
 

 

 

   

NİSAN’19 
SAYI: 13 

 

SABAH 
KAHVESİ 
 
 

Kahve dostluğun temeli, 

Kırk yıllık bir hatırın hatırasıdır. 

 

Sabah Kahvesi; sizlere akademik hayatınız süresince gerekli olabilecek 

küçük hatırlatmalar yapmak, yol gösterici olabilecek bilgiler vermek, 

kaçırmamanız gereken etkinlikleri hatırlatmak amacıyla doğdu ve bu 

güzel bahar ayında sizinle buluşmaya başlayalı tam bir yıl oldu. 

 

Bu süre içerisinde gösterdiğiniz ilgi ve beğeni için teşekkür 

ediyor daha nice yıllar içerisinde sizlerle buluşmayı temenni 

ediyoruz. 

 

 

 

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

Vizelerde Rahat Çalışma 

Ortamı ve Sıcak Çorba 

Bizden 

 Başarı Sizden 

 

Mazeret Sınavı 

 

Hayat Her Gün Mülakat 

Yapar. 

İKAF İç Anadolu Kariyer 

Fuarına Sen de Katıl, 

Mülakat Heyecanı Yaşa! 
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Vizelerde Rahat Çalışma Ortamı ve Sıcak Çorba Bizden, Başarı Sizden. 

06-14 Nisan 2019 Dönemlik Programlar ve UZEM Ara Sınavları 

Öğrenciler için üniversite hayatının en yoğun ve stresli günleri vize ve final dönemleri. Ders notlarını okumak, 

ek okumaları yapmak ve kaçırılan dersleri telafi etmek, kısa bir süre içinde çok sayıda yükümlülüğü 

tamamlama zorunluluğu anlamına geliyor. Çalışmaları son dakikaya bırakıp yorucu, stresli ve her derse 

yeterince zaman ayıramayacağın bir hafta yerine, uzun zamana yayılmış kısa çalışmalar hem başarılı hem 

de daha az stresli olmana yardımcı olacak. Vize ve finallere kolaylıkla hazırlanmana ve daha başarılı olmana 

yardımcı olabilecek birkaç ipucu hazırladık: 

 

Her dersin ardından, iki ders arasında ya da akşam odana döndüğünde notlarını tekrar gözden geçir. Görece 

zor olan ya da daha fazla çalışman gereken derslerde ise notlarını tekrar düzenleyerek yazman hem 

öğrenmene hem de daha kolay hatırlamana yardımcı olacaktır. Günün sonunda o güne ilişkin dersleri tekrar 

etmen konuların üzerinde düşünmeni ve daha kolay anlamanı sağlayacaktır. 

 

Her hafta tüm derslere ilişkin tekrar yapman ya da ilgili dersten önce geçmiş notlarını gözden geçirmen hem 

gelecek dersle geçmiş dersler arasında bağlantı kurmanı kolaylaştıracak hem de daha rahat öğrenmeni 

sağlayacaktır. 

 

Dersle ilgili ek okumalar ya da bağlantılı makaleler veya tezler varsa bunları sınavlardan önce yapmak yerine 

her konuyla bağlantılı olan okumaları dersin sonrasında yapman daha hızlı öğrenmeni ve konuyu daha iyi 

anlamanı sağlayacaktır. 

 

Grup çalışmalarına katılmak ya da arkadaşlarınla ders üzerine konuşmak öğrendiğin bilgilerin tazelenmesini 

ve ders dışında bir kez daha duyarak öğrenmeni sağlayacaktır. 

 

İlk vizelerden önce hocana sınavın türü, soruların biçimi ve sınavın hangi konuları içerdiğine ilişkin sorular 

sormak sınava daha kolay hazırlanmana yardımcı olacaktır. İlk vizelerin ardından ise soruların ve sınavın 

şekli ile hocanın tarzını öğrenmiş olursun. 

