
2017- 2018 Akademik Yılı Güz 
Dönemi Ders Kayıtları 

2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde Ders Kayıtları Akademik Takvim’de belirtildiği gibi 17-
23 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.  

 

Yeni kayıt olan öğrencilerimizin müfredatlarında seçimlik ders olmasından dolayı ders kayıtlarını 
obs.karatay.edu.tr adresine girerek kendilerinin yapması gerekmektedir. 

Uzatmalı öğrenciler, öğrenim ücreti ödeme işleminden önce ders seçimi yapar. 

Kesinleştirme işlemi yapılmayan ders kayıtlarında dersin kontenjanını korumamaktadır.  

Seçtiğiniz dersin sınıf listelerine dâhil olması için danışman onayının yapılması gereklidir. 
Onaylanmayan ders seçimleri sınıf listelerine yansımamaktadır. Bu nedenle sorun yaşanmaması 
için ders seçim sonrası ders kayıt onayınızı mutlaka yaptırınız. 

Ders Kayıtları Öğrenci Bilgi Sistemi ana menüsünden Ders ve Dönem İşlemleri- Ders 
Kayıt menüsünden yapılır. 

Ders Kayıt adımları: 

1)    Öncelikle -varsa- dönem öğrenim ücreti ödenir. 

2)    Müfredat kontrol edilir -varsa- önceki dönemlerden olan başarısız dersler seçilmelidir. 

3)    Tüm ders seçimi yapıldıktan sonra öğrenci tarafından KESİNLEŞTİRME işlemi yapılır. 

4)    Kesinleştirme işlemi sonrası danışman tarafından ONAYLAMA işlemi yapılır. 

Uzatmalı Statüdeki Öğrencilerimiz için Ders Kayıt Adımları: 

1)    Öncelikle Öğrenci Bilgi Sisteminden ders seçimi yapılır. 

2)    Ders seçimi sonrası oluşan öğrenim ücretinin ödemesi yapılır. 

3)    Öğrenci tarafından KESİNLEŞTİRME işlemi yapılır. 

4)    Kesinleştirme işlemi sonrası danışman tarafından ONAYLAMA işlemi yapılır. 

01-03 Ekim 2018 tarihleri arasında -varsa- ders ekle-sil işlemlerinizi danışmanlarınız ile birlikte 
yapabilirsiniz. Uzatmalı öğrenciler için ders ekle-sil işlemleri, öğrencinin ödediği ücretin dönem/yıl 
ücretinden küçük olması halinde ders kayıt formu üzerinden takip edilir. 

Ders seçme işlemine başlayabilmek için gerekli ücreti ödediğinizden emin olunuz. 

ÇAP Öğrencileri Ders Kaydı 

ÇAP öğrencilerimizin ders kayıtları ÇAP Ders Kayıt Formunun doldurulup ıslak imza ila 
imzalatılmasından sonra yapılacaktır. 

 

 

 

 

KTO Karatay Üniversitesi’nde yıllık öğrenim ücreti, 2018-2019 eğitim öğretim yılında; 

   



  
2017-2018 GİRİŞLİ 
ÖĞRENCİ 
ÜCRETLERİ (TL) 

2016-2017 GİRİŞLİ 
ÖĞRENCİ 
ÜCRETLERİ (TL) 

2016-2017 
ÖNCESİ GİRİŞLİ 
ÖĞRENCİ 
ÜCRETLERİ (TL) 

HUKUK FAKÜLTESİ 

Hukuk 28.750,00 27.500,00 25.200,00 

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

İşletme 24.340,00 23.900,00 23.000,00 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik 24.340,00 23.900,00 23.000,00 

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik 24.340,00 23.900,00 23.000,00 

Enerji Yönetimi 24.340,00 23.900,00 23.000,00 

İslam Ekonomisi ve Finans 24.340,00 23.900,00 23.000,00 

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Sosyal Hizmet 25.450,00 25.100,00 23.000,00 

Tarih 25.450,00 25.100,00 23.000,00 

Psikoloji 25.450,00 25.100,00 23.000,00 

Sosyoloji 25.450,00 25.100,00 23.000,00 

İletişim Tasarımı ve Yönetimi 25.450,00 25.100,00 - 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Bilgisayar Mühendisliği 27.670,00 26.300,00 25.880,00 

Elektrik Elektronik Mühendisliği 27.670,00 26.300,00 25.880,00 

Mekatronik Mühendisliği 27.670,00 26.300,00 25.880,00 

Makina Mühendisliği 27.670,00 26.300,00 25.880,00 

İnşaat Mühendisliği 27.670,00 26.300,00 25.880,00 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 27.670,00 26.300,00 25.880,00 

