
 

EKİM 18 
SAYI: 6 

SABAH 

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

 

BU AYIN KAHVE ÖNERiSi SÜTLÜ KAHVE; 

Küçükken annelerimizin içmemize izin verdiği tek kahve türü idi sütlü 
kahve☺ 

Bu yanı ile oldukça nostaljik bir içecektir, ince belli bardakla servis 
edilmesi ile de nostaljiyi pekiştirir. 

Yeni bir akademik yılın başlangıcında güzel hatıralarınızın kapısını 
açacak bir tarifle kahvelerinizi yudumlayarak  

Ekim ayı bültenimizi okuyabilirsiniz. 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

Sınıf Danışmanı-

Akademik Danışman 

 

Ders ve Uygulamalara 

Devam 

 

Akademik İzin  

 

Asistan Öğrenci 

Başvuruları 

 

 

 

Sınıf Bilgisinin 

Belirlenmesi 

 

Öğrenci Toplulukları 

 

Duyurular 

 

 

 

Duyurular 

 

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

444 12 51  

ogrenciisleri@karatay.edu.tr 
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Akademik hayatında yalnız değilsin 
 
 

Her öğrenci için, ilgili dekan, müdür veya bölüm başkanı tarafından kesin kayıtta öğretim 
elemanları arasından bir sınıf danışmanı görevlendirilir. Sınıf danışmanı öğrencinin eğitim-
öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı 
olur.  
 
Öğrencinin kayıt olacağı dersler, ders ekle-sil ile üstten ders alma işlemleri sınıf danışmanın 
yetki ve sorumluluğundadır. Her öğrenci için uygulama, proje, staj, bilimsel çalışma gibi 
çalışmalar hakkında yardımcı olmak için öğretim üyeleri arasından akademik danışman 
görevlendirilir. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Ara sıra derslerden firar etsen de devamlılığın esas olduğunu unutma 
 
 

 Öğrenciler ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının belirlediği ilkeler 
doğrultusunda derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, dönem içinde her türlü 
sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür. 
Öğrenciler, teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine devam etmek zorundadır. 
Aksi takdirde devamsızlık nedeniyle başarısız sayılır. 
 
 Öğrencinin devamsızlık durumu, dersin öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlık 
sınırını aşan öğrencilerin sınav sonuçları ilgili dersin öğretim üyesi tarafından FX notuna 
dönüştürülür. 
 
 Öğrencinin kusurlu davranışından kaynaklanan nedenler, disiplin cezası ve benzeri 
gerekçeler derse devamsızlığın mazereti olarak kabul edilmez. Derse devam koşulundan 
muaf sayılmak için kabul edilebilecek nedenler Senato tarafından belirlenir. 
 
Tekrarlanan derslerde önceki dönem/yılda daha önceden devam koşulu yerine getirilmişse, 
ilgili dersin ara sınavlarına girmek; ödev, çalışma ve benzeri etkinliklerdeki yükümlülüklerini 
yerine getirmek kaydıyla devam koşulu aranmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Eğitimine ara vermen gerekirse; 

 
Öğrenciler, tekrar Üniversiteye dönmek üzere; haklı ve geçerli olabilecek mazeretleri 
nedeniyle akademik izin talep edebilirler. Bu talebi ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek 
yüksekokulu yönetim kurulu değerlendirir. 
Öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen haklı ve geçerli mazeretlerine 
istinaden, belgelemek koşulu ile sağlık, ekonomik, ailevi, askerlik, kişisel, akademik, yurt 
dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar ve benzeri nedenlerle akademik izin için 
başvurabilirler. 
Öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfında toplam en fazla iki dönem, ön lisans programlarında 
üç dönem ve lisans programlarında dört dönem akademik izinli sayılabilirler. Zorunlu hallerde 
durumun belgelendirilmesi koşulu ile Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler bir defaya 
mahsus uzatılabilir. Akademik izinli olunan süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz. 
Akademik izinli olmak isteyen öğrenciler, akademik izin talebine ilişkin belgeleri de ekleyerek 
bir dilekçe ile en geç derslerin başlamasını takip eden bir ay içinde Öğrenci İşleri 
Koordinatörlüğüne başvururlar. 
Üniversite, akademik izinli olan öğrenciden izinli olunan süreye ait Mütevelli Heyet tarafından 
belirlenen öğrenim ücretini, öğrencinin eğitime başladığı ilk dönem veya yıla mahsup edilmek 
üzere talep eder. 
Akademik izinli sayılan öğrenciler, akademik izin süresinin bitiminde normal dönem kayıtlarını 
yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Ancak, sağlık mazereti ile akademik izinli sayılmış 
öğrenciler; eğitime başlayacakları dönemden önceki iki hafta içerisinde, öğrenimlerine devam 
edebilecek durumda olduklarına dair ilgili uzman hekimden sağlık raporu alırlar. 