 

Her dersle ya da konuyla ilgili önemli noktaları, hocanın üzerinde durduğu başlıkları bir not defterine 

kaydetmek vize ve finallere hazırlanırken yardımcı olmasının yanı sıra dersle ilgili tekrarlar yaparken de 

faydalı olacaktır.  

 

Bunların yanı sıra dikkat etmen gereken bazı noktaları da senin için listeledik: 

 

Sınavlardan bir gece önce çalışmaya başlamanın ve sabahlamanın tüm konuları yeterince öğrenmeni 

engelleyeceğini unutmamalısın.  

 

Ders çalışmak için rahat bir yer seçmek de uzun süre çalışman konusunda sana kolaylık sağlayacaktır. Sakin 

bir kafe, kütüphane ya da kendi odanda çalışabilirsin; fakat öncelikle nerede daha rahat odaklandığını 

öğrenmelisin. 

 

Şimdi sana diyeceğim son şey, her şeyi güzelliğe dönüştürüp ondan zevk almandır. Üniversite 

yaşamı çok güzel ve bunu asla strese ya da kabusa dönüştürme. Her bir adımı özenle atarsan 

yürüyüşün düzgün olur. Her bir harfi özenle yazarsan yazın güzel olur. Her bir kelimeyi özenle, 

sevgiyle seçersen konuşman kalbe dokunur. Sevgi ve farkındalık varsa, her işi başarıya 

ulaştırırsın sonunda.  

 

Sevgiyle Çalış!     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

Sınava Hazırlık (Sınavdan Bir Hafta Önce) ve Sınav Dönemlerinde Açık 

Bulundurulacak Çalışma Alanları: 

     
 

HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ 

Kütüphane 24 saat açık 

Kütüphane Binası Fuaye Alanındaki 

Çizim Alanı 
24 saat açık 

Hukuk Fakültesi Okuma Salonu 08:30-20:00 arası açık 

Merkezi Derslik Binası Serbest Okuma 

Salonu Katındaki 8 Adet Sınıf 

Akşam 18:00- Ertesi Sabah  

07:00 arası açık 

Merkezi Derslik Binası Serbest Çalışma 

Salonu  
24 saat açık 

A Blok A-Z16 Nolu Sınıf 18:00-22:00 

HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ 

Kütüphane 24 saat açık 

Kütüphane Binası Fuaye Alanındaki 

Çizim Alanı 
24 saat açık 

Hukuk Fakültesi Okuma Salonu 24 saat açık 

Merkezi Derslik Binası Serbest Okuma 

Salonu Katındaki 8 Adet Sınıf 
24 saat açık 

Merkezi Derslik Binası Serbest Çalışma 

Salonu  
24 saat açık 

A Blok A-Z16 Nolu Sınıf 18:00-22:00 

B Blok Bodrum Kattaki Okuma Salonu 08:30-20:00 arası açık 

 

 

Mazeret Sınavı 

Sınava Giremedin mi? 

Sınavların sona erdiği tarihten itibaren beş gün içerisinde mazeretini belgeleyebilirsen Dekanlık 

ya da Müdürlüğe yazılı olarak başvurmak kaydıyla mazeret sınav hakkın olabilir. 



 

 

MADDE 19 – (1) İlgili yönetim kurullarınca kabul edilen geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınavlara 

giremeyen öğrencilere, mazeretlerini belgelemek ve sınavların sona erdiği tarihten itibaren beş gün 

içerisinde yazılı olarak başvurmak kaydıyla ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilebilir. 

(2) Dönem sonu veya yılsonu sınavına mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci bütünleme sınavına girer. 

Herhangi bir mücbir sebep gerçekleştiği, sınava giremeyeceğine ilişkin sağlık kurulu raporu getirdiği, refakat 

etmediği takdirde birinci derecede yakının hayati tehlike taşıdığını resmi makamlarca onanması ve benzeri 

durumlarda bütünleme veya mazeret sınavına giremeyen öğrenciye mazeret sınav hakkı Senato tarafından 

verilebilir. 

