel Sanatlar Fakültesi 

(01-02-05 Eylül 2022), Spor Bilimleri Fakültesi 

(05-07 Eylül 2022) ve Antalya Devlet 

Konservatuvarı (05-07 Eylül 2022) tarihleri 

arasında şahsen başvuru yaparak 

gerçekleştirebileceklerdir. 

 

I-) İnternet üzerinden Bilgi Formu doldurulması 

gerekmektedir.https://obs.akdeniz.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr

_on_kayit_op.aspx (e-devlet kaydı yerine 

geçmemektedir.) 

 

II-) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan 

aldığı diplomanın aslı veya yeni tarihli mezuniyet belgesi 

ve fotokopisi (İlgili belgenin 

fotokopisinin aslına uygunluğu kontrol edildikten 

sonra fotokopi onaylanır ve belgenin aslı 

öğrenciye teslim edilir) (Başarı belgesi veya öğrenci 

belgesi gibi belgeler mezuniyet belgesi yerine 

kullanılmaz.) 

 

III-) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak 

alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde 

belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu 

gösterir resmi belge. (METEM programlarından mezun 

olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı 

düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.) 

 

IV) Kaydını şahsen yapamayacak olanlar noter onaylı 

vekaletnamelerini ibraz eden vekilleri tarafından 

kayıtları yapılabilecektir. Posta, kargo ve e-mail yolu ile 

yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
 

Ayrıca var ise; 

 

V-) Kayıt yaptıracağınız diploma programının YKS 

yerleştirme kılavuzundaki özel koşul ve açıklamalar 

bölümünde belirtilen ya da aşağıda yer alan koşullara 

ilişkin belgeler, 

 

https://www.turkiye.gov.tr/
https://obs.akdeniz.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_kayit_op.aspx
https://obs.akdeniz.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_kayit_op.aspx
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V-) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Diploma Programı için aranan belgeler: 

 

Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A Maddesinin 1 inci Fıkrasında belirtilen;  

a) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, 

kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 

kilogramdan fazla fark olmaması,  

b) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları,  

c) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının 

çalışma şartlarına uygun olmaları, gerekir." koşullarını taşıdığını gösteren, Tam Teşekküllü Resmi Bir 

Hastaneden sağlık kurulu raporu almak zorunlu olup, Sağlık Kurulu Raporunda boy ve kilonun 

belirtilmesi gerekmektedir. 

 

 * Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (Örgün Öğretim) Programı (Elmalı MYO) 

 * Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (Örgün ve İkinci Öğretim) Programı (Teknik Bilimler MYO) 

 

 

VI) Özel Güvenlik ve Koruma Diploma Programı için aranan belgeler: 

 

 Bu programa kayıt yaptırabilmek için 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun"un 10. maddesi 

d, e, f, bentleri ile "5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 

"in 18. maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak gerekmektedir. 

 

 * Özel Güvenlik ve Koruma (Örgün ve İkinci Öğretim) Programı (Sosyal Bilimler MYO) 

 

 

VII) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Diploma Programı için aranan belgeler: 

 

 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı 

bulunmamak.  

 2) 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). 

 

 * Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Örgün ve İkinci Öğretim) Programı (Sosyal Bilimler MYO) 

 

 

  

❖ Diğer diploma programlarına yerleşen adaylardan sağlık raporu istenmeyecektir. 

 

  

 

 



 
                                   Akdeniz Üniversitesi 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU 

 

Üniversitemize kayıt yaptıracak olan tüm adayların e-Devlet kayıt aşamasından 
önce veya sonra, şahsen kayıt yaptıracak olan adayların kayıttan önce Öğrenci Bilgi 
Formunu doldurmaları zorunludur. Bilgi Formu doldurma işlemi kesin kayıt işlemi 
yerine geçmez. 
 

 Bilgi Formu için tıklayınız. 

 

 

 

 

Üniversitemize kesin kayıt yaptıran aday öğrenciler;  

Öğrenci Bilgi Sistemi(OBS)’ne otomatik tanımlanır. 

 

1. OBS’ye e-devlet şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş için tıklayınız. 

2. Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız.  

