ALKÜ-YÖS 2022
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı Başvuru Kılavuzu
ALKÜ-YÖS 2022

Sınav Başvuru Adresi
http://yos.alanya.edu.tr/

ALKÜ-YÖS 2022 SINAV TAKVİMİ
Başvuru Tarihi
18 Mart 2022 Saat:10:00- 10 Mayıs 2022 Saat:23:59
Sınav Tarihi
24 Mayıs 2022Saat 14:00
Sınav Sorularına İtiraz
25 Mayıs 2022 Saat: 08:30-17:30 arası
Sınav Sonuçlarının Açıklanması
30 Mayıs 2022 Saat: 17:30
Sınav Sonuçlarına İtiraz
31 Mayıs-3 Haziran 2022 Saat:08:30-17:30 arası

• Yanlış doğruyugötürmemektedir.
• Fiziki ve online sınavlar tüm merkezlerde aynı anda yapılacaktır.
• Üniversiteye kabul esnasında ALKÜ-YÖS Sınavının önceliğibulunmaktadır.

ALKÜ-YÖS SINAVI
FİZİKİ SINAV MERKEZLERİ
1) Yurtiçi: Alanya- Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
2) Yurtdışı: Azerbaycan, İran, Kazakistan, Özbekistan, Belçika

Sınav Merkezi

ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) SINAV MERKEZLERİ
1) Online sınavımız iptal edilmiştir.

Sınav Dili

Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça

Sınav Ücreti

500 Türk Lirası (Kredi kartı ile ödenecektir.)

TERCİH İŞLEMLERİ VE YERLEŞTİRME
Dikkat! Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi yabancı uyruklu öğrenci kabul süreçlerinde hiçbir aracı firma ile
çalışmamakta ve hiçbir kişi veya kuruma bir programa yerleşme garantisi vermemektedir. Üniversitemize başvurular
yalnızca bu kılavuzda yazan adreslerden alınmaktadır. Kamuoyuna duyurulur.
Attention! Alanya Alaaddin Keykubat University doesn’t work with any consulting firm in foreign student admission
processes and doesn’t guarantee any person or institution to enter the university. Applications to our university are
received only from the addresses listed in this guide. Respectfully announced to the public
Внимание! Университет Алании Алааддин Кейкубат не работает с какой-либо компанией-посредником во
время процесса приема иностранных студентов и не гарантирует, что какое-либо лицо или учреждение будет
зачислено на программу. Заявки в наш университет принимаются только с адресов, указанных в этом
справочнике. Объявлен общественности.
يتم. تلعمل جامعة أالنيا عالء الدين كيكوبات مع أي شركة وسيط ة في عملياتﺐﻗ ول الطالب األجان ب وال تضمن وضع أي شخص أو مؤسسة في البرنامج
أعلن للجمه ور. استا لم الطلبات إلى جامعتنا فقط من العناوين المدرجة في هذا الدليل.
ش دانشجو ی خارجی با هيچ شرکت واسطه ای کار نمی کند و هيچ شخص يا بنگاهی را براویرود به اين برنامه
درخوا ست ها برا اد نیشگا ه ما فقط از آدرس های مشخص شده در اين راهنما گرفته می شود. تضمي ن نمی کند.

