
 

TEMMUZ 18 
SAYI: 4 

SABAH 

KAHVESİ 
 
MERHABA, TEMMUZ 2018 AYLIK BÜLTENİ HAZIR. 
KAHVENİ ALIP OKUMAYA BAŞLAYABİLİRSİN. 

 

Bu topraklarda 600 yıldır Türk Kahvesi içilir. Türkler, 14. Yüzyılda kahve 

tanelerini öğütmeye ve kavurmaya başladılar ve 300 yıl kadar sonra 

1600'lerde dünya çapında kurulan pazarlarda kahvenin ana dağıtıcısı 

oldular. Kahve popülerliğini aslında hemen hemen her tatla iyi karışmasına 

borçludur. Bu sebeple sofralarımızın vazgeçilmezleri arasındadır. 

Güzel tadının yanı sıra, bol köpüklü Türk kahvelerimizi içerken, ‘’Bir 

fincan acı kahvenin kırk yıl hatırı vardır ‘’ atasözünü akıllara getirmesi ile 

‘hatır’ kelimesinin gün geçtikçe önemini yitirdiği günümüzde iyiliklerin 

unutulmaz olduğunu da bizlere hatırlatır. 

      Keyif kahveli bir yaz tatili geçirmeniz dileğiyle… 
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Öğrencilerimiz İngiltere Yolcusu  
 

       Üniversitemize EA ve SAY puan türlerinden ilk 5.000 başarı sıralaması, SÖZ puan türünden ilk 2.500 
başarı sıralaması, DİL puan türünden ilk 100 başarı sıralaması olan öğrenciler, yaz ayını kapsayacak şekilde 
en fazla iki ay olmak üzere, EA ve SAY puan türlerinden 5.001-10.000 arası başarı sıralaması, SÖZ puan 
türünden 2.501- 5.000 arası başarı sıralaması, DİL puan türünden 101-1.000 arası başarı sıralaması olan 
öğrenciler, en fazla 2 hafta süre ile üniversitenin belirlemiş olduğu tarihlerde, talepte bulunmaları halinde 
Üniversitemizin anlaşma yaptığı ülkelerdeki dil kursuna gönderilir. 
 

      Bu kapsamda; Üniversitemize İlk 10.000 başarı sıralamasında kayıt olan 46 öğrencimiz 9 Temmuz 
 2018 tarihinden itibaren Üniversitemiz tarafından verilen burs ile derecelerine göre 2 haftadan 2 aya kadar, 
İngiltere University of Liverpool’da İngilizce Dil Eğitimi için Yaz Okuluna gönderileceklerdir. 
 
      Üniversitemiz bünyesinde görev yapmakta olan 3 öğretim görevlisinin de kendilerine eşlik edeceği 46 
öğrencimizi Rektörümüz de İngiltere’ de ziyaret ederek, University of Liverpool’da üniversite yetkilileri ile 
süreçle ilgili görüşmelerde bulunacaktır. 
 
 
 
 

 
 
 
Erasmus Stajı 
 
“Üniversitemizin farklı bölümlerinden 7 öğrenci Erasmus + hareketliliği kapsamında 2017-2018 akademik 
dönemi ilanına başvuru yapmış ve yurt dışı staj faaliyeti gerçekleştirmeye hak kazanmıştır. Öğrencilerimizi 
tebrik eder, başarılar dileriz.” 
 
Erasmus+ Stajı nedir?  
 
Yararlanıcılar yükseköğretim kurumlarında öğrenim görenler arasından seçilir. (Yüksek lisans ve doktora 
dahil). Öğrenim hareketliliğinden farklı olarak öğrenciye iş hayatı ile ilgili deneyim kazandırmayı amaçlayan 
Erasmus+ Stajları için öğrencilere Üniversitemize Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen bütçe doğrultusunda 
hibe verilmektedir. Erasmus+ Staj Hareketliliği, AB’nin yaşam boyu öğrenme programlarından biridir. Katılımcı 
2-12 ay boyunca Avrupa ülkelerinde ve ortak ülkelerde bulunan kendi bulduğu bir kuruluşta mesleki gelişimine 
katkı sağlamak amacıyla staj hareketliliği programından yararlanabilir. 

