
 

 

 

 

  

ŞUBAT’19 
SAYI: 11 

SABAH 
KAHVESİ 
‘’Sevgide güneş gibi ol’’ diyen Mevlana’nın yetiştiği bu topraklardan 
birbirimize olan sevgimizi göstermek için bir yudum kahveyi bahane bilmek 
üzere sizi Şubat 2019 sayımızı okumaya davet ediyoruz. 
 
Gül Lokumu Tadında Türk Kahvesi; 
 
2 tatlı kaşığı gül suyu  
1 fincan su  
1 tatlı kaşığı Türk kahvesi 
Arzu edilirse 1 tatlı kaşığı toz şeker 
 
Malzemeler cezvenin içerisine eklenerek kısık ateşte köpük köpük olana 
kadar pişirilir. Afiyet olsun. 
 
  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

Bütünleme Sınav Hakkı 

 

Bahar Dönemi için Hazır mıyız? 

 

Ders Ekle-Sil İşlemleri 

 

Çift Diploma ile Mezun Olun 

Şansınızı Artırın 

 

 

             Mezun Platformuna 

Katılın, Desteğimiz Üzerinizde 

Olsun 

 

Asistan Öğrenci Başvuruları  

 

Sevgili Öğrencilerimize 
Tavsiyeler 

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

444 12 51  

ogrenciisleri@karatay.edu.tr 

mailto:ogrenciisleri@karatay.edu.tr


 

 

Şubat Ayı Akademik Takvimi 

02-08 Şubat 2019 Dönemlik Programlar ve UZEM Bütünleme Sınavları 

10 Şubat 2019 
Dönemlik Programlar ve UZEM Bütünleme Sınav Notlarının 
Öğrenci Bilgi Sistemine Girilmesi ve Sonuçlandırılması 

11 Şubat 2019 Dönemlik Programlar ve UZEM Bütünleme Sınav Notlarının İlanı 

11-17 Şubat 2019 Kayıt Yenileme ve Danışman Onayı 

11 Şubat 2019 Hukuk Fakültesi İçin Derslerin Başlaması 

11-13 Şubat 2019 Çift Anadal Programları için Başvuruların Alınması 

14-21 Şubat 2019 Çift Anadal Programı Başvurularının Değerlendirilmesi 

22 Şubat 2019 Çift Anadal Programına Kabul Edilen Öğrencilerin İlanı 

25 Şubat-01 Mart 2019 Çift Anadal Programına Kabul Edilen Öğrencilerin Kayıt Tarihleri 

18 Şubat 2019 Dönemlik Programlar İçin Derslerin Başlaması 

25-27 Şubat 2019 Ders Ekle-Sil Haftası ve Danışman Onayları 

 
 
Bütünleme Sınav Hakkı  

Bütünleme Sınav Tarihleri: 02-08 Şubat 2019 

Finalde kalmış olmanız, telafi edilemez değildir. 

Finali telafi ederken notunuzu da yükseltebilirsiniz. 

Üniversitenin dönemlik programlarında her dönem en az bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı yapılır. Yıllık 

programlarda bir ara sınav ve bir yılsonu sınavı yapılır. Derslerinde başarılı olamayan ya da not ortalamasını 

yükseltmek isteyen öğrencilere bütünleme sınav hakkı verilir. 

Bütünleme sınavına giren öğrencinin ilgili dersin final ve bütünleme sınavlarından en yüksek puanı aldığı sınav 

dikkate alınır. 

Bahar Dönemi için Hazır mısınız? 
 
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.  

Uzatmalı öğrenciyseniz, öğrenim ücreti ödeme işleminden önce ders seçimi yapınız.  

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 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 Koşullarına ilişkin detaylı bilgi için www.karatay.edu.tr 

 

Ders kayıt ekranı n müfredat durumunuzun yanı  sı ra kiş isel bilgileriniz ve ücret-bakiye bilgileriniz 

bulunmaktadı r. 

 

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. 

 

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


 

 

 

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

seçilmesi tavsiye edilir. 

 

Açı lan ekranda dersin yanı nda bulunan 

Yeşil         simgesini kullanı larak 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. 

Ders Ekle-Sil İşlemleri (25-27 Şubat 2019) 

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. 

Ders ekle-sil tarihlerinden sonra hiçbir şekilde öğrencinin üzerine ders yüklemesi ve üzerinden ders silinmesi 

işlemi yapılamaz. 

 
Çift Diploma ile Mezun Olursanız Daha Avantajlı Olursunuz. 
 
Çift diploma ile mezun olmak, öğrencilerimize disiplinler arası çalışma becerisi kazandırarak artan rekabet 

ortamında iş bulma noktasında avantaj sağlamaktadır. 

Başvuru Tarihleri: 11-13 Şubat 2019 

Detaylı bilgi için www.karatay.edu.tr 

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


 

 

Çift Anadal Programı ile anadal lisans-ön lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin aynı anda ikinci bir 

lisans- ön lisans programından diploma almak üzere eğitim görmelerini sağlayan programdır. 

