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               2022-2023 GÜZ  DÖNEMĠ TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS 4.YEDEK   LĠSTEDEN KAYIT 

HAKKI KAZANAN ÖĞRENCĠLERĠMĠZĠN DĠKKATĠNE 

         

Enstitümüzün, 2022–2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı öğrenci kayıtları, on-line 
olarak yapılacaktır.  

Sonuçlar sbe.ksu.edu.tr web adresinden ve başvuru sisteminden kontrol edilebilir.  

 Adayların kayıt hakkı kazandıkları programda aktif kaydı olanlar kayıtlarını 
sildirmeden aynı programlara kayıt yaptıramaz. 

KESİN KAYIT TARİHLERİ 

4.Yedek Listeden Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıt İşlemleri 22.09.2022 

08.00-22.09.2022 20:00 

 Belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmayan adaylar haklarından vazgeçmiĢ sayılırlar.  

 Kayıt hakkı kazan adaylar ; öğrenim ücretini yatırmıĢ olsa dahi  on-lıne kayıt iĢlemini 

yapmadığı takdirde kayıt hakkını kaybeder . 

 

ON-LİNE KAYIT İŞLEMLERİ 

 Harç Ücreti Yatırma   (Listede belirtilen harçlar dönemlik ücretlerdir ve bankaya peşin yatırılır. 
(Ücretler banka kayıtlarına aktarılmıştır. ) 

 

 Harç ödemeleri; EFT işlemine kapalıdır. EFT veya Havale yapılan harç ödemeleri Enstitü Öğrenci Bilgi 
Sistemine aktarılmadığı için öğrencilerimiz işlem yapamayacaktır. (harç ödemleri: İnternet bankacılığı 
kanalı ile Vakıfbank Eğitim  ödemelerinden  öğrenci numarası ile kurum harç ödemesi şeklinde de 
yapılabilir.)   

Harç ödemelerinizi; Harçlar İçin Tıklayınız 

 Vakıf Bank ATM’lerinden; aşağıdaki gibi yapılmalıdır. 
 

 Ödeme işlemleri 
 Eğitim ödemeleri 
 Üniversite ödemeleri 
 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
 Öğrenci numaranızı giriniz ve karşınıza gelen harç tutarının yatırınız. 

https://sbe.ksu.edu.tr/
https://sbe.ksu.edu.tr/depo/belgeler/2022-2023%20Akademik%20Y%C4%B1l%C4%B1%20%C3%96%C4%9Frenim%20%C3%9Ccretleri%20-%20_2206020929206110.pdf
https://sbe.ksu.edu.tr/depo/belgeler/2022-2023%20Akademik%20Y%C4%B1l%C4%B1%20%C3%96%C4%9Frenim%20%C3%9Ccretleri%20-%20_2206020929206110.pdf


 

 

 

 Öğrenci numaraları başvuru sistemi on-line kayıt bölümünde oluşan öğrenci 
numaralarıdır. Üniversite web sayfasında bulunan “öğrenci numara sorgulama” dan 
sorgulanan öğrenci numarararından en son kayıt hakkı kazandıkları programlara ait 
öğrenci numaralara göre işlem yapılmalıdır. Kesinlikle eski kayıt öğrenci 
numaralarına göre işlem yapmayınız. 

 Daha önce başvuru yaptığınız sistemden, kullanıcı adı ve şifrenizi girerek online 
kayıt modülüne erişim sağlayabilirsiniz.  

 Harcını online kayıt tarihleri arasında yatırmayan aday öğrenci, kayıt hakkını 
kaybeder. Kayıt hakkı kazanan adaylar harcını yatırdıktan sonra  başvuru 
sisteminden on-line kaydını tamamlamak zorundadır. 

 Adaylar On-line kaydını yaptıktan sonra Öğrenci Bilgi Sisteminde otomatik 
tanımlanacaktır. Sisteme girmek için E-Devlet şifresi kullanılır. 

 Kesin kayıt yaptıran öğrenciler 19.09.2022-23.09.02.2022 tarihleri arasında öğrenci 
bilgi sisteminden “Ders Seçimi” ve “Ders Kaydı” oluşturacaklardır. 

 Kaydını kendi isteği ile sildiren öğrencilerin Öğrenim Ücreti iade 
edilmez.(27.07.2022 tarih ve 5874 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Madde 15/1) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında 

gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir. 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi  Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği MADDE 56 – (1) 

Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda Üniversite/enstitü tarafından web sayfasında yapılan ilanlar öğrencinin 

şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, öğrencinin elektronik adresine e-posta yoluyla tebliğ 

edilir. 
 

  

2022-2023  GÜZ DÖNEMĠ TEZSĠZ YL YEDEK  KAYIT TAKVĠMĠ BAġLAMA TARĠHĠ BĠTĠġ TARĠHĠ 

Tezsiz YL 4.Yedek Listeden  Kazananların Kesin Kayıtları   22.09.2022 08:00-22.09.2022 20:00 

TEZSİZ YL ÖĞRENCİ 

REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ 

 

ON-LINE KAYIT REHBERİ İÇİN 

TIKLAYINIZ 

 

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ 

İÇİN TIKLAYINIZ 

SIKÇA SORULAN SORULARLA 

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM 

TIKLAYINIZ 

ON-LINE KAYIT  İÇİN                

TIKLAYINIZ 

https://obs.ksu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx
https://sbe.ksu.edu.tr/depo/belgeler/Tezsiz%20Lisans%C3%BCst%C3%BC%20%C3%96%C4%9Frenci%20Rehberi_2202041128521005.pdf
https://sbe.ksu.edu.tr/depo/belgeler/Tezsiz%20Lisans%C3%BCst%C3%BC%20%C3%96%C4%9Frenci%20Rehberi_2202041128521005.pdf
https://sbe.ksu.edu.tr/depo/belgeler/Yeni%20Microsoft%20Word%20Belgesi_2009120244295314.pdf
https://sbe.ksu.edu.tr/depo/belgeler/Yeni%20Microsoft%20Word%20Belgesi_2009120244295314.pdf
https://sbe.ksu.edu.tr/depo/belgeler/2022-2023%20Akademik%20Y%C4%B1l%C4%B1%20%C3%96%C4%9Frenim%20%C3%9Ccretleri%20-%20_2206020929206110.pdf
https://sbe.ksu.edu.tr/depo/belgeler/2022-2023%20Akademik%20Y%C4%B1l%C4%B1%20%C3%96%C4%9Frenim%20%C3%9Ccretleri%20-%20_2206020929206110.pdf
https://sbe.ksu.edu.tr/depo/belgeler/S%C4%B1k%C3%A7a%20Sorulanlanlarla%20Lisans%C3%BCs%C3%BCt%20E%C4%9Fitim_2102060050286797.pdf
https://sbe.ksu.edu.tr/depo/belgeler/S%C4%B1k%C3%A7a%20Sorulanlanlarla%20Lisans%C3%BCs%C3%BCt%20E%C4%9Fitim_2102060050286797.pdf
https://sbe.ksu.edu.tr/depo/belgeler/S%C4%B1k%C3%A7a%20Sorulanlanlarla%20Lisans%C3%BCs%C3%BCt%20E%C4%9Fitim_2102060050286797.pdf
https://sbe.ksu.edu.tr/depo/belgeler/S%C4%B1k%C3%A7a%20Sorulanlanlarla%20Lisans%C3%BCs%C3%BCt%20E%C4%9Fitim_2102060050286797.pdf
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx

