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KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 

2021-2022 AKADEMİK YILI ÖNLİSANS – LİSANS YABANCI UYRUKLU 

ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT İŞLEMLERİ 

2021-2022 akademik yılı Yabancı Uyruklu Öğrenci başvuruları 16 Ağustos-27 Ağustos 

2021 tarihleri ve İkinci başvuruları ise 14-17 Eylül 2021 tarihleri arasında aşağıda belirtilen 

başvuru linkinden online olarak yapılacaktır. 

 
o Yabancı Uyruklu Öğrenci Kategorisinde Başvuruda bulunabilecek adaylar için; 

https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/yurtdisindan_ogrenci_kabulune_iliskin 

_esaslar_01042021.pdf 
 

o Kontenjanlar, 2021-2022 Akademik Yılı itibariyle geçerli olacak Harç Miktarları ve 
diğer bilgiler için; http://internationalstudents.ksu.edu.tr 

o -Online Başvuru Linki: https://obs.ksu.edu.tr/oibs/foa_app/login.aspx 
 

 

2021-2022 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE YERLEŞTİRME 

TAKVİMİ 

 

Online Başvuru ve Kayıt Tarihleri 

Online Başvuru Tarihleri 16 Ağustos 2021 27 Ağustos 2021 
(Türkiye saati ile 17:00’da sona 
erecektir.) 

Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 03 Eylül 2021 

Üniversiteye Kesin Kayıt Tarihleri 
(Online) 

04 Eylül 2021 10 Eylül 2021 

II. Online Başvuru Tarihleri 14-17 Eylül 2021 

II. Online Başvuru Yerleştirme 

Sonuçlarının Açıklanması 

 22 Eylül 2021 

  II. Online Başvuru Kayıt Tarihleri (Online)  23 Eylül 2021  29 Eylül 2021 

* Üniversite yönetiminin Başvuru ve Kayıt tarihlerinde değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. 

 

• Başvuru Dönemi (16 Ağustos-27 Ağustos 2021): Yalnızca İstanbul Üniversitesi 

tarafından yapılan İÜYÖS 2020 ve İÜYÖS 2021 sınav sonuçları geçerli kabul 

edilecektir. İÜYÖS 2020 veya İÜYÖS 2021 sonucunun %40’ı ve lise diploma puanının 

%60’ı başvuru puanını oluşturacaktır. İÜYÖS 2020 veya İÜYÖS 2021 puanı 

bulunmayan adayların sınav puanı 0 (sıfır) kabul edilir ve başvuru puanları 60 puan 

üzerinden sadece lise diplomaları esas kabul edilerek oluşturulur. 40 puanın altındaki 

İÜYÖS puanları da 0 (sıfır) kabul edilir. 

https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/yurtdisindan_ogrenci_kabulune_iliskin_esaslar_01042021.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/yurtdisindan_ogrenci_kabulune_iliskin_esaslar_01042021.pdf
http://internationalstudents.ksu.edu.tr/
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/foa_app/login.aspx
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• Üniversitemize Azerbaycan'dan başvuruda bulunacak Yabancı Uyruklu Öğrencilerin 

kabulüne ilişkin değerlendirmede İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı 

(İÜYÖS)'nın %40'ı ve Azerbaycan Devlet Sınav Merkezi tarafından yapılan TQDK 

sınavının %60'ı esas alınacak ve toplamı adayın başvuru puanı olacaktır. 

 

ONLİNE BAŞVURU 

 

Online Başvuru Sistemine Yüklenmesi Gereken Belgeler 

 

• Vesikalık Fotoğraf (.jpeg formatında olmalıdır.) 

• Pasaport Fotokopisi veya Kimlik Fotokopisi (.pdf formatında olmalıdır.), 

• Lise Denklik Belgesi, (bu belgeye sahip olmayanlar için lise diploması) (.pdf 

formatında olmalıdır.) 

• Lise Not Durum Belgesi (Transkript) 

• TQDK Sonuç Belgesi (Azerbaycan uyruklu öğrenciler için geçerlidir) (Azerbaycan 

uyruklular lise diploması yerine TQDK sonuç belgelerini yükleyeceklerdir) (.pdf 

formatında olmalıdır.), 

• Başvuruda ve Kayıtlarda İÜYÖS 2020 veya İÜYÖS 2021 Sonuç Belgesi sisteme 

yüklenecektir. İÜYÖS haricinde diğer üniversitelerin yaptığı YÖS sınavları kabul 

edilmemektedir. 