Öğrencinin Çift Anadal Programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında 

aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması, başvuru anında anadal diploma programındaki genel not 

ortalamasının en az 4,00 üzerinden 2,75 olması gerekmektedir. Şartları sağlayan lisans öğrencileri ÇAP için en 

erken üçüncü yarıyıl başında, en geç beşinci yarıyıl başında; ön lisans öğrencileri en erken ikinci yarıyıl başında, 

en geç üçüncü yarıyıl başında başvuru yapabilir.  Lisans programına kayıtlı olan öğrenciler lisans ve ön lisans 

programlarına, ön lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler sadece ön lisans programlarına çift anadal 

başvurusunda bulunabilir.  

Çap ücretleri, çift anadal programına kayıt olunan yılın bölüm ücreti üzerinden, alınacak dersin AKTS değerince 

hesaplanır. Ders programlarındaki çakışma veya bir dönemde alacakları derslerin fazla olması nedenleriyle, 

normal öğrenim süresinin uzatılması durumunda öğrencilerimize, bursluluk durumlarının devam etmesi için bir 

yıl ek süre verilir.  

Anadal programında elde edilen Giriş Yüksek Başarı Bursu, Dil Okulu Bursu, Yurtdışı Yaz ve Kış Okulu Bursu hariç 

tüm burslar, ÇAP için de geçerlidir.  

KTO Karatay Üniversitesi olarak gerek mezunlarımız gerekse mevcut öğrencilerimizle her geçen gün 
büyüyen kocaman bir aileyiz.  
Siz değerli mezunlarımızın varlığını hissetmek, bu kocaman aileyi daha da güçlendirmektedir. Sizlerle olan 
bağlarımızı daha da sağlamlaştırmak, bilgilerinizi güncel tutmak adına bir platform oluşturduk. 
Öncelikle https://obs.karatay.edu.tr/oibs/kariyer/ adresi üzerinden sisteme giriş yaparak bilgilerinizi 
güncellemenizi istemekteyiz.  
Sisteme giriş yapmak için;  
Kullanıcı adı: T.C. kimlik Numaranız 
Şifre: Kimlik Numaranızın ilk beş hanesi 
Ayrıca Kariyer ve Gelişim Ofisi web sayfasından https://kariyer.karatay.edu.tr  bizlere özgeçmiş gönderebilir, 
mezunlarımız hakkında haberleri takip edebilirsiniz. 
 
Asistan Öğrenci Bursu 

Siz de asistan öğrenci olarak çalışmak istiyorsanız, şubat ayındaki başvuru tarihlerini kaçırmayın. 

Hazırlık sınıfı hariç olmak üzere lisans ve ön lisans eğitimi alan öğrencilere normal öğrenim süresi içerisinde 

uygulanır. Web sitesi üzerinden yapılan ilana başvuran öğrenciler, kontenjan dâhilinde, farklı akademik ve idari 

birimlerde yapılacak olan mülakatla seçilerek, Rektörlük onayı ile kısmi zamanlı olarak çalıştırılır.  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://obs.karatay.edu.tr/oibs/kariyer/
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Sevgili Öğrencilerimize Tavsiyeler 

Üniversite yılları hep hatırlayacağınız, “Hiç bitmeseydi!” diyeceğiniz yıllardır. Bu dönemi daha verimli geçirmeniz 

için sizlere tavsiyelerimizi iletmek isteriz. 

Anlarınızı anılara dönüştürün. 

Yaşadığınız her şey hem özel hayatınızda hem iş yaşamınızda tecrübe olarak faydalanabileceğiniz bilgilere 

dönüşecektir. Yaşadıklarınızın size verdiği mesajları alın onları doğru zamanda doğru yerde kullanmak için akıl 

defterinize not edin. Daha da önemlisi yaşadığınız her anın değerini bilin. 

Doğru Kararı Verdiğinizden Emin Olun. 

Gözlerinizi kapatın ve 20 yıl sonra kendinizi görmek istediğiniz yeri hayal edin. Meslek seçiminizi bu doğrultuda 

yapmaya özen gösterin. Çünkü bu yıllarda yapacağınız seçim ileriki yıllar boyunca yapacağınız işi, sosyo-

ekonomik durumunuzu ve çevrenizi belirleyecek. Tüm bunları düşündüğünüzde yanlış bir karar verdiğinizi 

düşünüyorsanız ümitsizliğe kapılmayın; 20li yaşlar eğitime yeniden başlamak için büyük yaşlar değil. Çift anadal 

imkânı ile çok sevmediği bir mühendislik bölümü okurken bir yandan en büyük hayali olan mimar olma şansını 

elde etmekte, Hukuk okurken bu bölümün kendine hiç uygun olmadığını düşünüp psikoloji bölümüne yatay geçiş 

yapabilmek de mümkün. 

Teori ile Pratik Arasındaki Fark Sizi Yormasın.  

Bazı konularda okulda öğrendiğiniz teorik bilgiler ile doktriner olarak her şeyi tam anlamıyla öğrenseniz bile, 

yapılacak işi pratiğe dökmek konusunda yetersiz kalırsınız. Böyle durumlarda İllaki yapılışını görmek biraz 

deneme yapmak gerekir. Bunun için öğrenim gördüğünüz bölümde staj zorunlu değilse bile gönüllü olarak yapın. 