(3) Öğrenci, mazeret olarak sağlık nedenlerini gösterdiği ve bu durumu sağlık raporu ile belgelediği takdirde, 

sağlık raporunun öngördüğü süre içinde girdiği sınavlar geçersizdir. 

Hayat Her Gün Mülakat Yapar. 

İKAF İç Anadolu Kariyer Fuarına Sen de Katıl, Mülakat Heyecanı Yaşa! 

Zaman geçtikçe, tecrübe edindikçe anlıyor insan. Hayat her gün mülakata alıyormuş meğer. Hatta provasız, 

hazırlıksız olanları da varmış. Ve aslında bu keyifli bir oyunmuş... ve bunu sevmek başarıya giden yolmuş. 

 

Heyecan güzeldir! Mülakat heyecanı. Diploma alma heyecanının akabinde yaşayacağın en mide sancılı, en 

kalp atışını hızlandırıcı deneyimdir. Ne kadar tecrübe kazanırsan kazan, mülakat heyecanın, sunum 

heyecanın her zaman olacak ve eğer doğru yönlendirebilirsen çok tatlı gelecek. 

 

Mülakat, şimdiye kadar yaptıklarını içeren özgeçmişin, performansın ve bundan sonra yapacaklarını içeren 

potansiyelin ile kendini anlatabileceğin kaçmaz bir fırsattır!  

 

Öyleyse Üniversitende okurken bir mezun adayı olarak markaların kariyer olanakları hakkında bilgi almak, 

staj ve iş başvurusu yapmak istiyorsan bölgenin en büyük Kariyer Fuarını kaçırmamalısın. 

 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde gerçekleşecek olan İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda 200'e yakın marka 

burada sizleri bekliyor olacak. Birbirinden farklı atölyeler, vaka analizler, simülasyonlar, çay saatleri, 

yarışmalar ve dahası ile 25-26 Nisan 2019 tarihinde KTO Karatay Üniversitesi’nde. 

 

Kariyer Fuarı kapsamında Atölye Çalışmalarında yapılacak interaktif görüşmeler ve uygulamalar 

sayesinde yeteneklerini sergileyebilir, Çay Odasında firma yetkililerinin tecrübeleri ve kariyer üzerine 

sohbetler edebilir; Mülakat Odasında gerçek bir mülakata girebilir ya da tanık olabilir, Yarışmalara ve 

farklı bir bakış açısı kazanabilmek adına Vaka Analizlerine katılabilirsin. Bu senin için kaçırılmaz bir fırsat 

olacaktır. 

 
Katılım için kayıt yaptırmayı unutma! https://ikaf.karatay.edu.tr/kayit-ol.html 

 

Ruhundaki kanatları hissedebileceğin bir işin olsun. O işi yapmanın kendisi sana en büyük ödül olsun. İşini 

sev. Çünkü bir Kızılderili sözü der ki “Ömür boyu mutlu olmak isteyen yaptığı işi sevsin”. Göreceksin en 

mutlu sensin. 

 

Araştırmalara göre başarının mutlu ettiği bir gerçek; bundan da öte bir gerçek var ki: mutlu insanlar başarılı. 

Bu yüzden ailene, sevdiklerine, hobilerine zaman ayır. Özenle süsleyeceğin pastanın dilimleri gibi seni en 

mutlu edecek şekilde yönet hayatını. 

 

Keyifli mülakatlar dileriz. 

 

 

 
 

 

İKAF’19 Etkinlik Takvimi 

 

https://ikaf.karatay.edu.tr/kayit-ol.html


 

 

  

 

  

 

 

 



 

 

 

Tüm detaylar için; https://ikaf.karatay.edu.tr/ 

https://twitter.com/KTOKariyer  

https://www.instagram.com/kariyergelisimofisi/  
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e-posta: ogrenciisleri@karatay.edu.tr 

Tel: 444 12 51 Twitter: KTO_OIK 

Twitter: KTO_OIK 

Instagram: KTOKaratayÖİK 
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