 

 

 

 

Erken Ödeme Avantajından Yararlanabilirsin 

16 Temmuz – 10 Ağustos tarihleri arasında ödeme yapacak öğrencilerimize 10 taksit imkânı sunulmaktadır. 
Erken ödeme yapan öğrencilerimiz, ders kayıt ekranı 17 Eylül 2018 tarihinde açıldığı zaman ders şubelerinde 
kontenjan sıkıntısı yaşamadan ders seçimi yapabileceklerdir. 

Üniversitemize KHK kapsamında yerleşen ve uzatmalı statüde olan öğrencilerimiz öğrenim ücretlerini 17-23 
Eylül 2018 tarih aralığında yatırabilirler. 

2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde dönemlik programlar ile Hukuk Fakültesinde ders kayıtları 17-23 
Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.avrupafirsatlari.com/kategori/erasmus/staj/
http://www.avrupafirsatlari.com/etiket/avrupa/


 

  

Herkes İkinci Bir Şansı Hak Eder. Öğrenci Affı Kabul Edildi. 

Af kanunundan yararlanmak isteyen adayların, en geç 18 Eylül 2018 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz 
Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Başvuru Kapsamı 

1. Hazırlık öğrencileri, 
2. İntibak öğrencileri, 
3. Ön lisans öğrencileri, 
4. Lisans tamamlama öğrencileri, 
5. Lisans öğrencileri, 
6. Lisansüstü 

18.05.2018 tarihinden önce kaydını sildiren/ilişiği kesilen öğrenciler ilgili af kanunundan yararlanmak için başvuru 
yapabilirler. 

Kimler Başvurabilir: 

Başvuru Süresi: 

7. Başvuru süresi 18.05.2018 tarihinde başlayıp 18.09.2018 mesai bitiminde sona erecektir. 
8. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay 

içinde Üniversitemize başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlanabilir. 
9. Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. 

Kayıt Sildiren/ İlişiği Kesilen Öğrencilerden İstenecek Belgeler: 

10. Başvuru Dilekçesi, 
11. Kimlik Fotokopisi, 
12. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir), 
13. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf. 

Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazandığı Halde Hiç Kayıt Yaptırmayan Öğrencilerden İstenecek Belgeler: 

14. Başvuru Dilekçesi, 
15. Kimlik Fotokopisi, 
16. Lise Diploması Aslı, 
17. ÖSYM yerleştirme belgesi, 
18. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir), 
19. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf. 

 Bursum Devam Eder mi? 

 
        1. 18.05.2018 tarihinden önce ilişiğini kesen ya da kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrencilerin 
öğrenim ücretinden muafiyet sağlayan bursları devam edecektir. 
2. 667 sayılı KHK kapsamında anılan kanunla dönen öğrencilerin bursları devam etmeyecektir. 
3. Söz konusu kanun maddesine göre kayıt yaptıran öğrencilerin 2018-2019 akademik yılı için belirlenen 
öğrenim ücretlerini ödemeleri gerekmektedir. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
İş Arayan Değil İşte Aranan Bir Mezun Olmanın Yolu Kendini Doğru İfade Etmekten Geçer 
        
 
Etkili bir özgeçmiş hazırlamak için; 
 
 

• Uzun paragraflardan ve cümlelerden kaçınılmalıdır. 
• Genellikle “Times New Roman” veya “Calibri” gibi kolay okunabilen karakterler kullanmalı, 11 ya da 12 

punto ile yazılmalıdır. 
• Altı çizili veya italik gibi düzenden farklı bir gösteriş olmamalıdır. 
• İmla kurallarına dikkat edilmelidir. 
• Başvurduğunuz belirli bir pozisyon yok ise, ön yazı ile kendinizi ifade etmelisiniz. 
• Amaç kısmında da kendinizi ifade edebilirsiniz. 
• Gereksiz bilgiler eklemekten kaçınılmalıdır. 
• Takım elbiseli çekilmiş fotoğraflar eklenmelidir. 
• Silik, bulanık, arka planı karışık fotoğraflar eklenmemelidir. 

 
Kişisel Bilgiler 
 

• Ad, açık adresini, ulaşılabilecek telefon numaraları ve e-mail adresi özgeçmişin başına mutlaka 
yazılmalıdır. 

• Doğum tarihi, doğum yeri, medeni durum gibi bilgiler yazılabilir. 
• Uyruk bilgisi yurt dışındaki işlere başvuru yaparken yazılabilir. 

