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Akademik Danışman İletişim Bilgileri



Değerli öğrencimiz;

KaramanoğluMehmetbeyÜniversitesi ailesinin bir bireyi olarak aramıza hoş geldiniz.

2007 yılında kurulan ve her geçen gün daha da gelişerek büyüyen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, bugün

kurumsal, akademik, fiziki ve beşeri yapılanmasını büyük oranda tamamlayarak ülkemizin önemli yükseköğretim

kurumları arasında yerini almıştır. Sağlıktan eğitim bilimlerine, doğa ve mühendislik bilimlerinden spor, sanat ve

tasarıma, iktisadi ve idari bilimlerden dil ve edebiyata, sosyal bilimlerden teknik bilimlere, temel bilimlerden uygulamalı

bilimlere kadar pek çok alanda bölüm, anabilim dalı ve programa sahip olan KaramanoğluMehmetbey Üniversitesi, hız

kesmeden gelişimine devam etmektedir.

200'ün üzerinde lisans, ön lisans ve lisansüstü programı, uluslararası standartlardaki laboratuvarları ve konferans

salonları, modern kütüphanesi, geniş yerleşkesi, sosyal ve sportif tesisleriyle Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi,

öğrencilere her türlü bilimsel, akademik ve kültürel ortamı sağlamaktadır.

Sizleri de bu yolculukta yanımızda görmekten şeref duyarız.

Prof. Dr. Namık AK

Rektör



Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yeni Kayıt İşlemleri;

2021-2022

ELEKTRONİK KAYIT;

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların ‘Elektronik kayıtları’ 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında
www.turkiye.gov.tr adresinden adayın e-devlet şifresi ile yapılabilecektir.

e-devlet şifresi, Yurt içinde PTT işyerlerinden veya yetkili acentelerinden, yurt dışında ise Dışişleri Bakanlığı’na bağlı elçilik ve
konsolosluklardan temin edilebilir.

Elektronik kayıt işleminizi www.turkiye.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan 'Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'
başlığı altında açılacak olan 'Üniversite E-Kayıt' seçeneğinden gerçekleştirebilirsiniz.

www.turkiye.gov.tr adresinden kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkodlu çıktı da alabileceklerdir.

E-Devlet sistemi üzerinden online kayıt yaptıran öğrencilerimiz yine e-devlet üzerinden kayıt belgelerini alabilirler. E-kayıt yapan
öğrencilerimizin, kayıt için üniversitemize gelmesine gerek yoktur.

Kayıt sürecini;
‘E-Devlet sistemi üzerinden tamamlayan öğrencilerimizden lise diploması da dahil olmak üzere hiçbir belge talep edilmeyecektir. Belgeler
öğrencimizde kalabilir. Öğrencimize ait tüm bilgiler kurumlar aracılığıyla güvenli bir şekilde alınmaktadır.’
*(Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma programı için ‘koşullar bk.2’ kayıt tarihlerinde Özel Güvenlik Görevlisi Olur ibareli SAĞLIK RAPORU ve ADLİ SİCİL
kaydı belgenizi sunmanız gerekmektedir. Rapor detayları için; Bakınız "5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik "in 18. maddesinde
belirtilen şartlara sahip olmak gerekmektedir.)

Kaynak: YKS Kılavuzu ‘Yükseköğretim Programlarına Kayıt İşlemleri’

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı https://kmu.edu.tr/ogris

http://www.turkiye.gov.tr/
http://www.turkiye.gov.tr/
https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit
https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit
https://www.turkiye.gov.tr/
https://kmu.edu.tr/ogris


Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yeni Kayıt İşlemleri;

2021-2022

YÜZYÜZE KAYIT;

E-Devlet sistemi üzerinden online kayıt işlemini yapamayan öğrencilerimizin kayıtları, 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında mesai saatleri
içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına (Merkez/KARAMAN) aşağıda belirtilen belgelerle şahsen başvurmaları halinde yapılacaktır.

Not: Ermenek MYO ve Kazımkarabekir MYO farklı yerleşkede bulunduğu için öğrenci kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında
(Merkez/KARAMAN) veya ilgili Meslek Yüksekokullarında yapılacaktır.

1) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Kayıt sırasında gösterilecek)
2) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,
3) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma programı için ‘koşullar bk.2’ kayıt tarihlerinde Özel Güvenlik Görevlisi Olur

ibareli SAĞLIK RAPORU ve ADLİ SİCİL kaydı belgenizi sunmanız gerekmektedir. Rapor detayları için; Bakınız "5188 Sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik "in 18. maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak gerekmektedir.)

Üniversitemiz programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek
adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini,
31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını
belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları
yapılmayacaktır.