(İÜYÖS hakkında detaylı bilgi için tıklayınız) 

 
Online Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar 

 

• Yedek alımlar için yeni bir online başvuru açılmayacaktır. Asil Kayıtlarda boş kalan 

kontenjanlara belirtilen tarihlerde online başvuruda bulunmuş adaylardan puan sıralaması 

esas alınarak yerleştirme yapılacaktır. Yedek olarak kayıt yaptırmaya hak  kazanan 

adayların e-mail adreslerine ‘kabul mektupları’ gönderilecektir. 

 

• Adaylar güncel kullandıkları e-mail adresleri ile sisteme girip bu adreslerine gelen şifre ile 

“Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ön lisans-Lisans Uluslararası Öğrenci 

Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi” doğrultusunda başvuru için gerekli belgeleri sisteme 

yükleyerek online başvuru yapacaktır. Ofisimizde elden başvuru kabul edilmeyecektir. 

 

• Adayların, online başvuru sistemi için kullandıkları güncel e-mail adreslerine 

Üniversitemizden gönderilen e-postaları kontrol etmeleri, mağduriyet yaşanmaması 

açısından büyük önem taşımaktadır. Başvuru sonuçları ve eğer kabul edilirlerse 

öğrencilerin kabul mektupları beyan ettikleri güncel e-mail adreslerine 

gönderilecektir. Kabul mektubu olmayan öğrencilerin kayıtları gerçekleştirilemeyecektir. 

 
• Tercihlerin değerlendirilmesinde; aynı ülke uyruk kontenjan oranı esas alındığından, 

ülke bilgisi başvuru sistemine doğru girilmelidir. 

https://yos.istanbul.edu.tr/tr/_
http://internationalstudents.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=46307
http://internationalstudents.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=46307
http://internationalstudents.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=46307
http://internationalstudents.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=46307
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• Elektronik ortamda istenilen bilgilerde ve kayıt esnasında istenilen belgelerde yanlış 

beyanda bulunanlar, tahrifat yapanlar ile ilanda belirtilen şartları taşımayanların kayıtları 

yapılmayacak olup, bu şekilde aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin de 

kaydı silinecektir. 

 

• Adaylar, en fazla on (10) tercih yapabilecektir. 

 

• Online sistemde başvurulan program sıralaması, tercih sıralamanız sayılacaktır. 

Tercihlerinizi yaparken; bu hususu göz önünde bulundurmanız, yanlış tercih yapmanızı 

engelleyecektir. 

 

• Herhangi bir programa yerleştirilmiş öğrencilere sistem üzerinden “Kabul Mektubu” 

gönderilecektir. Bu kabul mektubuyla en yakın Türkiye Büyükelçiliği/Konsolosluğu’ndan 

“Öğrenci Vizesi” alınmalıdır. Bu vize Türkiye’ye girişte ve kayıt esnasında mutlaka 

gereklidir. Halihazırda Türkiye’de bulunan adaylar için Öğrenci Vizesi aranmaz. Ancak 

ikamet sürelerinin geçerli olması gerekmektedir. 

 
KESİN KAYIT 

 

Üniversitemize kayıtlar online olarak yapılacaktır. Öğrenciler ilgili belgeleri sisteme 

yükleyerek kayıtlarını tamamlayacaklardır. Belirtilen tarihlerde online kaydını 

tamamlamayan öğrenciler kayıt hakkını kaybedecektir. Orijinal Belgeler dönem başında 

daha sonra ilan edilecek tarihlerde Dış İlişkiler Ofisine bizzat gelerek elden teslim 

edilecektir. 

 

Kesin Kayıt İçin İstenilen Belgeler 

 

• Eğitim dili Türkçe veya Türkçe-İngilizce olan bölümler için TÖMER’in veya Yunus 

Emre Enstitüsü’nün ilgili sınavlarından en az (Türkçe) C1 dil düzeyine ulaştığını 

gösteren belgenin aslı (varsa), 

• Lise diplomasının bulunduğu ülkedeki T.C. Temsilciliği tarafından onaylanmış 

tercümesi ve aslı, 

• Lise diplomasının ülkemizdeki liselerden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığından ya da bulunduğu ülkedeki T.C. Temsilciliğinden 

alınacak “Denklik Belgesi’nin aslı, 

• Not Durum Belgesinin (Transkript) bulunduğu ülkedeki T.C. Temsilciliği 

tarafından onaylanmış tercümesi ve aslı, 

• Pasaportun/Kimlik Kartı fotokopisi ve incelendikten sonra iade edilmek üzere aslı, 

• Öğrenim Vizesi, 

• 4 adet fotoğraf (fotoğraflar son 6 ay içinde çekilmiş, adayı kolaylıkla tanıtabilecek 

şekilde olmalı), 

• Dönem harcının yatırıldığına dair makbuz. Kayıt esnasında Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı binası içerisinde yer alan veznede elden yatırılacaktır. 

