
2018-2019 Akademik Yı lı  Bahar Dönemi Ders Kayı tları  
 

2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde Ders Kayıtları Akademik Takvim ’de 

belirtildiği gibi 11-17 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.  
 

Kesinleştirme işlemi yapılmayan ders kayıtlarında dersin kontenjanı korunmamaktadır.  
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 Kayı tları  Öğrenci Bilgi Sistemi ana menüsünden Ders ve Dönem İ ş lemleri- Ders Kayı t menüsünden 

yapı lı r.  
 

Ders Kayıt adımları:  
1) Öncelikle -varsa- dönem öğrenim ücreti ödenir.  

2) Müfredat kontrol edilir -varsa- önceki dönemlerden olan başarısız derslerin seçilmesi 

tavsiye edilir.  

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.  
 

25-27 Şubat 2019 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. 

NOT: Kesinleştirme işlemi yapılmayan ders kaydı ders kayıt olarak sayılmamaktadır.  
Ders kaydınızda ekleyemediğiniz, almak istediğiniz ya da çeşitli nedenlerden dolayı fazla 
veya az ders almak zorunda olduğunuzda ders kaydınızı kesinleştirip danışmanınıza ders 

kayıt ekranından mesaj atabilirsiniz.  

Eksik kalan veya fazla alınan dersler danışmanlarınız tarafından ders ekle sil süresi zarfında 

değiştirilebilecektir.  

Kesinleştirme yapılan ders kayıtları danışmanlarınız tarafından kontrol edilip onaylanması 

gerekmektedir. Ders kaydınızın onaylanıp onaylanmadığını sistem üzerinden takip ediniz. 

 

ÖDEME KOŞULLARI HAKKINDA BİLGİ 

 

Yı llı k programlarda ücretin tamamı  kayı t öncesinde tahsil edilir. Hukuk Fakültesi, Tı p 

Fakültesi, İ ngilizce ve Arapça Hazı rlı k Sı nı fları  yı llı k programlardı r. 
 

Dönemlik programlarda; öğrenim ücretinin yarı sı  güz yarı yı lı  baş ı nda, diğer yarı sı  
bahar yarı yı lı  baş ı nda ödenir. Öğrenim ücretinin tamamı nı n eğitim öğretim yı lı  



baş ı nda nakit ödenmesi halinde %6, kredi kartı  ile tek çekim ödenmesi halinde %5 

indirim uygulanı r. 
 

Öğrenim ücretlerinizi www.karatay.edu.tr adresinden; Öğrenci sekmesinde “Borç 

Sorgulama” ekranı ndan T.C. Kimlik numaranı z ve doğum tarihiniz ile sorgulayabilirsiniz.  

 

Çek, senet ve elden tahsilat yapı lmamaktadı r. YÖK’ün 30.03.2017 Karar.2017.6.203 

sayı lı  yazı sı yla ödemelerin banka kanalı yla yapı lması  zorunludur.  

 

Nakit Ödemeler: 

Halk Bankası nı n tüm şubelerinden; Kurumsal Tahsilatlar/KTO Karatay Üniversitesi 

ekranı ndan yapı lı r. 
Halk Bankası nda hesabı  olanlar internet bankacı lı ğı  üzerinden; Ödeme/Eğitim 

ödemeleri/KTO Karatay Üniversitesi ekranı ndan ve Halk Bankası  ATM’lerinden de iş lem 

yapabilirler. Ödemeyi gerçekleş tiren öğrenciler yaklaş ı k 1(bir) saat sonra ders 

kayı tları nı  yapabilirler. 
 