Kaynak: YKS Kılavuzu ‘Yükseköğretim Programlarına Kayıt İşlemleri’

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı https://kmu.edu.tr/ogris

https://kmu.edu.tr/ogris


2021-2022

Ders Kayıt ve Katkı Payı/Öğrenim Ücreti İşlemleri;

Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında varsa katkı payı/öğrenim ücretlerini (İkinci
öğretim ve 2.üniversite kaydı olanlar için) yatırdıktan sonra 2021-2022 güz yarıyılı ders kayıtlarını, akademik danışmanları ile
iletişime geçerek Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapmaları gerekmektedir. (Akademik danışman bilgilerinize Öğrenci Bilgi Sistemi’nde bulunan

Genel İşlemler menüsü içerisindeki Danışman Bilgileri alanından ulaşabilirsiniz.)

Ders kaydı yaptırmayan öğrencilerimiz güz yarıyılı için eğitim-öğretimden yararlanamayacaklardır.
Sorumlu Akademik Danışmanlar ders kayıtlarından önce Öğrenci Bilgi Sistemi’nde tanımlanacaktır.

*Önemli Not: 2021 YKS ile Tıp Fakültesini kazanan öğrencilerimiz Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesi (Merkez/KARAMAN)’nde
eğitim göreceklerdir.

*Önemli Not: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ‘Rekreasyon Yönetimi’ ve ‘Turizm Rehberliği’ programını kazanan öğrencilerimiz
Karaman İli Ermenek İlçesinde eğitim göreceklerdir.

Normal öğretim programlarına yerleşen öğrenciler öğrenci katkı payı ödemeyeceklerdir. Ancak birden fazla yükseköğretim
kurumunda kayıtlı olan normal öğretim öğrencileri katkı payı ödeyeceklerdir.

İkinci öğretim programlarına yerleşen şehit veya gazi yakınları (kendisi, eş ve çocukları) durumlarını gösteren belge ile başvurmaları
halinde öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı https://kmu.edu.tr/ogris

2021–2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı dersleri 27 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze eğitim olarak başlayacaktır.

Öğrenci Bilgi Sistemi’ne ilk defa giriş yapan öğrencilerimiz; Ekranda yer alan "Şifre Sıfırlama" butonuna basarak yeni şifre
alacaklardır.

https://kmu.edu.tr/ogris/sayfa/1917/odemeler/katki-payi/ogrenim-ucreti-tutarlari/tr
https://obs.kmu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx
https://obs.kmu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx
https://obs.kmu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx
https://kmu.edu.tr/ogris
https://obs.kmu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx


Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2021-2022

Hazırlık Sınıfı ve İngilizce Dersi Muafiyet Sınavları;

İslami İlimler,
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce),
Almanca Mütercim ve Tercümanlık,
Arapça Mütercim ve Tercümanlık programlarına yerleşen öğrencilerimiz için 24 Eylül 2021 Cuma günü Zorunlu Hazırlık
Sınıfı Yeterlik Sınavı yapılacaktır. Yeterlik sınavından başarısız olan ve sınava girmeyen öğrencilere 1 yıl süreli Zorunlu
Yabancı Dil Hazırlık Programı uygulanacaktır.

*İslami İlimler programı yeterlik sınavı için; https://kmu.edu.tr/iif adresindeki duyurularını takip ediniz.

*İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Mütercim ve Tercümanlık programlarının yeterlilik sınavları için;
https://www.kmu.edu.tr/yabancidilleryo adresindeki duyuruları lütfen takip ediniz.

*Yabancı Dil (İngilizce) I ve Yabancı Dil (İngilizce) II derslerine ait muafiyet sınavı 29 Eylül 2021 Çarşamba günü
yapılacaktır. Muafiyet Sınavı bilgilendirmeleri için Yabancı Diller Yüksekokulu
https://www.kmu.edu.tr/yabancidilleryo adresindeki duyuruları takip ediniz.

https://kmu.edu.tr/iif
https://www.kmu.edu.tr/yabancidilleryo
https://www.kmu.edu.tr/yabancidilleryo


Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2021-2022

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı ve Ders Muafiyet Başvuruları;

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimi almak istiyorsanız 01 Ekim 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar
Yabancı Diller Yüksekokulu'na başvuru yapabilirsiniz.

Bilgilendirmeler için https://www.kmu.edu.tr/yabancidilleryo adresindeki duyuruları lütfen takip ediniz.

Daha önce yükseköğretim kurumlarında başarmış olduğunuz dersler için en geç 01 Ekim 2021 Cuma günü mesai
bitimine kadar muafiyet talebinde bulunabilirsiniz.

*Başvuru yapmak için bir dilekçe ile başarmış olduğunuz dersleri gösteren onaylı transkript belgenizi ve ders içeriklerini,
kaydınızın bulunduğu Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Sekreterliklerine teslim ediniz.

https://www.kmu.edu.tr/yabancidilleryo


Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2021-2022https://kmu.edu.tr/ogris

Akademik Danışman İletişim Bilgileri;

https://kmu.edu.tr/ara.aspx adresinden istediğiniz akademik
danışmanın e-posta ve dahili telefon numarasına ulaşabilirsiniz.