 Harç bilgileri ve 2021-2022 yılı itibariyle Harçlarda yapılan değişiklikler için tıklayınız. 

• İÜYÖS sonuç belgesi (varsa) 

• TQDK Sonuç Belgesi (Azerbaycan uyruklu öğrenciler için ayrıca geçerlidir) (varsa)

http://internationalstudents.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=23910
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Kesin Kayıtlarda Dikkat Edilecek Hususlar; 

 

• Covid19 çerçevesinde alınan sağlık tedbirleri gerekçesiyle; kayıt tarihlerinden 

önce Uluslararası Öğrenci ofisinde başvuru ve kayıt ile ilgili yüz yüze görüşme 

yapılmayacaktır. 

• Denklik belgesi kaydı takip eden en geç 1(bir) ay içerisinde Uluslararası öğrenci 

ofisine ibraz edilmek zorundadır. Aksi takdirde kayıt yaptıran öğrencinin kaydı 

otomatik olarak silinir. 

• Covid19 çerçevesinde; kayıt döneminde şahsen gelemeyen öğrenciler 2020-2021 

yılına mahsus olmak üzere resmi vekaletname ile kayıt yaptırabilecektir. Kayda 

gelemeyen öğrencilerin gerekçelerini belgelemeleri gerekmektedir. 

 
• Üniversitemiz senatosunda alınan karara göre; 2021-2022 Akademik Yılından 

itibaren geçerli olmak üzere Üniversitemizde Eğitim-Öğretime başlamak için 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerden C1 Düzeyinde Türkçe Yeterlilik Belgesi ibraz etme 

zorunluluğu bulunmaktadır. (Lise Eğitiminin tamamını Türkiye’de tamamlamış 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin ve Lise Eğitiminin tamamını Yurtdışında 

tamamlamış Türk öğrencilerin Türkçe Yeterlilik belgesi ibraz etme zorunluluğu 

yoktur.) 

 
• C1 düzeyinde TÖMER belgesi olmayan öğrencilerden 2(iki) yıl içerisinde C1 

düzeyinde Türkçe yeterlilik belgesi almaları beklenir. Öğrenciler Türkçe kursuna 

üniversitemizde yer alan TÖMER merkezinde veya yurtiçinde yer alan TÖMER 

merkezlerinde devam edebilirler. Kayıt tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içerisinde söz 

konusu C1 Türkçe Yeterlilik Belgesini Ofisimize ibraz etmeyen öğrencilerin 

kayıtları otomatik olarak silinir. 

 

• İkamet ile ilgili kayıt esnasında öğrenciye gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. 
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KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY 

2021-2022 ACADEMIC YEAR INTERNATIONAL STUDENTS 

APPLICATION AND REGISTRATION CALENDAR 

2021-2022 Academic Year International Students online applications will be accepted dates 

between 16 August 2021-27 August 2021 and the second will be 14-17 September 2021. 

-Quotas, Tuition Fees and other information; http://internationalstudents.ksu.edu.tr 

-Online Application link: https://obs.ksu.edu.tr/oibs/foa_app/login.aspx 
 

2021-2022 ACADEMIC YEAR ONLINE 

CALENDAR 

 

APPLICATION AND 

 

REGISTRATION 

Online Applications 16 August 2021 27 August 2021 
(It will end at 17:00 
Turkish time.) 

Date for Announcing Placement Results 03 September 2021 

Registration Dates 04 September 2021 08 September 2021 

II. Online Applications 14   -17 September 2021 

Date for Announcing II. Placement Results 22 September 2021 

Registration Dates for the II. Placement 

(Online) 

  23-29 September 2021 

University Administration has right to change application and registration dates listed 

above. 

 

• Online Applications (16-27 August 2021): At the application period, International Student 

Exam made by Istanbul University (İÜYÖS) 2020 or 2021 results will be valid. Total of 40% 

of 2020 or 2021 and 60% of high school diploma score will be student’s application score. If 

applicant does not have 2020 or 2021 score or IUYOS 2020/2021 score is under 40-point, 

exam result will be counted as 0 (zero) point and only high school diploma score will be 

taken into consideration as 60%. 