Kredi Kartı  İ le Ödemeler: 

Üniversitemizin anlaşmalı  olduğu taksit özelliğine sahip banka kredi kartları  ile 

(Maximum, World, Bonus, Card Finans, Paraf kart ve ZB Combo Kart) ile yı llı k 

programlarda 8 taksit, dönemlik programlarda; Güz Dönemi 4, Bahar Dönemi 4 taksit 

veya ücretin tamamı na Güz Döneminde 8 taksit yapı lı r. 
Kredi kartı  ile ödemeler, www.karatay.edu.tr adresinden; Öğrenci sekmesinde “Sanal 

POS” ekranı ndan yapı lı r. (Önemli Not: Sanal POS ile iş lem yapı labilmesi için kredi 

kartı nı zı n internet bankacı lı ğı na açı k olması  gerekmektedir.   

 

OTS İ le Ödemeler (Öğrenci Taksit Sistemi)  

Üniversitemizin OTS anlaşması  yaptı ğı  bankalardan; herhangi bir ücret, komisyon 

alı nmaksı zı n yı llı k ücretin tamamı  8 aya kadar taksitlendirilir. Dönemlik ücretlerde ise 

4 taksit yapı lı r. OTS ödemeleri banka hesabı mı za aylı k taksitler halinde 

aktarı lacağı ndan indirim uygulanmaz.  

 

OTS Anlaşması  Yapı lan Bankalar:  

Ziraat Bankası  Konya Giriş imci Şubesi (Tel: (332) 351 05 21 -352 18 63 Adres: Musalla 

Bağları  Mahallesi, Ankara Caddesi No:113/1 Selçuklu/KONYA (İ l Jandarma yanı .) 
 

Albaraka Türk Yeni Toptancı lar Konya Şubesi (Tel: (332) 342 00 72/15176 Adres: Fevzi 

Çakmak Mahallesi, Karakayı ş  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 

 

Fibabanka Büsan Şb. Fevziçakmak Mah, Kosgeb Cd. 3/A, Karatay/Konya Tel: (0332) 345 

02 30  

 

OTS ile ödeme için, Mali İ ş lerden OTS Başvuru Formu alı narak anlaşmalı  bankanı n 

talep ettiği evraklarla bankaya başvurulur. Bankadan öğrenim kredisinin çı kması  için 

http://www.karatay.edu.tr/
http://www.karatay.edu.tr/


başvuru yapanı n kredibilitesinin uygun olması  gerekmektedir. Banka tarafı ndan öğrenim 

kredisi uygun bulunan ve onaylanan OTS formunun bir sureti Mali İ ş lere teslim edilir. 

 

Uzatmalı  Statüdeki Öğrenciler, alacakları  dersleri OBS üzerinden seçtikten sonra 

oluşacak öğrenim ücretini ödeyerek OBS üzerinden “kesinleş tir” butonu ile kayı tları nı  
tamamlarlar.  

  

Uluslararası  Öğrenci statüsünde öğrenim gören öğrencilerin öğrenim ücretleri USD 

(dolar) bazı nda belirlenir ve Üniversitemize ilk kayı t oldukları  tarih dikkate alı narak 

normal öğrenim süresi boyunca sabit kalı r. Öğrenim ücretini TL.’ sı na çevirerek ödeme 

yapacaklar için, Şubat 2019 sonuna kadar USD (dolar) kuru 4,20 TL baz alı nı p 

hesaplanacaktı r. 
 

Ücret İ adeleri 

Üniversitemizin 2018-2019 Akademik Takviminde belirtilen derslerin baş lama tarihine 

kadar iliş ik kesmek isteyen öğrencilere ödedikleri öğrenim ücreti kesinti yapı lmadan 

iade edilir.  

 

Öğrencilerin iliş ik kesmek istemeleri halinde ödenen öğrenim ücretinin derslerin 

baş lama 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 iade 

yapı lmaz.  

 

Üniversitemiz; kayı tlı  öğrenciler için sonraki yı llarda öğrenim ücretinde yapı lacak 

yı llı k artı ş ları , bir önceki yı lı n Ağustos ayı  TÜFE artı ş  oranı yla sı nı rlı  tutmayı  

taahhüt etmektedir. Kayı tlı  öğrencilerin 2018-2019'da ödeyeceği ücretlerde TÜFE artı ş 

oranı  10,68 baz alı narak hesaplanmı ş tı r. 