Endüstri Mühendisliği 27.670,00 26.300,00 - 

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 

İç Mimarlık 28.776,00 27.500,00 26.600,00 

Mimarlık 28.776,00 27.500,00 26.600,00 

Grafik Tasarım 28.776,00 27.500,00 26.600,00 

Geleneksel Türk Sanatları 28.776,00 27.500,00 26.600,00 

Resim 28.776,00 27.500,00 26.600,00 

Endüstri Ürünleri Tasarımı - - - 

TIP FAKÜLTESİ 

Tıp 49.800,00 47.830,00 46.090,00 



SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU 

Çocuk Gelişimi 23.240,00 21.520,00 16.600,00 

Hemşirelik 23.240,00 21.520,00 16.600,00 

Odyoloji 28.776,00 26.300,00 24.330,00 

Beslenme ve Diyetetik 23.240,00 21.520,00 - 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 23.240,00 21.520,00 - 

Ebelik 23.240,00 21.520,00 - 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

Mütercim Tercümanlık (Arapça) 25.450,00 25.100,00 - 

Mütercim Tercümanlık (İngilizce) - - - 

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 

Adalet 16.600,00 14.940,00 13.980,00 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

Çocuk Gelişimi 16.600,00 14.340,00 - 

Diyaliz 16.600,00 14.340,00 - 

Fizyoterapi 16.600,00 14.340,00 - 

İlk ve Acil Yardım 16.600,00 - - 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 16.600,00 - - 

Anestezi 16.600,00 - - 

HAZIRLIK PROGRAMI 

İngilizce-Arapça Hazırlık 23.240,00 22.100,00 20.980,00 

 

Yıllık programlara (Hukuk, Tıp Fakültesi) ve Hazırlık Sınıflarına kayıt yaptıran öğrenciler Öğretim 
ücretinin tamamını, dönemlik programlara kayıt yaptıranlar yarısını güz yarıyılı başında, diğer 
yarısını bahar yarıyılı başında öderler. Öğrenim ücretinin tamamının eğitim öğretim yılı başında 
nakit ödenmesi halinde %6, öğrenim ücretinin tamamının kredi kartı ile tek çekim ödenmesi halinde 
%5 indirim uygulanır. 

  

Nakit ödemeler, Halk Bankasının tüm şubelerinden Kurumsal Tahsilat Programı aracılığı ile 
yapılabilir. Ayrıca; Halk Bankası ATM’lerinden, İnternet Şubeciliği Bankacılığından ve Halkbank 
Diyalog’dan da işlem yapılabilmektedir. 

Taksitli ödemeler, Üniversitemizin anlaşmalı olduğu taksit özelliğine sahip banka kredi kartları ile 
yıllık programlarda 8, dönemlik programlarda Güz Dönemi 4, Bahar Dönemi 4 veya ücretin tamamı 
Güz Döneminde 8 taksitte ödenir. Üniversitemizin taksit özelliğine sahip anlaşmalı Banka Kredi 
Kartları; Maximum, World, Bonus, Card Finans ve Paraf kart olup, web sitemiz üzerindeki sanal 
POS ile yapılır.  (Önemli Not: Sanal POS ile işlem yapılabilmesi için kredi kartınızın internet 
bankacılığına açık olması gerekmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun aldığı 
karar gereği 17 Ağustos 2017’den itibaren internet üzerinden yapılan işlemlerde kredi kartı 
kullanıma kapatılacağından Kredi kartının kullanılabilmesi için ilgili bankanın müşteri hizmetlerini 
arayarak kullanıma açtırmanız gerekmektedir.) 



Sanal pos için tıklayınız. 

https://sanalpos.karatay.edu.tr/ 

Halk Bankası Kurumsal Tahsilat Programı aracılığıyla ya da Web sitemiz üzerindeki Sanal POS’ 
dan ödeme yapanlar kayıtlarını ödemeyi gerçekleştirdikten hemen sonra yapabilirler. 

Çek, senet ve elden tahsilat yapılmamaktadır. YÖK’ün 30.03.2017 KARAR.2017.6.203 sayılı 
yazısıyla ödemelerin banka hesabımıza yapılması zorunludur. 