 
• Candidates who apply from Azerbaijan must upload result document of TQDK in 

place of High School Diploma to the online application system. 40% of IUYOS and 

%60 of TQDK result will be evaluated as Azeri Students Application score. If 

applicant does not have TQDK exam result, his/her High School Score will be 

counted as 0 (zero) point and only his/her IUYOS (2019 or 2020) score will be taken 

into consideration as 40%. 

http://internationalstudents.ksu.edu.tr/
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/foa_app/login.aspx
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ONLINE APPLICATIONS 

 

Documents to be uploaded to the online application system 

 
• Passport photo (.jpeg format), 

• Passport or/and ID photocopy (.pdf format), 

• High school equivalence certificate (if this is not available then High School Diploma in 

.pdf format), 

• High School Final Diploma Score (Transcript) (.pdf format), 

• TQDK (2020-2021) result document for Azeri applicants (.pdf format), 

• International Student Exam Result Document; Only IUYOS (2020 or 2021) will be taken 

into consideration. International Student Exams of other Universities is not valid. 

(Please click for more information about IUYOS) 

 
Things to Consider During Online Application 

 

• Applications will be fully on-line. Application documents will not be delivered by hand. 
 

• Applicant should check the general principles of application. 
(Please check the International Student Directives of KSU) 

 

• For spare applicants, a new online application will not be declared or applicant will not make a new 
application. Spare students will be chosen within applicants who completed online application process dates 
listed calendar. Letter of acceptances will also send spare students’ e-mail addresses identified in the system. 

 

• During the online applications, candidates have to identify their own current e-mail 
addresses. Letter of acceptances will be sent to applicant’s identified e-mail addresses. 

 

• The preferences will be evaluated based on the country quota; thus, candidates’ country of origin should 

be stated in the application. 

 

• Those who provide false information during online registration, who tamper documents, 

and those who do not meet the criteria set for application will not be able to register even if they 

become successful in the exam. If any student is found to have been registered in spite of the 

above, their registration will be terminated. 

 

• Candidates can select up to ten (10) programs. 

 

• The order of selected programs in the online system will be considered as the candidate’s 

preference. Considering this will help prevent any misplacements. 

 

• Applicants who has right to registration to KSU have to take ‘Student Visa’ from closest 

Turkish Embassy with their ‘Letter of acceptances’. Applicants currently located in Turkey do 

not need to take Students Visa. Students will be informed about residence permissions during the 

registrations. 

https://yos.istanbul.edu.tr/tr/_
http://internationalstudents.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=46307
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REGISTRATIONS 

 

Registrations will be online. Original documents will be presented at the beginning of the fall 

semester to the Foreign Relations office located in the Avsar Campus. Click for the map 
 

Documents necessary for registration 

 
• For programs that run in Turkish or both Turkish and English, a Turkish language 

certificate (C1 level) received from TÖMER or Yunus Emre Institute (if available), 

• The original and approved translation of the high school diploma by the Turkish  

Republic correspondents in the country that the diploma is received, 

• The original of the certificate of equivalence that shows the students’ diploma is 

equivalent to the diplomas given in Turkey (this can be received from the Ministry of 

National Education correspondents in cities or Turkish Republic correspondents abroad) 

• The original and approved translation of the transcript by the Turkish Republic 

correspondents where the diploma is received from 

• The Passport and/or Identity Card (to be returned to the candidate after examination) 

and its copy, 

• Study Visa, 

• 4 photos that should have been taken within the last 6 months, 

• Applicant has to deposited term tuition fees in order to complete registration. Cash desk 

will be active during registration dates in the building. Click for tuition fees. 

• IUYOS exam result document (if available), 

• TQDK exam result document (for Azeri students) (if available) 

 
Things to consider during registrations; 

 

• In terms of Covid19, face-to-face contacts about applications and registrations will not 

be done. 

• Candidates who do not have the recognition of their high school diplomas by Turkish 

authorities should do so and hand in the recognition document within 1 (one) month. 

Registration of students who do not comply with these criteria will be terminated. 

• According to the decision taken by our university's senate; As of 2021-2022 Academic 

Year, it is obligatory for foreign students to submit a C1 Level Turkish Proficiency 

Certificate in order to start education at our university. (Foreign students who have 

completed their entire High School Education in Turkey and Turkish students who have 

completed their High School Education abroad are not obliged to submit a Turkish 

Proficiency Certificate.) 

• Students who have not C1 level Turkish Adequacy Document has right to register 

Turkish courses; and students have to take this document within 2 (two) years at the latest. 

If student will not submit C1 level Turkish Adequacy Document to International Student 

office within 2 (two) years, his/her registration will be terminated automatically. 

• Students will be informed about residence permissions during the registrations. 

https://internationalstudents.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=23900
http://internationalstudents.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=23910