Üniversite Tercih
Başvurularının Başlaması

25 Temmuz- 29 Temmuz 2022

Kazanan Öğrencilerin ilan

2 Ağustos 2022

Üniversite Kayıt Tarihleri

8 Ağustos-12 Ağustos 2022

Boş kalan kontenjanların
ilanı

15 Ağustos 2022

ÖZEL YETENEK SINAVI
Spor Bilimleri Fakültesine Özel Yetenek Sınav Sistemiyle öğrenci alınır. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan
programlara başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin ALKÜ-YÖS'e girmeleri veya Üniversitemiz tarafından kabul
edilen ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesinde
yer alan EK- 1 belgesindeki sınav türlerinden geçerli bir sınav puanına sahip olmaları zorunludur.
ÖZEL YETENEK SINAVI TARİHLERİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNİN İNTERNET SİTESİNDEN
İLAN EDİLECEKTİR. ADAYLAR TAKİP ETMELİDİR.
GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1. ALKÜ-YÖS, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde yükseköğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin
girecekleri seçme ve yerleştirme sınavıdır. Bu sınav Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisine
bağlı, Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi Koordinatörlüğünde yapılmaktadır.
2. Bu kılavuz, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde öğrenim görmek amacıyla
ALKÜ- YÖS’e başvurmak isteyenlerin uymak zorunda oldukları kuralları kapsamakta olup Alanya Alaaddin Keykubat
Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (ALKÜ-YÖS) işlemleri hakkında bilgi sunmak amacıyla hazırlanmıştır.
3. ALKÜ-YÖS, Genel Yetenek, Matematik ve Geometri alanlarından oluşan 80 soruluk bir sınavdır. Sınav süresi 120
dakikadır, ALKÜ-YÖS sonuçları, başvurular için 1 yıl geçerlidir.
4. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile adaylar arasındaki haberleşme dili Türkçe ve İngilizcedir.
5. Sınava başvurular, belirtilen tarihler arasında http://yos.alanya.edu.tr/ adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacaktır.
Adaylar başvuru formunda sınava hangi ülkede ve hangi lisanda girmek istediklerini belirteceklerdir. Belirtilen başvuru süresi
dışında yapılan başvurular, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Sınav Başvuru formunu eksiksiz
dolduran adayların, form doldurma işleminin tamamlanmasının ardından sistem üzerinden alınacak “Sınav Başvuru Formu”
nun, duyurulacak olan sınav giriş yerlerini gösteren “Sınav Giriş Belgesi”nin çıktısını yazıcıdan almaları ve sınava gelirken
yanlarında bulundurmaları zorunludur. Ayrıca adayların sınava gelirken kimlik/pasaport varsa ikamet tezkerelerini de
yanlarında bulundurmak zorundadırlar.
6. Adayların sınava girecekleri sınav salonları ve sınav giriş belgeleri sınav tarihinden önce duyurulacaktır.
7. Sınav Başvuru Belgesini kaybedenler, Sınav Başvuru formunu doldururken kullandıkları Y.U./T.C./Pasaport numaraları ile
sisteme tekrar giriş yaparak bu belgelerini yeniden çıkarabileceklerdir.
8. ALKÜ-YÖS Sonuçları yalnız ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler içindir. Bir yükseköğretim
kurumunda okumakta olanların transfer işlemleri (yatay geçiş) ile lisansüstü öğrenim görmek isteyenlerin seçme ve yerleştirme
işlemleri için ilgili yükseköğretim kurumlarına doğrudan başvurmaları gerekmektedir.
9. Öğrenci adaylarının barınma, burs, geçim, Türkiye'de oturma izni (Vize/İkamet) gibi işlemleri kendileri tarafından
yapılacaktır.
10. Adayların ALKÜ-YÖS için yatırmış oldukları sınav ücretleri daha sonraki yıllara devredilmez. Başvuru
yapmayan/yapamayan, başvurusu geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, sınava girmeyen veya
giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, herhangi bir
bölüm/programa yerleştirilemeyen adayların ücretleri geri ödenmez.

11. ALKÜ-YÖS sınavına başvurularda adayların başvuru koşullarını sağlayıp sağlayamadıklarına ilişkin kendi beyanları
dikkate alınacaktır. Başvuru şartlarını sağlamayan, yanlış beyanda bulunarak sınava girenlerin aldıkları puanlar kendilerine bir
hak ağlamayacaktır.
12. Adayların Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi “Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi”ndeki şartları
ağlayıp sağlamadıklarını kontrol etmelerigerekmektedir.

İfLETİŞİM BİLGİLERİ
Yabancı Uyruklu Öğrenci Kurum Koordinatörlüğü
https://internationalstudent.alanya.edu.tr/

Telefon: +90 242 510 60 60/10 40İnternet Sitesi:
E-posta: alkuyos@alanya.edu.tr

Uyarı: Belirlenen sınav merkezlerinin herhangi birinde sınav yapılamaması durumunda, ilgili sınav merkezinde
Covid-19 ile a lakalı kısıtlama veya olumsuz bir gelişme yaşanması durumunda, ilgili sınav merkezlerinde yeterli
sayıda başvuru lmaması durumunda 7 gün önceden duyurmak suretiyle sınav yeri değiştirilir veya adaya sınav
ücretinin iadesi gerçekleştirilir.

Alanya tanıtım broşÜrÜne ulaşmak için tıklayınız:
ALKÜ tanıtım broşÜrÜne ulaşmak için tıklayınız:
ALKÜ tanıtım filmini izlemekiçin tıklayınız:
Our
О Lecturer Eren İrfanoğlu explains ALKU to English for foreign students who will prefer our university, click here
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