Nakit ya da kredi kartı ile ödeme haricinde, Üniversitemizin OTS (Öğrenci Tahsilat Sistemi) 
anlaşması yaptığı bankalardan; herhangi bir faiz, komisyon alınmaksızın yıllık ücretin tamamı 8 aya 
kadar taksitlendirilir. OTS ödemeleri Üniversitemiz hesabına aylık taksitler halinde aktarılacağından 
indirim uygulanmaz. OTS Anlaşmalı Bankalarımız: 

Ziraat Bankası Konya Girişimci Şubesi (Tel: (332) 351 05 21 Adres: Musalla Bağları Mahallesi, 
Ankara Caddesi No:113/1 Selçuklu/KONYA İl Jandarma yanı. 

Albaraka Türk Yeni Toptancılar Konya Şubesi (Tel: (332) 342 00 72/15176 Adres: Fevzi Çakmak 
Mahallesi, Karakayış Caddesi No:289 Karatay/KONYA) 

Türkiye Ekonomi Bankası Büsan Sanayi Şubesi (Tel: (332) 345 35 00/44778 Adres: Fevzi Çakmak 
Mahallesi, Kosgeb Caddesi No:1/1 Karatay/KONYA 

OTS ile, anlaşmalı bankadan ödemeyi tercih edenler, Mali İşler Koordinatörlüğünden OTS Başvuru 
Formu alarak   anlaşmalı bankanın istediği evraklarla bankaya başvurur. Bankadan öğrenim 
kredisinin çıkması için başvuru yapanın kredibilitesinin uygun olması gerekmektedir. Bankaca 
onaylanan öğrenim kredisi formunu Mali İşler Koordinatörlüğüne teslim eden öğrenci kaydını aynı 
gün gerçekleştirir. 

Öğrenim ücretlerinizi http://karatay.edu.tr/borcsorgula/ adresinden T.C. Kimlik numarası ile 
sorgulayabilirsiniz. 

Üniversitemizde yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı kapsamında öğrenim gören uluslararası 
öğrencilerin öğrenim ücretleri üniversitemize ilk kayıt oldukları tarih dikkate alınarak normal öğrenim 
süresi boyunca sabit kalır ve öğrenim ücretleri USD (dolar) bazında ödenir. TL olarak ödeme 
yapmak isteyenler için, ödeme yapılan günün Merkez Bankası USD Efektif Satış kuru baz alınarak 
hesaplanır. 

Üniversitemizin 2018-2019 Akademik takviminde belirtilen derslerin başlama tarihine kadar ilişik 
kesmek isteyen öğrencilere ödedikleri öğrenim ücreti kesinti yapılmadan iade edilir.   

2018-2019 Akademik takvimimizde derslerin başlama tarihi 24 Eylül 2018’dir. 

Öğrencilerin ilişik kesmek istemeleri halinde ödenen öğrenim ücretinin derslerin başlama tarihi 
itibariyle; 

a) 1. Hafta sonuna kadar başvurulduğunda, dönem ücretinin %10 tutarı 

b) 2. Hafta sonuna kadar başvurulduğunda, dönem ücretinin %25 tutarı 

c) 3. Hafta sonuna kadar başvurulduğunda, dönem ücretinin %50 tutarı 

ç) 4. Hafta sonuna kadar başvurulduğunda, dönem ücretinin % 75 tutarı 

  

Kesilerek kalan tutar iade edilir. Dördüncü haftadan sonraki başvurularda herhangi bir iade  

yapılmaz. 

 

Ders Kayıtları ile ilgili Yönetmelik ve Senato Kararlarımız 



Ders programınızı hazırlarken, (varsa) öncelikle başarısız olduğunuz dersleri almanız 
gerekmektedir. Daha önceki dönem ya da yıllardan başarısız dersi olan öğrencilerimiz dönemlik 
programlarda ilgili dönemde 42 AKTS; Hukuk Fakültesi’nde ise ilgili yılda 88 AKTS ders alarak ders 
kayıt işlemlerini yapabilirler. 

Haftalık ders programınızda, almak istediğiniz dersler arasında çakışma söz konusu olduğunda 
lütfen akademik danışmanınızla iletişime geçerek tavsiye alın. Akademik danışmanınıza ait bilgi 
ders kayıt işlemlerini gerçekleştireceğiniz otomasyonda yer almaktadır.  

Üst yarıyıl veya yıldan ders alabilecek durumdaki öğrencilerimizin üstten almak istedikleri dersleri 
akademik danışmanları ile birlikte seçmesi gerekmektedir. 

Kayıt yenileme, ders alma ve bırakma işlemleri ile ücretlere ilişkin yönetmelikte bulunan maddeler 
aşağıda verilmiştir: 

Öğrencilerimizin özellikle dikkat etmesi gereken hususlar koyu renk ile belirtilmiştir. 

