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   MyKHAS PORTALI ÜZERİNDEN ve FAKÜLTE DEKANLIĞINA YAPILAN BAŞVURULAR 

 

 

•Akademik takvim ile belirlenen 
başvuru süresini mücbir bir 
sebeple geçirmiş olmanız 
halinde Fakülte Dekanlığı ile 
iletişime geçebilirsiniz. 

AKADEMİK TAKVİM

•Talebinizin Lisans Eğitim ve 
Öğretim Yönetmeliğine 
uygunluğunu önceden kontrol 
ederek işlemlerinizi 
yürütebilirsiniz.

LİSANS EĞİTİM ve  
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ •İşleme başlamadan önce 

akademik danışmanınız ile 
mutlaka görüşmenizi 
öneririz. Ders seçimi, ders 
ekleme bırakma  ve dersten 
çekilme taleplerinizi  
danışman onayına 
göndermelisiniz!

AKADEMİK 
DANIŞMAN ONAYI

•SPARKS hesabınız 
üzerinden işleminizi 
kontrol edebilirsiniz.

KONTROL

•MyKHAS Portalından Başvurular/ Formlar 
ya da web sayfamızda bulunan Formlar
bölümünden işlemi başlatabilirsiniz. 
Durumunuza uygun bir form yoksa ilgili 
Fakülte Dekanlığına başvurmanız gerekir. 
Öğrenci numaranız, tarih, iletişim 
bilgileriniz ve imzanız mutlaka 
başvurunuzda bulunmalı! 

BAŞVURU YAPINIZ

•Talebinizin Lisans Eğitim ve 
Öğretim Yönetmeliğine 
uygunluğunu önceden 
kontrol ederek işlemlerinizi 
yürütebilirsiniz.

LİSANS EĞİTİM  ve 
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ •Başvuru süreçlerini 

akademik danışmanınızın 
görüş ve önerilerini alarak 
başlatmanızı öneririz.

AKADEMİK DANIŞMAN 
ONAYI

•Fakülte Sekreteri 
başvurunuzu ilgili 
Komisyon ve Kurullar için 
hazırlar.  

FAKÜLTE YÖNETİM 
KURULU •Talebiniz Fakülte Yönetim Kurulu 

toplantısında görüşülüp, alınan 
karar Öğrenci İşleri 
Direktörlüğüne iletilir.

KARAR DAĞITIM

•Öğrenci İşleri Direktörlüğünde 
görev yapan fakülte sorumlunuz 
kararı otomasyon sistemine 
işler. İşlem hakkında otomatik 
mesaj ya da mail yolu ile 
tarafınıza bilgi verilir.

ÖĞRENCİ İŞLERİ 
DİREKTÖRLÜĞÜ

AKADEMİK TAKVİM          FORMLAR           LİSANS EĞİTİM ve ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ             DERS  MUAFİYETİ, İNTİBAK VE NOT TRANSFERİ İŞLEMLERİ YÖNERGESİ          ÇİFT ANADAL ve YANDAL YÖNERGESİ 

KAYIT YENİLEME, DERS KAYDI, DERS EKLEME-BIRAKMA ve DERSTEN ÇEKİLME İŞLEMLERİ için SPARKS hesabınızdaki uygun menüye tıklayınız.  

Aşağıdaki yol haritası sizlere yardımcı olacaktır.  

 SPARKS üzerinden talep ettiğiniz öğrenci belgesi ve transkript bir gün sonra @stu.khas uzantılı mailinize e-imzalı olarak gönderilir. Islak imzalı belge talepleriniz için belge@khas.edu.tr 

adresine mail atabilir, bir gün sonra Öğrenci İşleri Direktörlüğü  (A 118) bankosundan alabilirsiniz. 

 

         Nisan  2022, Kadir Has  Üniversitesi, Öğrenci İşleri Direktörlüğü 

ÇİFT ANADAL  YANDAL   DERS MUAFİYETİ   GEÇ KAYIT   MAZERET SINAVI   NOT YÜKSELTME SINAVI   TEK DERS SINAVI   KAYIT DONDURMA   KAYIT SİLDİRME başvuruları MyKHAS Portalı 

üzerinden yapılmaktadır.   

Aşağıdaki yol haritası size yardımcı olacaktır. Formlara, akademik takvime, ilgili yönetmelik ve yönergelere en altta bulunan kısa yolları kullanarak kolayca erişebilirsiniz. 

 

https://akademiktakvim.khas.edu.tr/
https://akademiktakvim.khas.edu.tr/
https://my.khas.edu.tr/uploads/files/mevzuat/lisans-egitim-ve-ogretim-yonetmeligi.pdf
https://www.khas.edu.tr/formlar/
https://stu-my.khas.edu.tr
https://my.khas.edu.tr/uploads/files/mevzuat/onlisans-ve-lisans-egitim-ve-ogretim-yonetmeligi2.pdf
https://my.khas.edu.tr/uploads/files/mevzuat/lisans-egitim-ve-ogretim-yonetmeligi.pdf
https://akademiktakvim.khas.edu.tr/
https://www.khas.edu.tr/formlar/
https://my.khas.edu.tr/uploads/files/mevzuat/lisans-egitim-ve-ogretim-yonetmeligi.pdf
https://my.khas.edu.tr/uploads/files/mevzuat/ders-muafiyeti-intibak-ve-not-transferi-islemleri-yonergesi.pdf
https://my.khas.edu.tr/uploads/files/mevzuat/cift-anadal-ve-yandal-yonergesi2.pdf
https://sparks.khas.edu.tr/
mailto:belge@khas.edu.tr
https://stu-my.khas.edu.tr/forms/basvuru/cap
https://stu-my.khas.edu.tr/forms/basvuru/yandal
https://stu-my.khas.edu.tr/forms/basvuru/ders_muafiyet
https://stu-my.khas.edu.tr/forms/basvuru/gec_ders
https://stu-my.khas.edu.tr/forms/basvuru/mazeret_sinavi_basvuru_formu
https://stu-my.khas.edu.tr/forms/basvuru/not_yukseltme
https://stu-my.khas.edu.tr/forms/basvuru/tek_ders
https://stu-my.khas.edu.tr/forms/basvuru/kayit_dondurma
https://stu-my.khas.edu.tr/forms/basvuru/kayit_sildirme
https://stu-my.khas.edu.tr/

