KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SİSTEMİ
BİLGİLENDİRME KILAVUZU

SİSTEME KAYIT OLMA
1. Aşama
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/hoa_app/ adresine tıklayınız.

2. Aşama
a- ‘’Yeni Bir Kullanıcı Oluştur ‘’ butonuna basınız.

Sisteme İlk kez girdiğiniz için
Yeni bir Kullanıcı Oluşturmanız
gerekir. Bu nedenle Yeni bir
hesap oluştur seçeneğini
kullanınız

Yukarıdaki gibi açılan sayfada yeni
kullanıcılar için olan E-posta adresinizi,
T.C. kimlik numaranızı, Kimlik Seri
numaranızı ve ekranda görünen
sayılarını toplamını yazarak ‘’ Hesabı
Oluştur’’ seçeneği ile başvuru hesabınızı
oluşturunuz. Sistem tarafından kayıt
yapmış olduğunuz E-Posta hesabınıza
şifreniz otomatik olarak gönderilecektir.

e-posta adresi; mail adreslerinizi kontrol etmenizi rica ederiz. Bazı adaylar; gmal, hotmal, iclod,
gmai, hotmai gibi kullanmaktadırlar. Bunlara dikkat edilmelidir.
Kimliklerde;
• Kimlik Seri No: Yeni kimliklerde;

•

Eski Kimliklerde;

Bilgilerinizi girdikten sonra aşağıdaki gibi bilgilendirme (yeşil Renk) uyarısını göreceksiniz.

Bilgilerinizi girip mail gönderildiğinden emin
olduktan sonra Var Olan Hesabınızla Giriş
Yapını seçeneğine tıklayınız.

DİKKAT!

⨻ Şifrenizi unutursanız sisteme giriş ekranındaki “Şifremi unuttum” linkine tıklayarak yeni
bir şifre talep edebilirsiniz. Yeni şifreniz kaydettiğiniz e-posta adresine gönderilir.
E-posta adresinizi hatalı girmeniz halinde sisteme giriş ekranındaki “Yeni bir kullanıcı oluştur” linkine
tıklayarak “E-Posta adresim hatalı” seçeneği ile mevcut hesabınızı silerek yeni bir kullanıcı hesabı
oluşturabilirsiniz. Burada sisteme daha önce kaydettiğiniz T.C. Kimlik veya Pasaport numarası ile
Kimlik/Pasaport seri no tekrar sorulacağından, sisteme girdiğiniz bilgilerin doğruluğundan lütfen emin
olunuz.

BAŞVURU ANA SAYFASI
3. Aşama
➢ 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemine ait Başvuru yapmak Merkezi Yerleştirme Puanı ile
(Ek Madde 1) Yatay geçiş programının olduğu satırda bulunan “Yeni Başvuru Yap” sekmesine
tıklayınız.

MERKEZİ YERLEŞTİRME YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU KARŞISINDA YER ALAN
YENİ BAŞVURU YAP SEÇENEĞİNİ TIKLAYINIZ

ADIM ADIM BAŞVURU
➢ Başvuru Yapmak İstediğiniz Programı Seçiniz.

MERKEZİ YERLEŞTİRME YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU KARŞISINDA YER ALAN
YENİ BAŞVURU YAP SEÇENEĞİNİ TIKLAYINIZ
Başvurmak istediğiniz programın
adını yazarak arayabilirsiniz

Başvurmak istediğiniz programı
sayfa sayfa arayabilirsiniz

ADIM ADIM BAŞVURU

➢ ‘’Yeni başvuru Ekle’’ Butonuna basarak başvuruya başlayınız.

MERKEZİ YERLEŞTİRME YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU

İlanda belirtilen tarihlerde başvurular
başlayacak ve sonuçlar açıklanacaktır.