 “Genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler üst yarıyıl/yıldan ders alamazlar. Genel not 
ortalaması 2.00’ın üstünde olan ve alttan dersi olmayan öğrenciler her yarıyılda 36 kredi/yılda 72 
kredi, Genel not ortalaması 2.50’nin üzerinde olan öğrenciler, alttan dersi olup olmadığına 
bakılmaksızın her yarıyılda 40 kredi/yılda 80 kredi, Genel not ortalaması 3.00’ün üzerinde olan 
öğrenciler, alttan dersi olup olmadığına bakılmaksızın her yarıyılda 45 kredi/yılda 90 kredi ders 
yükü, Genel not ortalaması 3.50’nin üzerinde olan öğrenciler, alttan dersi olup olmadığına 
bakılmaksızın her yarıyılda 60 kredi/yılda 120 kredi ders yükü kadar ders alabilirler. 

Kayıt yenileme, ders ekleme, silme işlemleri 

MADDE 11 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretim süreleri boyunca dönemlik program uygulayan 
birimlerde her dönem başında, yıllık program uygulayan birimlerde öğretim yılı başında 
Rektörlük tarafından belirlenen sürede ve usullere göre kayıtlarını yenilemek 
zorundadır. Kayıt yenileme işleminin yapılması için dönem veya yıl ücretinin ödenmiş 
olması gerekir. Mazeretleri Üniversite Yönetim Kurulunca uygun görülen öğrenciler, ders ekle-sil 
süresi içinde kayıt yaptırabilir. Öğrenim ücretini ödediği halde süresi içinde kaydını yenilemeyen 
öğrencinin kayıt yenileme işlemi yapılmış sayılmaz. 

(2) Dönem veya yıl kayıt yenileme süresi içinde ders kaydını yeniletmeyen öğrenciler pasif 
öğrenci statüsüne girer. Pasif öğrenciler, derslere ve sınavlara giremezler. Bu sınavlara 
girilmesi halinde aldıkları not iptal edilir. 

(3) Öğrencinin dönem veya yıl kayıt yenileme işleminin yapılabilmesi için kayıt yenilemek istediği 
dönem veya yıl dahil, varsa geriye yönelik ödeme yükümlülüklerinin tamamının yerine getirilmiş 
olması zorunludur. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin dönem veya yıl kayıt yenileme 
işlemleri yapılmaz. 

(4) Ortak zorunlu dersler dahil lisans programları yıllık uygulamalarda yılda 60 AKTS, dört yılda 
toplam 240 AKTS; dönemlik uygulamalarda dönemde 30 AKTS, sekiz dönemde toplam 240 AKTS; 
ön lisans programları ise dönemde 30 AKTS, dört dönemde toplam 120 AKTS ders yükünden 
oluşur. 

(5) Öğrenci öncelikle başarısız olduğu dersleri ve önceki dönem veya yıllara ait almadığı dersleri 
almakla yükümlüdür. Ancak, tekrarlanacak dersleri bulunan ve bu uygulamanın yol açacağı ders 
çakışmaları nedeniyle öğrenim süresi uzayacak öğrencilerde, yerine getirilmemiş ön koşulu 
bulunmayan ve niteliği de öğrenci danışmanınca uygun bulunup, bölüm ya da program 
başkanlığınca onaylanan dersler için bu kural uygulanmayabilir. Dönemlik programlarda alttan 
dersi olan öğrenciler 42 AKTS’ ye kadar yıllık programlarda alttan dersi olan öğrenciler ise 88 AKTS’ 
ye kadar ders alabilirler. 

(6) Tekrar alınması gereken zorunlu derslerden biri ya da birkaçının programdan çıkarılması 
halinde, öğrenci bunların yerine ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurulunca uygun 
görülen eşdeğer dersleri almadıkça ders üzerinden silinmez. Daha önce alınan bir seçmeli dersin 



tekrarında aynı dersin alınması zorunlu değildir. Bu dersin yerine aynı yıl veya yarıyıldaki seçmeli 
derslerin arasından aynı AKTS değerinde bir başka ders seçilebilir. 

(7) Öğrenciler akademik takvimde belirlenen ders ekle-sil tarihlerinde de danışman onayı ile yeni 
dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç diğer dersleri bırakabilir. 

(8) Ders ekle-sil tarihlerinden sonra hiçbir şekilde öğrencinin üzerine ders yüklemesi ve 
üzerinden ders silinmesi işlemi yapılamaz. 

