Antalya International University
Teknoloji Servisleri;
(Technology Services)


Öğrenci Bilgi Sistemi, (Learning Management System)

Öğrencilerimize ve akademisyenlerimize üniversitemize kayıt / giriş aşamasında 2 adet
kullanıcı hesabı açılmaktadır;
We have 2 user accounts for our students and academic staff during their registration.
1.si - Öğrenci bilgi sistemi : http://sis.antalya.edu.tr bu sistem Öğrenci işleri birimi
yönetiminde olup öğrencilerimizin kayıt, ders, sınav vb. konuları yöneten öğrenci işleri
sistemidir, Öğrencilerimizin kendilerine sağlanan hesap ve şifre ile düzenli aralıklarla bu
sisteme girip kendileri ile ilgili konuları takip etmesi gerekmektedir.
1st Account: Student Information System- : http://sis.antalya.edu.tr this system is used for
student centric information such as courses, exams, selection of courses and credits etc.
All students are required to use this system frequently to follow their status and to
communicate with academicians and management.
2.si - Kampüs Sistemine Erişim Şifresi: ad.soyad  şifre
Size verilen ilk geçici şifreler ile her iki şifreyi tekil hale getirmeniz mümkündür ve sisteme
kendinizi tanıtmanız gerekmektedir.
Bunun için buraya tıklayabilirsiniz ya da aşağıdaki adrese gitmelisiniz.
http://mis.antalya.edu.tr/?reset-my-password-portal-video&changelang=EN
2nd Account: Campus Logon ID name.surname  password
You will have two passwords, a Campus Domain password and an Office 365 password.
The Campus Domain password will give you access to the internet on campus. The Office
365 password will allow you to use Microsoft Office 365. The two passwords are different
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but they can be combined if you want. You may combine them by clicking here or by
following the link below;
http://mis.antalya.edu.tr/?reset-my-password-portal-video&changelang=EN

Kampüs Sistem şifreniz ile giriş yapabileceğiniz sistemler;
System Services provided via Campus Logon ID.
 Üniversite e-posta servisine; Bu e-posta üniversitedeki tüm birimlerin sizinle resmi
olarak iletişim kuracağı haberleşme kanalıdır, e-posta adresinizi düzenli aralıklarla
kontrol etmeniz gerekmektedir. Konforunuz açısından Tablet, Telefon ve
bilgisayarınıza kurmanızı öneririz.
University E-Mail Services; This e-mail service is the official university e-mail service.
It contains a directory of all AIU members. You should check your official AIU e-mail
frequently. You can set up your official e-mail account to be used with your
computer, laptop, tablet or smartphone.
 Kampüs kablolu ve kablosuz ağına bağlanmanıza, adınıza açılan bu hesapla Lab’larda
bulunan bilgisayarları açabilmenizi ve Üniversitedeki kablosuz ağa bağlanmanızı
sağlar,
Login to University domain network, You can use your university password to access
university computers, networks and wireless networks. You may use this Logon ID to
reach Domain services, and Applications, in offices, Labs etc.
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