YENİ BAŞVURU EKLE SEÇENEĞİNE TIKLAYINIZ

Önlisans programlarına başvuracak adayların alan içi tercihlerinde ek puan ile başvuru yapacaklardır. Alan dışı başvurularda
ise ek puan kesinlikle kullanılmayacaktır. Detaylı bilgi ve belgeler aşağıya çıkartılmıştır
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıdaki linkte belirtilen alan/dallarından mezun olanlar, karşılarında gösterilen
yükseköğretim ön lisans programlarına yerleştirilirken, yerleştirme puanları OBP’nin 0,12 ile çarpılması ve puanlarına
eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrıca, yerleştirme puanlarına OBP’nin 0,06 ile çarpılmasıyla elde edilecek ek puanlar
katılacaktır.
Alan/dalları Öğrenmek için Tıklayınız:
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/YKS/EK/tabloC_03092019.pdf

4. Aşama
a- Kimlik bilgilerinizi KPS den sorgula butonu ile sisteme otomatik getirebilirsiniz.
b- Vesikalık fotoğraf yüklenecektir.
c- Devam etmek için ‘’kaydet ve ilerle’’ butonunu tıklayınız.

Bilgilerinizi doğru ve eksiksiz bir şekilde
girdikten sonra Kaydet ve İlerle deyiniz

5. Aşama
a- Adres bilgilerinizi, Posta kodu, İl ve ilçe bilgilerinizi giriniz
b- Gsm numaranızı başında sıfır olmadan giriniz.
c- Devam etmek için ‘’kaydet ve ilerle’’ butonunu tıklayınız.

6. Aşama
a- Başvuru yapılan sınıf, başarısız ders durumu, Ceza durumu, eğitim gördüğü üniversiteye yerleşme şekli,
varsa kayıt dondurma sayısı kutucuklarınızı doldurunuz.
b- Devam etmek için ‘’kaydet ve ilerle’’ butonunu tıklayınız.

7. Aşama
a- YÖKSİS lisans sorgulaması yapınız. YÖKSİS bilgileriniz otomatik olarak yüklenecektir.
b- Devam etmek için ‘’kaydet ve ilerle’’ butonunu tıklayınız.

8. Aşama
a- Yüklenmesi zorunlu olan belgelerin yükleme işlemini gerçekleştiriniz.
b- Belge tarihlerini kutucuktan seçerek giriş yapınız.
c- Devam etmek için ‘’kaydet ve ilerle’’ butonunu tıklayınız.

İstenilen belgeleri yükleyip
Kaydet ve İlerle deyiniz

9. Aşama

a - Bu formda girdiğim bilgilerin doğrulunu kabul ve taahhüt ediyorum seçeneğini seçiniz.
b- ‘’Kaydet’’ butonu ile başvuru işleminizi tamamlayınız.

Bu formda girdiğim bilgilerin
doğrulunu kabul ve taahhüt
ediyorum. Seçip
Kaydet Deyiniz

10. Aşama
a- Yatay geçiş başvurunuz tamamlanmıştır.
b- Ana Ekrana dönerek başvurunuz ile ilgili düzenleme ve düzeltme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
c- Kayıtlı E-Posta adresinize başvuru onayınız ile ilgili bilgilendirme maili sistem tarafından otomatik
gönderilmiş olacaktır.

ŞİFRE DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ:
a. Şifrenizi unutmanız durumunda giriş ekranında bulunan ‘’ Şifremi Unuttum ‘’ butonu yardımı ile
şifrenizi değiştirebilirsiniz.
b. Sisteme Kayıtlı E-Posta Adresiniz, TC Kimlik Numaranızı yazdıktan sonra ‘’Şifreyi Gönder’’
butonuna basınız. Bilgilerinizin doğru olduğunda emin olunuz.

c-

Yeni şifreniz E-Posta adresinize sistem tarafından gönderilecektir.

Şifrenizi unutmanız durumunda
şifremi unuttum deyiniz

Sisteme girmiş olduğunuz
bilgileri doğru ve eksiksiz bir
şekilde girip şifre gönder deyiniz

İLK KAYIT ESNASINDA E-POSTA ADRESİNİZİ YANLIŞ YAZARAK HATALI E-POSTA İLE SİSTEME KAYIT OLMANIZ
DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER:

Sisteme girmiş olduğunuz
bilgileri doğru ve eksiksiz bir
şekilde girip sorgula deyiniz