Akademik danışman bilgilerinize Öğrenci Bilgi Sistemi’nde bulunan Genel İşlemler menüsü içerisindeki Danışman Bilgileri alanından
ulaşabilirsiniz.

Öğrenci Bilgi Sistemi’ne ilk defa giriş yapan öğrencilerimiz; Ekranda yer alan "Şifre Sıfırlama" butonuna basarak yeni şifre
alacaklardır.

https://kmu.edu.tr/ogris
https://kmu.edu.tr/ara.aspx
https://obs.kmu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx
https://obs.kmu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx


Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2021-2022

Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız.

Öğrenci Numarası Sorgusu

https://obs.kmu.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx


2021-2022

KMÜ Mobil ve İletişim;

KMÜ Mobil uygulamasının Android ve IOS versiyonları öğrencilerimizin 
kullanımına sunulmuştur.

App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz indirebilirsiniz.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı https://kmu.edu.tr/ogris

Öğrencilerimizin sınav sonuçları, duyurular ve bilgilendirmeler gibi hizmetler KMÜ Mobil (App Store ve Google Play) Uygulaması üzerinden
verilecektir.
Bu hizmetlerden yararlanmak için lütfen uygulamamızı indirerek bildirimleri açık hale getiriniz.

Öğrenci Bilgi Sistemi’nde cep telefonu ve adres bilgilerinizin doğru olması zorunludur. Tebligat ve bilgilendirme için kullanılacaktır.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kmubim.kmu&gl=TR
https://itunes.apple.com/tr/app/kmu-mobil/id1463925039?l=tr&mt=8
https://itunes.apple.com/tr/app/kmu-mobil/id1463925039?l=tr&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kmubim.kmu&gl=TR
https://kmu.edu.tr/ogris
https://itunes.apple.com/tr/app/kmu-mobil/id1463925039?l=tr&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kmubim.kmu&gl=TR
https://obs.kmu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx


Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2021-2022

Enstitüler/Fakülteler/Yüksekokullar/Meslek Yüksekokulları Akademik Takvimi (GENEL)

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Akademik Takvimi

İslami İlimler Fakültesi Hazırlık Sınıfları Akademik Takvimi

Tıp Fakültesi Akademik Takvimi

https://kmu.edu.tr/ogris

2021–2022 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimleri;

https://dosya.kmu.edu.tr/ogris/userfiles/files/duyuru/2021_2022_Akademik_Takvim.pdf
https://dosya.kmu.edu.tr/ogris/userfiles/files/duyuru/2021-2022 Akademik Takvim_SBMYO_Otel_Lokanta.pdf
https://dosya.kmu.edu.tr/ogris/userfiles/files/duyuru/2021-2022_iif_haz%C4%B1rl%C4%B1k_s%C4%B1n%C4%B1flar%C4%B1_akademik_takvimi.pdf
https://dosya.kmu.edu.tr/ogris/userfiles/files/2021_2022_T%C4%B1p_Fak%C3%BCltesi_Akademik_Takvimi.pdf
https://kmu.edu.tr/ogris


Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2021-2022

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul web sayfalarına aşağıda belirtilen adreslerden ulaşabilirsiniz.

-Fakülteler için tıklayınız.

-Yüksekokullar için tıklayınız.

-Meslek Yüksekokulları için tıklayınız.

https://kmu.edu.tr/ogris

Üniversitemiz Bölümleri / Programlarına Ait Detaylı Bilgiler;

https://aday.kmu.edu.tr/

https://www.kmu.edu.tr/sayfa/40/akademik/fakulteler/tr
https://www.kmu.edu.tr/sayfa/41/akademik/yuksekokullar/tr
https://www.kmu.edu.tr/sayfa/42/akademik/meslek-yuksekokullari/tr
https://kmu.edu.tr/ogris
https://aday.kmu.edu.tr/


Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2021-2022

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci 
Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar (Karar Sayısı: 4206)

https://kmu.edu.tr/ogris

Öğrenim Ücreti / Katkı Payı Ücretleri;

Öğrencilerin, 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında varsa katkı payı/öğrenim ücretlerini
yatırdıktan sonra akademik danışmanları ile iletişime geçerek 2021-2022 güz yarıyılı ders
kayıtlarını Öğrenci Bilgi Sistemi’nde üzerinden yapmaları gerekmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210701-5.pdf
https://kmu.edu.tr/ogris
https://kmu.edu.tr/ogris/sayfa/1917/odemeler/katki-payi/ogrenim-ucreti-tutarlari/tr
https://obs.kmu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx



