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2022-2023 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ OLARAK ÜNİVERSİTEMİZE 

KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE 

 

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. 

• İkinci başvuru açılmayacaktır. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin başvuru esnasında 

kullandıkları e-mail adresine kabul mektupları sistem tarafından otomatik olarak 

gönderilmektedir. E-mailine kabul mektubu gelmeyen adaylar yerleşememiş sayılırlar. 

Kayıt tarihleri içesinde kayıt yaptırmayan adaylardan kalan boş kontenjanlara sistem 

tarafından başvurusu bulunan ancak yerleşemeyen yedek adaylar yerleştirilir. Yedek olarak 

(1. Veya 2. Yedek dönemi) kayıt hakkı kazanan adaylara da aşağıda tabloda belirtilen 

tarihlerde e-mail adreslerine kabul mektupları gönderilecektir.  

• Gerek başvuru gerek kayıt esnasında ofisimizin herhangi bir kişi, kurum, kuruluş, 

organizasyon veya danışmanlık şirketi vb. ile iş birliği bulunmamaktadır. Aday 

başvurudan kayıta tüm süreci kendi başına yürütebilmektedir. 

 

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.  

• Not Durum Belgesinin (Transkript) 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, (Denklik belgesi henüz olmayanların, kayıt 

işlemlerinden sonra en geç 1 ay içerisinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisine denklik  
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belgelerini ibraz etmek zorunludur. Denklik Belgesi ilimizin bağlı olduğu Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nden alınabilir.) 

• 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. (Yabancı Uyruklu numarası olmadığı için 

IBAN hesabına yatırılan harçların dekontları ofisimiz e-mail adresine gönderilecektir) 

 Harç bilgileri için tıklayınız. 

• İÜYÖS sonuç belgesi (varsa) 

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

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 online kaydı takip eden en geç 1(bir) ay içerisinde Uluslararası öğrenci 

ofisine ibraz edilmek zorundadır. Aksi takdirde kayıt yaptıran öğrencinin kaydı otomatik 

olarak silinir. 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://internationalstudents.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=23910
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KAYIT İŞLEMLERİ 

 

 2022-2023 Akademik Yılı Uluslararası Öğrenci olarak Üniversitemize kayıt hakkı kazanan 

öğrencilerin kayıtları online olarak yapılacaktır. Belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmayan adaylar 

haklarından vazgeçmiş sayılırlar. 

 

 2022-2023 Akademik Yılı Uluslararası Öğrenci olarak Üniversitemize kayıt hakkı kazanan 

öğrencilerin kayıtları online olarak yapılacaktır. Belirtilen tarihler arasında kayıt 

yaptırmayan adaylar haklarından vazgeçmiş sayılırlar. 

 2022-2023 Akademik Yılı Uluslararası Öğrenci olarak Üniversitemize kayıt hakkı kazanan 

öğrenciler kayıtlarını online olarak kendileri gerçekleştirecektir. Elden getirilen evraklar 

kabul edilmemektedir. 

 Daha önce başvuru yaptığınız sistemden kullanıcı adı ve şifrenizi girerek online kayıt 

modülüne erişim sağlayabilirsiniz. Online Kayıt Sistemi için tıklayınız.. 

 Online kayıt öğrenci harcını yatırdığı takdirde tamamlanacaktır. Harcını online kayıt 

tarihleri arasında yatırmayan aday öğrenci hakkını kaybedecektir. 

 Yabancı Uyruklu Kimlik Numarası (Y.U) olan öğrenciler; Vakıfbank ATM’lerinden 

harçlarını yatırabilirler. 

 Y.U numarası olan öğrencilerin IBAN numaralarına yapacakları ödemeler kabul 

edilmeyecektir. 

 Yabancı Uyruklu Kimlik Numaraları (Y.U) olmayan öğrenciler; harçlarını  

K.S.U SRTAEJİ GELISTIRME DAIRE BASKANLIGI  

VAKIFBANK TR51 000 1500 15800 7309 0389 43 IBAN  

2022-2023 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE YERLEŞTİRME 

TAKVİMİ 

Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 26 Ağustos 2022 

Üniversiteye Kesin Kayıt Tarihleri 

(Online) 

29 Ağustos 2022 04 Eylül 2022 

1. Yedek Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 06 Eylül 2022 

1. Yedek Kayıt Tarihleri 07 Eylül 2022 11 Eylül 2022 

2. Yedek Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 13 Eylül 2022 

2. Yedek Kayıt Tarihleri 14 Eylül 2022 21 Eylül 2022 

https://obs.ksu.edu.tr/oibs/foa_app/login.aspx
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/foa_app/login.aspx
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numarasına yatıracaklardır. Dekontları int-student@ksu.edu.tr adresine göndermeleri 

gerekmektedir. 