 
 
Eğitim Bilgileri 
 

• Mezun olunan programlar kronolojik sıra ile yazılmalıdır. 
• Okurken alınan dereceler ya da önemli başarılar ve genel not ortalaması belirtilebilir. 
• Yeni mezun olunan bölüm başta olmalı  

 
İş/Staj Deneyimi 
 

• Ters kronolojik sıra ile iş ve staj deneyimlerini yazılmalıdır. 
• Çalışılan yerdeki pozisyon belirtilerek her birinin altına sorumluluklar ve genel olarak 

yapılan işler kısaca listelenmelidir. 
• Başarılarını özellikle vurgulamalısın. 

 
Beceriler 
 

• Bilinen yabancı diller ve bilgisayar programları belirtilmelidir. 
• Birkaç program ya da yabancı dil biliniyor ise yanlarına hangi seviyede bilindiği eklenmelidir. 
• Bunların dışında başvurulan pozisyon özelinde yazılabilecek beceriler yazılabilir. 
• Meslek ile ilgili profesyonel kuruluşlara üyelik bulunuyorsa bunları belirtilebilir. 
• Eğer pozisyon için gerekli ise ek bilgi başlığı altında sürücü belgesinin olduğunu da belirtilebilir. 
• Hobilerinizi asla belirtmeyin. 

 
Eğitimler/Sertifikalar 
 

• Katılmış olunan mesleki kurs ve eğitimlerin, sertifikaları uygun başlıklar altında belirtilebilir. 
 
 
Referanslar 
 

• İki referans yazılabilir. 
• Yeni mezunlar için referansların biri hocadan, biri de stajyer olarak bağlı çalışılan yöneticiden olabilir. 
• Diğer seçenek ise, “Talep edildiğinde verilecektir” ibaresini eklemektir. 
• Sizi çok yakından tanımayan kişileri referans olarak göstermeyin ve referans gösterdiğiniz kişilere 

mutlaka önceden haber verin. 
 

 



 

 

 
 

Duyurular 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sürekli Gelişim Diyorsanız KARSEM’ de Daima Size Uygun Bir Eğitim Vardır. 
 
Aranan eleman olmak için meslekle ilgili donanımlar, sertifikalar, geniş sosyal çevre, girişkenlik, yeterli 
teknolojik bilgi, gerekirse bir ve daha fazla yabancı dil ile genel kültür de istenmektedir. 
 
Bu sebeple, mezuniyetinizin yanı sıra kendi alanınızda ve ilginizin olduğu diğer alanlarda donanımlı hale 
gelmek sizi avantajlı konuma getirecektir. 
 
Bilgi ve becerilerinizi arttırarak Kariyerinizde sizleri yükseklere taşıyacak olan yıl boyu eğitim olanakları, 
Sürekli Eğitim Merkezi’mizde (KARSEM) sizleri bekliyor. 
 
Mesleki kariyerlerinizi destekleyecek Güncel Eğitim programları için  www.karsem.com.tr adresini incelemeyi 
unutmayın. 
 

 

ÖSYS ile üniversitemize kayıt olamayan arkadaşlarınız yatay geçiş yolu ile ailemize katılabilirler. İşte 
Yatay Geçiş İmkânı 

2018-2019 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Başvuruları 02.07.2018- 
15.08.2018 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Not Ortalamasına Göre Yatay geçiş Başvuru Şartları; 

Aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılır. 

Genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şartı aranır. (4’lük sistemde en az 2,00)  

Lisans derecesi verilen diploma programlarında; dört yıllık eğitim verenlerde ikinci ve üçüncü sınıfların, beş 
yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfların, altı yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü, 
dördüncü ve beşinci sınıfların başına yatay geçiş yapılabilir. 

 
 

 
2018-2019 Akademik Yılı Kapıda  
 
2018-2019 Akademik Yılı İçin ÖSYM Kılavuzu Yayınlandı. Ayrıntılı Bilgiye; 
www.ösym.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
 

 
Uluslararası Öğrenci Başvurularımız Devam Ediyor 
 
Üniversitemiz Uluslararası öğrenci kabul süreci devam etmektedir. Belirlenen şartları taşıyor iseniz, 
www.karatay.edu.tr adresinden  09.04.2018-27.07.2018 tarihleri arasında başvurularınızı yapabilirsiniz.  
 
 

http://www.karsem.com.tr/
http://www.ösym.gov.tr/
http://www.karatay.edu.tr/


 

                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Twitter: KTO_OIK 

Instagram:KTOKaratayÖİK 

iii 

e-posta: ogrenciisleri@karatay.edu.tr 

 

Tel: 444 12 51 

 