3. Ayrıca Öğrenci numaranız “Öğrenci Bilgi Formu”nda da yer almaktadır. 

https://obs.akdeniz.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_kayit_op.aspx
https://obs.akdeniz.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx
https://obs.akdeniz.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx
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 Üniversitemize kayıt yaptıran Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencileri 05-09 

Eylül 2022, diğer tüm öğrenciler Ders kayıt işlemlerini güz yarıyılı için 12-16 Eylül 2022 tarihleri 
arasında OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden yapmak zorundadırlar. 

 
 İkinci Öğretim öğrencileri, öğrenim ücretlerini belirtilen tarihlerde Türk Ekonomi Bankası 

(TEB) üzerinden öğrenci numarası ile sorgulama yaptırarak, yatırdıkları takdirde ders kaydını 
gerçekleştirebileceklerdir.  

 

 Ders kayıt işlemini gerçekleştirmeyen öğrenciler derslere devam edemez, sınavlara 
giremez. 

 

 
 

 

 

Muafiyet Sınav İşlemleri  

 

 Hazırlık Programı derslerinden aşağıda yer alan tarih aralıklarında başvuru yapmanız ve 
sınavda başarılı olmanız durumunda muaf olabilirsiniz.  

 

Düzey Belirleme ve Yeterlilik Sınavları Başvuru Tarihleri Sınav Tarihi 

Hazırlık Programı Yabancı Dil Düzey Belirleme ve Yeterlilik Sınavı  ----- 13-14 Eylül 2022 

 
 Hazırlık Programı Muafiyet Sınavları için “Yabancı Diller Yüksekokulu” 

(http://ydy.akdeniz.edu.tr/) internet sayfasını takip etmeleri gerekmektedir. 
 
 Zorunlu Yabancı Dil ve Ortak Zorunlu Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı derslerinden 

muafiyet Sınavı yapılmamaktadır. 
 
Ders Muafiyet İşlemleri 

 
 Daha önce öğrenim gördüğünüz Fakülte/Yüksekokul’da alıp başarılı olduğunuz dersler için 

muafiyet taleplerinizi, akademik takvimde belirtilen derslerin başlama tarihinden itibaren 5. iş 
günü dahil kayıtlı bulunduğunuz Fakülte/Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimine dilekçe ile 
başvurarak iletebilirsiniz. 

 

 

 

 

Muafiyet 

 Önemli Not: Yeni kayıt olan tüm öğrencilerimizin Üniversitemizin ve eğitim alacağı 
birimin web sayfalarındaki duyuruları takip etmeleri gerekir. 

Ders Kaydı 
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Fakülte ve Yüksekokullar 
İkinci Öğretim Tutarları 

Yarıyıllık Yıllık 

Edebiyat Fakültesi (İÖ) 835,00₺ 1.670,00₺ 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) 939.50₺ 1.879,00₺ 

Mühendislik Fakültesi (İÖ) 1.243,00₺ 2.486,00₺ 

Manavgat Turizm Fakültesi (İÖ) 835,00₺ 1.670,00₺ 

Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İÖ) 835,00₺ 1.670,00₺ 

Teknik Bilimler Meslek YO. (İÖ) 625,50₺ 1.251,00₺ 
Sosyal Bilimler Meslek YO. (İÖ) 625,50₺ 1.251,00₺ 
Sosyal Bilimler Meslek YO. (Uzaktan Öğretim) * 1.251,00₺ 2.502,00₺ 
Manavgat Meslek YO. (İÖ) 625,50₺ 1.251,00₺ 
Adalet Meslek YO. (İÖ) 625,50₺ 1.251,00₺ 

* Uzaktan öğretim programlarında okuyan öğrenciler, Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve 

Esaslar'ın 14. Maddesi kapsamında, harç ücretine ilaveten yıllık 1.251,00 TL uzaktan öğretim materyal ücreti öderler. 

 

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KATKI PAYI MİKTARLARI 

 Üniversitemize yerleşen Örgün Öğretim öğrencileri Cumhurbaşkanı’nın 5874 sayılı kararı gereğince Katkı Payı 
ödemeyeceklerdir.  

 İkinci Öğretim Öğrencilerinin 12-16 Eylül 2022 tarihleri arasında yatıracağı tutarlar aşağıdaki listede yer 
almaktadır. 
 

*** Birim İletişim Adresleri İçin Tıklayınız. 

https://www.akdeniz.edu.tr/enstitu-fakulte-yuksekokul-myo-ogrenci-isleri-iletisim-bilgileri/