(9) Ön lisans programlarında son sınıf öğrencilerine danışmanının ve ilgili birim müdürünün 
onayıyla kayıtlı oldukları programlarda birinci sınıfın birinci döneminde dörtten fazla başarısız dersi 
olmaması, ikinci döneminde de en az iki dersten başarılı olmaları koşuluyla ikinci sınıfın birinci 
döneminde mezun olmaları için yeterli sayıda ders ve kredi verilebilir. Birinci sınıfın birinci ve ikinci 
dönemindeki şartlar sağlanmışsa; öğrenciye ikinci sınıfın birinci döneminde üçten fazla başarısız 
dersi olmaması koşuluyla ikinci sınıfın ikinci döneminde de mezun olmaları için yeterli sayıda ders 
ve kredi verilebilir. 

(10) Lisans programlarında son sınıf öğrencilerine güz ve bahar dönemlerinde, danışmanının, 
bölüm başkanının ve ilgili birimin dekan veya müdürünün onayıyla kayıtlı oldukları programlarda  1. 
ve 2. sınıfların her bir döneminde en fazla üçer dersten başarısız olması ve yıllık programlarda 
birinci ve ikinci sınıf başarısız derslerin toplamının altı ( 6 ) dersten fazla olmaması; dönemlik 
programlarda ise üçüncü sınıfın güz ve bahar dönemlerinde en az ikişer dersten başarılı olması, 
yıllık programlarda üçüncü sınıftan en az iki ( 2 ) dersten başarılı olması koşuluyla, mezun olmaları 
için yeterli sayıda ders ve kredi verilebilir. 

 

Ücretler 

MADDE 12 – (1) Üniversitede muhtelif programlara devam edebilmek için ödenecek yıllık ücret, 
burslar, bursluluk oranları ve diğer ücretler ile ücretlerin nasıl tahsil edileceği Mütevelli Heyet 
tarafından belirlenir. 

(2) Özel öğrenciler, misafir öğrenciler ile çift anadal programlarına kayıtlı olan öğrenciler katıldıkları 
derslerin sayısı ve kredi saati dikkate alınarak Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslara göre 
öğrenim ücreti öderler. 

(3) Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin ödemiş oldukları ücretlerin iadesine ilişkin usul ve 
esaslar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. 

(4) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin de, ödemekle 
yükümlü oldukları dönem veya yıllık öğrenim ücretini ödemeleri gerekir. Bu öğrencilere herhangi 
bir ücret iadesi yapılmaz. 

(5) Kayıtlı olduğu öğretim programını, normal öğrenim süresi içinde başarı ile tamamlayarak mezun 
olamayan öğrenciler uzattıkları dönem veya yıl için öğrenim ücreti doğrultusunda, dönem ya da 
yıllık olarak ders yükü kredisine kadar; Ücret = (dönemlik veya yıllık) öğrenim ücreti/(dönemlik veya 
yıllık) ders yükü AKTS x alınan AKTS; ders yükü kredisinden fazla dersi olanlardan ise dönemlik 
ya da yıllık öğrenim ücreti tahsil edilir. 

(6) Kayıtlı olduğu öğretim programını normal öğrenim süresi içinde başarı ile tamamlayarak mezun 
olamayan öğrenciler burslardan yararlanamazlar. 

Ders programları 

MADDE 13 – (1) Bir lisans veya ön lisans programının müfredatı, dersleri, bu derslerin AKTS 
değerleri ve programın mezuniyet koşulları, diploma programının diplomayı almayı hak eden kişiye 
kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikleri sağlayacak şekilde iş yükü esas alınarak ilgili fakülte, 
yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurullarınca karara bağlanıp Senatonun onayına sunulur. Bir 
sonraki akademik yılla ilgili değişiklikler her yıl en geç mayıs ayı içinde belirlenir. 



(2) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci kayıtlı olduğu bölümün 
müfredatında yer alan zorunlu dersleri almak, seçmeli dersler arasından akademik programda 
belirtilen kredi yükü miktarınca ders seçmek ve almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler, müfredatta 
yer alan sınırlamalar içerisinde kalmak kaydıyla öğrencinin ilgi alanı ve isteği de göz önünde 
bulundurularak danışman yardımıyla belirlenir. 

(3) Bir dersin alınabilmesi için, ondan önce alınarak başarılması gereken ders, ön şart dersidir. Ön 
şart dersleri, ilgili bölüm başkanlığı ya da bölüm başkanının olmadığı birimlerde ilgili birim dekan 
veya müdürünün önerisi; ilgili kurul kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. 

 

 

 