 

 

Hem okurum hem çalışırım diyorsan; 
 
Asistan Öğrenci 

 
Aşağıda ilan edilen işler 01 Kasım 2018- 31 Ocak 2019 tarihleri arası geçerlidir. Son Başvuru 
Tarihi: 15 Ekim 2018 
Mülakat Tarihleri 17 Ekim 2018- 19 Ekim 2018 tarihleri arasındadır. Mülakat tarihleri için 
mesaj gönderilmeyecektir. Başvuru yaptığınız birimlere gitmeniz gerekmektedir. 
Sonuç ilan tarihi: 22 Ekim 2018 
Evrak teslimi için son gün: 24 Ekim 2018 
Asistan Öğrenci Olabilmek İçin Mülakatlardan Sonra Teslim Edilmesi Gereken Belgeler: 
Nüfus cüzdanı fotokopisi 
Bir adet fotoğraf 
Kendi adına açılmış banka hesap numarası (IBAN-şube adı ve kodu) 
SGK Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi (Kariyer ve Gelişim Ofisi tarafından verilecektir.) 
Adli Sicil Belgesi( e-devlet'ten temin edilebilir) 
Kısmi Zamanlı Öğrenci Sözleşmesi (Kariyer ve Gelişim Ofisi tarafından verilecektir) 
İkametgah ilmuhaberi (e-devlet'ten temin edilebilir) 
Müstehaklık Belgesi (e-devlet'ten temin edilebilir. Belgede müstehaktır yazmalıdır) 
Sağlık Raporu (Kariyer ve Gelişim Ofisi tarafından verilecektir) 
Sadece KTO Karatay Üniversitesi önlisans ve lisans öğrencilerinin başvuruları kabul 
edilmektedir. 
Başvuru yapan öğrencilerimizin herhangi bir yerde devam eden sigortasının bulunmaması 
gerekmektedir. 
Dönem içinde stajı olan öğrencilerin başvuru yapmaması gerekmektedir. 
 
Çalışma Süresi ve Saatleri 

▪ Her bir Asistan Öğrenci' nin bir haftalık çalışma süresi toplamı 15 saattir. 



 
 

Daha önce başarı ile geçtiğin derslerden muaf olabilirsin 

Dikey Geçiş Sınavı ile Üniversitemiz lisans programlarına yerleşen öğrencilerden daha önce 
kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul 
edilenlerin ortak zorunlu dersler dâhil muaf olduğu toplam kredinin 80 AKTS altında olması 
durumunda ikinci sınıfa, 80 AKTS ve üzerinde olması durumunda ise üçüncü sınıfa intibakları 
yapılır.  

Lisans Yerleştirme Sınavı ile Üniversitemiz lisans programlarına yerleşen öğrencilerden daha 
önce kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul 
edilenlerin ortak zorunlu dersler dâhil muaf olduğu toplam kredinin 40 AKTS ve üzerinde olması 
durumunda ikinci sınıfa, 80 AKTS ve üzerinde olması durumunda ise üçüncü sınıfa intibakları 
yapılır. 

 

 
 
 
 

Sen de kendi üniversitende istediğin topluluğa üye olarak ya da istediğin branşta takıma 
kayıt yaptırarak hayallerini gerçekleştirebilirsin. 

2017-2018 akademik yılında 7 bin öğrencisi ile 200’e yakın etkinlik düzenleyerek binlerce insana 
ulaşan Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, yeni akademik yılda da 50 öğrenci 
topluluğu ve 20’nin üzerinde spor takımı ile yeni üyelerini bekliyor. 

Girişimcilikten sosyal sorumluluğa, mühendislikten edebiyata, teknolojiden spora birçok alanda 
binlerce öğrencisiyle üniversite hayatını zengin kılan KTO Karatay Üniversitesi, akademik birikim 
kadar önemli olan kişisel gelişim, sosyal faaliyetler ve özgüven kazanmanın da ne kadar önemli 
olduğunu öğrencilerine her an işliyor. 

Topluluklara üyelik için SKS Koordinatörlüğü ile iletişime geçebilirsin. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Duyurular 

 
 
Belge taleplerinizi iki türlü gerçekleştirebilirsiniz. 
 
Elektronik imzalı alacağınız transkript ve öğrenci belgeleriniz ücretsizdir. Belgelerinizi istediğiniz 
adet, istediğiniz yerden, günün her saatinde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden alabilirsiniz. 
 
 
Islak imzalı alacağınız belgeleriniz için ise bir gün öncesinden başvuru yapmanız gerekmektedir. 
Belgelerinizi 10.00-11.00 ile 14.00-15.00 saatleri arasından alabilirsiniz. Belgeleriniz üçüncü 
şahıslara vekaletname dışında teslim edilmeyecektir. Islak imzalı transkript ücreti 5 TL' dir. 
Belge taleplerinizi, kullanıcı işlemleri menüsünde bulunan belge talebi bağlantısından 
gerçekleştirebilirsiniz. 

 

2018 YKS Kayıt İşlemleri 

 

10/10/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; ilgili yılın YKS kılavuzlarında 
yayımlanan kayıt tarihlerinde kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 3 
hafta içinde başvurması durumunda adayın mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından 
değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin kaydının yapılmasına, 3 üncü haftanın son günü 
mesai bitiminden sonra başvuru yapanların başvurularının değerlendirilmeyerek kayıtlarının 
yapılmamasına karar verilmiştir. 
  
Bu çerçevede, 2018 YKS ek yerleştirme sonucunda kayıt yaptıramayan adayların 26 Ekim 2018 
Cuma günü mesai bitimine kadar mazeretlerini belirten belgeleri ile birlikte ilgili yükseköğretim 
kurumlarına başvurmaları gerekmektedir. 
 
DGS Ek Yerleştirme İşlemleri 
 
2018 DGS Ek Yerleştirme İşlemleri 11-16 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 

Twitter: KTO_OIK 

Instagram:KTOKaratayÖİK 

iii 

e-posta: ogrenciisleri@karatay.edu.tr 

 

Tel: 444 12 51 

 