 (IBAN numarasına yatırılacak harçlar eğer yurtdışı para transferi ile yapılacaksa 

(SWIFT) yapılacak para kesintileri göz önüne alınmalıdır. Öğrenci belirtilen harcın KSU 

IBAN hesabına eksiksiz olarak geçmesi ile sorumludur.) 

 Listede belirtilen harçlar yıllık ücretlerdir. Her dönem başında ücretin yarısı tahsil 

edilir. 

 Harcını yatırarak online kaydını tamamlayan öğrencilerimizin, daha sonra ilan edilecek 

tarihlerde asıl evraklarını ofisimize teslim etmesi gerekmektedir. 

 Öğrenci kaydını yaptıktan sonra otomatik olarak OBS sisteminden kullanıcı adları öğrenci 

numaraları, şifreleri ise Yabancı Uyruklu Kimlik Numaraları (Y.U) veya T.C. numaralarının 

ilk 5 hanesi olacaktır. Öğrenci kendi sisteminden şifresini değiştirebilir. 

 

 Online Kayıt Sistemi için tıklayınız. 

 Harçlar için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:int-student@ksu.edu.tr
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/foa_app/login.aspx
https://internationalstudents.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=23910
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2022-2023 ACADEMIC YEAR, FOR THE ATTENTION OF INTERNATIONAL 

STUDENTS WHO ENTITLE TO REGISTRATION 

 

REGISTRATION 

• Registration to our university will be done online. Students will complete their 

registration by uploading the relevant documents to the system. Students who do not complete 

their online registration on the specified dates will lose their right to register. Original 

Documents will be hand-delivered to the Foreign Relations Office at the beginning of the 

semester on dates to be announced later. 

• The second application will not be opened. Acceptance letters are automatically sent 

by the system to the e-mail address used by the students who are eligible for registration. 

Candidates who do not receive an acceptance letter in their e-mail are considered not placed. 

Candidates who did not register within the registration dates will be placed in the remaining 

vacant quotas by the system. Acceptance letters will be sent to the e-mail addresses of the 

candidates who are entitled to register as a substitute (1st or 2nd reserve period) on the dates 

specified in the table below. 

• Our Office has any agreement with any person, institution, institution, organization 

or consultancy company, etc. of our office during both application and registration. The 

candidate can carry out the entire process from application to registration on his own. 

 

• Documents Required for Online and Final 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) 
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• 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. 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://internationalstudents.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=23910
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Registration Processes 

2022-2023 Academic Year, International Students who entitle to registration will make registration 

online. Students who do not make registrate between these dates will be accepted as abdicated. 
 

 

2022-2023 ACADEMIC YEAR ONLINE APPLICATION AND REGISTRATION 

CALENDAR 

Date for Announcing Placement Results 26 August 2022 

Registration Dates 29 August 2022 29 August 2022 

Date for Announcing the first 

Spare Placement Results 

06 September 2022 

Registration Dates for the first spare 

placements 

07 September 2022 11 September 2022 

Date for Announcing the second 

Spare Placement Results 

13 September 2022 

Registration Dates for the second spare 

placements 

14 September 2022 14 September 2022 

 

- 2022-2023 Academic Year, International Students who entitle to registration, can registrate 

online. There will not registration in the Office. Documents delivered by hand will not be 

accepted. 

- Student can use application system used before, with your defined password and user 

name. Please click for online registrations 

- Online registration will be completed only if tuition will be deposited to bank or 

VAKIFBANK ATMs. Students who do not deposit tuition between dates of online 

registrations, will lost their right to registration. 

- Students who have foreigner identification number must deposit tuitions to the 

VAKIFBANK ATMs. IBAN is not valid for them. 

 Students who have not foreigner identification number can deposit tuitions to the Yabancı 

Uyruklu Kimlik Numaraları (Y.U) olmayan öğrenciler; harçlarını  

 

https://obs.ksu.edu.tr/oibs/foa_app/login.aspx
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/foa_app/login.aspx
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/foa_app/login.aspx
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/foa_app/login.aspx
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K.S.U SRTAEJİ GELISTIRME DAIRE BASKANLIGI  

VAKIFBANK TR51 000 1500 15800 7309 0389 43 IBAN  

numarasına yatıracaklardır. Dekontları int-student@ksu.edu.tr adresine göndermeleri 

gerekmektedir. 

(Students who have not foreigner identification number are responsible for depositing 

tuitions completely, SWIFT stoppages are not responsibility of KSU) 

- Tuitions are annual. Students deposit tuitions throughout the year in two times. 

- In the forthcoming days, we will declare dates in which students will have to bring original 

documents to the Office. 

- After online registration, automatically user name will be their student numbers and 

passwords will be first five number of their Foreigner/Turkish Identification Numbers. 

Passwords are changeable. 

 

Please click for online registrations 

Please click for tuitions. 

 

 

 

 

 

 

mailto:int-student@ksu.edu.tr
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/foa_app/login.aspx
http://internationalstudents.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=23910
http://internationalstudents.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=23910

