
 
 
 

 

Yabancı Diller Yüsekokulu bilgilendirmesi için tıklayınız 

2022 YKS İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN 

ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ! 
 
 
 

 

 
 
 
(ELEKTRONİK KAYIT) 

Elektronik kayıt 22 - 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında saat 

23.59’a kadar gerçekleştirilecektir. 

Üniversitemize yerleşen adaylar, https://www.turkiye.gov.tr/ web adresinde 

“e-Hizmetler” bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” 

başlığı altında “Üniversite E-Kayıt” seçeneğinden e-devlet şifresiyle kimlik 

doğrulaması yaptıktan sonra kayıt işlemlerini yapabileceklerdir.          

Elektronik kaydını tamamlayan öğrenciler, üniversiteye belge 

getirmeyeceklerdir. (E-Devlet şifresi almamış olan adaylar şifrelerini nüfus 

cüzdanlarının aslı ile birlikte bizzat PTT şubelerinden temin edebileceklerdir). 

E-devlet kayıt klavuzu hakkında bilgi almak için Tıklayınız!... 
 

 

ÖNEMLİ HATIRLATMA    

Elektronik Kayıtta; ÖSYM’den öğrencinin yerleşme bilgileri, Milli Eğitim 

Bakanlığı sisteminden lise mezun bilgisi, Askeralma Genel Müdürlüğünden 

sisteminden askerlik durum bilgisi, YÖKSİS öğrenci verisi üzerinden 

başka denk bir programa kayıtlı olup olmadığı bilgisi sorgulanacak olup; 

bu kontrollerden herhangi birine takılan öğrenciler, elektronik kayıt 

yapamayacaklardır. 

ÖNEMLİ HATIRLATMA    

"Elektronik Kayıt" yapamayan adaylar, 

22 - 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında kayıt için yerleştikleri 

Fakülteye/ Yüksekokula/ Meslek Yüksekokuluna şahsen 

başvurmalıdırlar. 

 
 
 

 
 

(KAYIT İÇİN GEREKLİ 
BELGELER) 

     Elektronik Kayıt Yapan Öğrenciler 
HERHANGİ BİR BELGE GETİRMEYECEKLERDİR 

Elektronik Kayıt Yapamayan Öğrenciler; 
Ön koşullu programlara yerleşen veya herhangi bir nedenle elektronik kayıt yapamayan adaylar 22 - 26 Ağustos 2022 

tarihleri arasında yerleştikleri birimlere gelerek öğrenci kayıt bürolarından “kayıt işlemlerini” yapacaklardır. 

    Adaylar yüz yüze kayıt için öğrenci kayıt bürolarına gelirken a- lise diploması veya mezuniyet belgesi, b- YKS yerleştirme     

    sonuç belgesi, c- 3 adet vesikalık fotoğraf getirmeleri gerekmektedir. 
 
 
 
 
 

 
 

 

(ÖĞRENİM 
ÜCRETLERİNİN 
ÖDENMESİ) 

 

Birinci öğretim öğrencileri, katkı payı (harç ücreti) yatırmayacaklardır. 

İkinci öğretim ve uzaktan eğitim programlarına yerleşen adaylardan 2022-

2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenim görmek isteyenler öğrenim 

ücretlerini 19 - 23 Eylül 2022 tarihleri arasında öğrenci numarası ile herhangi 

bir Vakıflar Bankası ATM’sinden yatırabilecektir. (Öğrenci numaranızı 

sorgulamak için tıklayınız) Öğrenim ücretini belirtilen tarihler arasında 

yatırmayan öğrenciler 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında 

öğrencilik haklarından yararlanamayacaklardır. 

 
 
 
 

 

 

 
(DERS KAYIT 
İŞLEMLERİ) 

Yukarıdaki adımları gerçekleştiren öğrenciler 19 - 23 Eylül 2022 tarihleri 

arasında ders kayıt işlemlerini bizzat kendileri gerçekleştireceklerdir. 

Öğrenciler ders kayıt işlemleri için danışmanlarıyla iletişime geçebilirler. 

Öğrenciler, danışman bilgilerine Öğrenci Bilgi Sisteminden ya da ilgili 

Bölüm Başkanlıklarından ulaşabilirler. Ders kaydı yaptırmayan öğrenciler, 

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi için öğrencilik haklarından 

yararlanamazlar. 

 
 
 

 

  KAYIT DONDURMA İŞLEMLERİ  

Kayıt dondurma talebi için ders başlangıç tarihinden itibaren 1 (bir) 

ay içerisinde dilekçe ve mazeretini belirten resmi bir belge ile 

birlikte Öğrenci İşleri Büronuza başvurularınızı yapabilirsiniz. 

“Kayıt Dondurma” ile ilgili Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği’nin ilgili maddelerini inceleyiniz. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

KAHRAMANMARAŞ 

SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 

 
www.ksu.edu.tr 

 
/ksu.edu.tr /ksuedutr /ksu.edu.tr 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Önlisans-

Lisans Yatay Geçiş, Ders Muafiyet ve İntibak Yönergesi’nin 20 maddesinin 6. 

Fıkrasında; Önlisans ve Lisans programlarından birine yeni kayıt yaptıran öğrenciler, 

daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunda almış oldukları derslerden 

başarılı veya şartlı başarılı oldukları dersler için en geç eğitim öğretim döneminin 

başladığı hafta içinde bir defaya mahsus olmak üzere muafiyet ve intibak talebinde 

bulunabilirler. Yabancı dil hazırlık programı öğrencileri için Hazırlık Programını 

bitirdikten sonra muafiyet ve intibak işlemleri yapılır. Muafiyet ve intibak sonucuyla ilgili 

öğrenciler beş (5) iş günü içinde düzeltme talebinde bulunabilirler. 

DERS MUAFİYET İŞLEMLERİ 

Üniversitemiz Yönetmelik ve Yönergeleri 

İçin Tıklayınız 

Öğrenci Bilgi Sistemi Giriş Sayfası: 

http://obs.ksu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx 

Öğrenim ücretleriniz öğrenci 

bilgi sistemi üzerinden bankaya 

aktarılmıştır. 

Öğrenci Numaranızı Öğrenmek 

İçin Tıklayınız 

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan ve ön 

koşullu programlara yerleşen adaylar 

Elektronik Kayıt yapamayacaklardır. 

Elektronik Kayıt Yapılamayacak 

Programlar 

1) Antrenörlük Eğitimi (Ö.Ö.) 

2) Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö) 

3) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Ö.Ö.) 

4) Müzik (Ö.Ö) 

5) Resim 

https://yabancidiller.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=151
https://www.turkiye.gov.tr/
https://ogrrehber.ksu.edu.tr/depo/belgeler/YOK-%C3%9Cniversiteye_e-Kayit_kilavuzu_1907290959110356.pdf
http://www.ksu.edu.tr/
https://oidb.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=9572
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx

