
 

 

2020-2021 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ OLARAK ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT HAKKI 
KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE 

 

2020-2021 Akademik Yılı Uluslararası Öğrenci olarak Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları 
online olarak yapılacaktır. Belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmayan adaylar haklarından vazgeçmiş sayılırlar. 

• 2020-2021 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 Numaraları (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 VAKIFBANK TR51 000 
1500 15800 7309 0389 43 nolu IBAN numarasına harçlarını yatıracaklardır. 

- Yabancı Kimlik Numarası olduğu halde pasaport numarası ile başvuru yapan aday öğrenci kayıt yaparken 
harç ücretini IBAN adresine yatırmak zorundadır. 

(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. 

Online kayıt nasıl yapılacak (Videolu Anlatım) 

 

 

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
http://internationalstudents.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=23910
https://www.youtube.com/watch?v=BB4w5ln4oJI
https://www.youtube.com/watch?v=BB4w5ln4oJI


 

 

2020-2021 ACADEMIC YEAR, FOR THE ATTENTION OF INTERNATIONAL STUDENTS WHO ENTITLE 
TO REGISTRATION 

 

• 2020-2021 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. 

• 2020-2021 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 KSU IBAN. 
(VAKIFBANK TR51 000 1500 15800 7309 0389 43).  

- Students who used passport number although have foreigner identification number, must deposit tuitions to 
the KSU IBAN 

(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. 

How can I make online registration (Watch video) 

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
http://internationalstudents.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=23910
https://www.youtube.com/watch?v=BB4w5ln4oJI

