
Öğrenci Otomasyonuna Girmek İçin; http://obs.ksu.edu.tr/ bu web adresinden giriş yapınız.

 Önünüze aşağıdaki sayfa gelecektir.

 Bu sayfadan “Öğrenci Girişi”ni tıkladıktan sonra karşınıza aşağıdaki sayfa gelecektir.

 Bu sayfada Kullanıcı adı olarak Öğrenci Numaranızı giriniz. Şifreyi de TC. Kimlik numaranızın ilk 5

hanesini girdikten sonra sayıların toplamını boş hücreye yazarak Giriş butonuna bastıktan sonra

karşınıza aşağıdaki sayfa gelecektir.

Ders ve Dönem İşlemlerini 

tıkladıktan sonra, Ders Kayıt 

menüsünü tıklayınız.  

Aşağıdaki sayfa açılacaktır. 

Öğrenci No’yu giriniz. 

Şifrenizi giriniz. (TC.’nizin ilk 

5 hanesi. 

Sayıları toplayarak buraya 

yazınız. 

Giriş menüsüne basınız. 

ÖNEMLİ NOT: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencisinin kaydolmak istediği ders kayıtlı 
olduğu birimde açılmadığı takdirde, öğrenci bu dersi Üniversite içinde bir başka birimden alabilir. Bunun 
için diğer bir bölümden/programdan alınacak dersin denkliğinin içerik, dil, kredi ve saat açısından, ilgili 
bölüm/program ve Yönetim Kurulu tarafından önceden kabul edilmesi gereklidir.

http://obs.ksu.edu.tr/


Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi üzerinize müfredat tanımlanacağından dolayı her sınıf için 

bölümünüze ait dersler çıkacaktır. 

Ders Kayıt için dersin solunda bulunan artı (+) menüsünü tıklayınız. Eğer ders açılmışsa karşınıza 

aşağıdaki sayfa şeklinde gelecektir. Eğer ders açılmamışsa sayfa karşınıza dersin ismi olmadan boş 

gelecektir. 

DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN GELEN ÖĞRENCİLER; Eğer farklı bölümden ders seçmek istiyorlarsa! 

Tıklayınız. 

Şekilde görüldüğü gibi ders açıldığından dersin ismi buraya gelmiştir. Bu durumda 

dersin solundaki artı (+) işaretini tıklayarak dersi seçiniz. Eğer ders açılmamış olsaydı bu 

alan boş gelecektir (ders ismi gelmeyecekti).  

Bu menüyü tıklayınız. Karşınıza aşağıdaki sayfa açılacaktır. 



Bu sayfadan da istediğiniz Fakülteyi ve Bölümü seçerek yaz okulu için açılan seçmeli ve zorunlu 

dersleri aşağıda olduğu gibi görebilirsiniz. 

 Bu işlemleri tamamladığınız takdirde ÖN KAYIT için derslerinizi seçmiş olacaksınız.

 Ders seçtikçe aşağıda gösterildiği şekilde ödemeniz gereken ücret hesaplanacaktır. Bu ücreti

herhangi bir VAKIFBANK ATM VEYA İNTERNET ŞUBESİNDEN Öğrenci Numaranız ile birlikte

akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yatıracaksınz.

İstediğiniz Fakülteyi seçiniz. 

İstediğiniz Bölümü seçtikten sonra aşağıda 

görüldüğü gibi bu bölüme ait dersler karşınıza 

gelecektir. Yine burada da dersin solundaki artı (+) 

işaretine basarak dersi seçmelisiniz. 

ÖNEMLİ NOT: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencisinin kaydolmak istediği ders kayıtlı 
olduğu birimde açılmadığı takdirde, öğrenci bu dersi Üniversite içinde bir başka birimden alabilir. Bunun 
için diğer bir bölümden/programdan alınacak dersin denkliğinin içerik, dil, kredi ve saat açısından, ilgili 
bölüm/program ve Yönetim Kurulu tarafından önceden kabul edilmesi gereklidir.



Ders ücret yatırma işlemini kontenjan yetersizliğinden dolayı ders kapatılmışsa ilgili dersi çıkardıktan 

sonra başka bir ders alacaksanız bu dersi de seçtikten sonra yapmanız gerekmektedir. 

Ders ücretini yatırdıktan sonra aşağıda görüldüğü şekilde KESİNLEŞTİR’me  menüsü aktif hale 

gelecektir. Bu menüyü tıklayarak ders kayıt KESİNLEŞTİRME işlemini tamamlamış olacaksınız. 

Görüldüğü gibi yatırmanız gereken ücret otomatik olarak hesaplanmıştır. 

Kontrol Et menüsünü tıklayınız. Eğer herhangi bir hata varsa sistem sizi 

uyaracaktır. Herhangi bir hata yoksa karşınıza aşağıdaki şekilde sayfa 

gelecektir. Bu sayfadan da KESİNLEŞTİRME işlemini yapacaksınız. 

KESİNLEŞTİR menüsünü tıklayınız. 

Herhangi bir hata yoksa yandaki ibare gelecektir. 



KESİNLEŞTİRME işlemini yaptığınızda aşağıdaki şekilde Öğrenci Kesinleştirme Durumu mavi yazı ile 

Kesinleştirildi şeklinde olacaktır. 

Tarafımızdan tarafınıza danışman hoca atanacak olup, danışman onayını da hocalarınız yapacaktır. 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 