Staj yaptığınız kurumda iş bulabilme fırsatı elde edebileceğiniz gibi size yeni kapılar açılmasına vesile olacak 

bağlantılarla tanışırsınız. En kötü ihtimalle mülakat tecrübesinin yanında mezun olunca çalışacağınız sektöre dair 

fikriniz olmuş olur. 

Erken Kalkan Yol Alır Felsefeniz Olsun. 

Devam zorunluluğu olan bölümler okuyorsanız bile hiç olmazsa part-time çalışın. Kafelerde, fotokopicilerde 

çalışabilir, ders verebilir, satış danışmanlığı, anketörlük gibi işler yapabilirsiniz. Üniversitede asistan öğrenci 

olarak çalışmak da bir alternatif.  Hem böylece işten okula yetişmek için koşturmamış, hem de okul içinde çevre 

edinmiş olursunuz. 

Sivil Toplum Kuruluşlarının Çalışmalarına Destek Olun. 

Her şey Birbiri İçin Yaşar Öğretisi der ki; ‘’Ben biz olduğumuz zaman ben olurum. Ben, ben olduğum için sen, 

sensin’’ Yani tek başına mutlu olmamız mümkün değil. Ancak hep birlikte mutlu olursak gerçek bir mutluluktan 

söz edilebilir. Siz de İhtiyacı olanlara yardım ettikçe manevi tatmin yaşarsınız. Sizin için uygun olan vakitlerde 

Sivil Toplum Kuruluşlarına destek olun. Ayrıca artık mülakatlarda “Üye olduğunuz herhangi bir sivil toplum 

kuruluşu var mı?” sorusunu sıklıkla sorulduğunu da unutmayın.  

 



 

 

Topluluklara Üye Olmaya Özen Gösterin. 

İçerisinde bulunacağınız her türlü faaliyet sizi iş yaşamına hazırlayacaktır. Topluluklara üye olarak hem sosyal 

becerilerinizi geliştirmiş hem farklı bölümlerde okuyan arkadaşlar edinmiş olursunuz. 

Sınıf İçi Faaliyetlere Özen Gösterin.  

Topluluk önünde konuşmak, sunum yapmak özgüveninizin artmasını sağlayacaktır. Mümkün olduğunca sunum 

yapın, proje ödevlerinizi sınıf içerisinde anlatın. Kendini doğru ifade edebilmenin, iletişimin altın kuralı olduğunu 

hiç unutmayın. 

Sosyal Medyayı Yerinde Kullanın. 

Teknoloji hızına yetişilemez şekilde gelişirken siz de bu gelişime ayak uydurun. Öğrenim hayatınızda bilmeniz 

gerekenleri kapsayan yönetmelik, yönergelerden, burslara, duyurulara, başvurabileceğiniz ilanlara sosyal medya 

aracılığı ile hızlı ulaşabileceğiniz için bu mecraları takip edin. Hem böylece; öğrencilik yılları için vazgeçilmez olan 

ücretsiz konser, yemek, dergi aboneliği, tiyatro dahil olmak üzere geniş bir hizmet ve ürün ağına da erişebilirsiniz.  

Size Sunulan İmkanlardan Haberdar Olun. 

Kayıtlı olduğunuz bölüme ve geleceğinize dair endişeleriniz olabilir. Okulunuzun kariyer merkezine uğrayın. 

Sektör danışmanlığı mezun platformu gibi uygulamalarla ilgili bilgi alın. Size destek olmak için her zaman hazır 

olan Rehberlik Uzmanları ile görüşün. Mutlulukların paylaştıkça artıp, üzüntülerin paylaştıkça azalacağını 

unutmayın. 

Beklentilerinizi gerçekçi tutun.  

Okul bittiğinde hemen istediğiniz şartlarda işe giremeyebilirsiniz. İşsizlik diye bir sorun olduğunu ve bunun 

herkesin başına gelebileceğini unutmayın. Beklentilerinizi gerçekçi tutarken hayal etmekten ve istemekten de 

hiç vazgeçmeyin. Unutmayın ‘’Savaşan Kaybedebilir, savaşmayan çoktan kaybetmiştir”. 

Acı çekmeden Nefes Almanın Mutluluk Olduğunu Hiç Unutmayın.  

Sağlığınıza dikkat edin, bol su için, düzenli uyuyun ve mutlaka sürdürülebilir miktarda spor yapın, bunları 

alışkanlık haline getirin. İş hayatına atıldığınızda sorumluluklarınızın artacağını, stresinizin çoğalacağını 

unutmayın. Bu yüzden; yola ne kadar zinde başlarsanız o kadar hızlı ve uzun yol alırsınız. 

Yolunuzun sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu olması dileklerimizle… 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Twitter: KTO_OIK 

Instagram: KTOKaratayÖİK 

iii 

e-posta: ogrenciisleri@karatay.edu.tr 

Tel: 444 12 51 