 

Bir öğrencinin birden fazla öğrenim ücretinden muafiyet sağlayan bursa hak 

kazanması  durumunda, yüksek olan burs geçerlidir. 

 

2018-2019 ÖĞRENİM DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ 

Fakülteler/Enstitüler/Yüksek 
Okul Meslek Yüksek Okulları 

2016-2017 
Öncesi Öğrenci 

Ücretleri 

2016-2017’de 
Kayıtlanan 

Öğrenci Ücreti 

2017-2018'de 
Kayıtlanan 

Öğrenci Ücreti 

2018-2019’da 
Kayıtlanan 

Öğrenci Ücreti 

2017-2018 
2018-2019 Yabancı 

Öğrenci Ücreti 

Hukuk 25.200,00 27.500,00 28.750,00 29.000,00 10.000,00 $ 

İktisadi ve İdari Bilimler 23.000,00 23.900,00 24.340,00 25.000,00 8.000,00 $ 

Sosyal ve Beşerî Bilimler  23.000,00 25.100,00 25.450,00 26.000,00 8.000,00 $ 

Mühendislik 25.880,00 26.300,00 27.670,00 28.000,00 10.000,00 $ 

Güzel Sanatlar 26.600,00 27.500,00 28.776,00 29.000,00 10.000,00 $ 



Tıp Fakültesi 46.090,00 47.830,00 49.800,00 50.000,00 18.000,00 $ 

Sağlık Bilimleri YO  16.600,00 21.520,00 23.240,00 24.000,00 6.000,00 $ 

Sağlık Bilimleri YO (Odyoloji) 24.330,00 26.300,00 28.776,00 28.800,00 6.000,00 $ 

Sağlık Hizmetleri MYO  ---- 14.340,00 16.600,00 17.000,00 5.000,00 $ 

Adalet Meslek Yüksekokulu 13.980,00 14.940,00 16.600,00 17.000,00 6.000,00 $ 

Yabancı Diller Yüksek Okulu ---- 25.100,00 25.450,00 26.000,00 8.000,00 $ 

YDYO İngilizce, Arapça Hazırlık 20.980,00 22.100,00 23.240,00 24.000,00 7.000,00 $ 

 

Ders kayıt ekranın müfredat durumunuzun yanı sıra kişisel bilgileriniz ve ücret-bakiye 

bilgileriniz bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müfredatınızda dönemlik programlarda önceki döneme ait alınmamış ya da başarılamamış 

açılan derslerin alınması tavsiye edilir.  

Derslerin yanındaki Yeşil      simgesi kullanılarak ders seçimi yapılır. Ekranda görünen 

ders isimleri müfredatınızda bulunan derslerdir. Bu derslerin intibakı var ise yeni ders 

kodu ve adı ile müfredatınızda bulunan dersin AKTS si ile kayıtlanırsınız. 

 

 



 

Güz ya da bahar dönemi fark etmeksizin başarısız dersler önkoşul şartları yerine 

getirilmiş ise öncelikle seçilmesi tavsiye edilir. 

Açılan ekranda dersin yanında bulunan 

Yeşil         simgesini kullanılarak seçilen dersler içerisine eklenir. 

 

 

Seçmeli derslerin seçilme aşamasında parantez içerisinde yazan rakam kadar ders 

seçilmelidir. 

 

 



Başarısız olunan dersler seçildikten sonra kalan AKTS miktarınca içinde bulunduğumuz 

dönem sekmesine geçerek (GÜZ-BAHAR yarıyılı), okunulacak müfredat içerisindeki 

dersleri seçerek danışman onayına gönderiliriz. 

 

 

Onaylama sonrası çıkan uyarıda işlemi danışmana göndermek için ‘Evet’, değişiklik 

yapmak için ‘Hayır’ butonunu kullanınız. 

 


