
 

 

 

KASIM ’18 
SAYI: 8 

SABAH 

KAHVESİ 

 
Taze Çekilmiş Bir Filtre Kahvenin En Lezzetli Olduğu Mevsimdir 
Sonbahar. Islanmış Şemsiyenizi Telaşla Kapının Önünde Kapatıp 
Silkelerken Islak Toprağın Kokusunu İçinize Çekmektir Sonbahar. 
 
 
Sınavların Başladığı ve Artık Son Yazı Yaşadığımız Kasım Ayında Filtre 
Kahveniz İle Bülteni Okumaya Davet Ediyoruz Sizi. 
 

 

 

  

 

 

 

Sınav Takvimi 

 

Sınavlar, 

Değerlendirme ve Notlar 

 

 

Mazeret Sınavı 

 

Üstün Başarı Bursu 

 

Kütüphane Çalışma 

Saatleri 

 

UZEM 

 

Duyurular 

 
 

ÖĞRENCİ İŞLERİ 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

444 12 51  

ogrenciisleri@karatay.edu.tr 

mailto:ogrenciisleri@karatay.edu.tr


 

 

 
2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi Sınav Takvimi 

 

 

10.11.2018-18.11 2018 Dönemlik Programlar ve UZEM Ara Sınavları 

18.12.2018 Dönemlik Programlar ve UZEM Ara Sınav Notlarının İlanı 

28.12.2018 Hukuk Fakültesi İçin Derslerin Son Günü 

31.12.2018-20.01.2019 Hukuk Fakültesi ve UZEM Ara Sınavları 

 

            Sınav Tarihlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye ilgili Fakülteniz Duyurular bölümünden erişebilirsiniz. 

 

 
Ayrıntıları Bilmelisin. 
Sınavlar, Değerlendirme ve Notlar 
  
MADDE 17 –  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. 
 
Dönemlik veya yıllık programlarda ara sınavların dersin harf notuna etkisi en az %30, yıl veya dönem sonu 
sınavlarının dersin harf notuna etkisi ise en çok %70 olacak şekilde belirlenir. 
 
Dönemlik veya yıllık programlarda sınavlara ilave olarak ödev, devam oranı, laboratuvar ve benzeri çalışmaları 
sınav notlarını belirlemede etkili olacağı öğretim elemanı tarafından kararlaştırıldığı takdirde, bu çalışmaların 
dersin harf notuna etkisi en çok %50 olarak belirlenir. 
 
Sınavlara ilave olarak ödev, devam oranı, laboratuvar ve benzeri çalışmaları sınav notlarını belirlemede etkili 
olacağı öğretim elemanı tarafından kararlaştırıldığı takdirde bu konuya ilişkin duyurular ilgili öğretim elemanı 
tarafından dönem başında dekan veya müdürün onayı ile öğrencilere duyurulur. 

 

 

 

 
İkinci Bir Şans Gerektiğinde 
Mazeret sınavı 
 
MADDE 19 –  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. 
 
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. 
 
Öğrenci, mazeret olarak sağlık nedenlerini gösterdiği ve bu durumu sağlık raporu ile belgelediği takdirde, sağlık 
raporunun öngördüğü süre içinde girdiği sınavlar geçersizdir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Not Ortalamana Bağlı Olarak Bursunu Yükseltebilirsin. 
Üstün Başarı Bursu (ÜBB) 
 
Madde 17- Hazırlık Sınıfı hariç, her öğretim yılı sonunda alttan dersi bulunmayan, yıllık not ortalaması 3,25’e 
ulaşan ve okuldan uzaklaştırma cezası almamış öğrencilere sağlanan burstur. Buna göre;  
0-50 arasında öğrencisi olan sınıflarda 1. olan öğrenciye, 
51-100 arasında öğrencisi olan sınıflarda 1. ve 2. olan öğrencilere, 
101 ve üzeri öğrencisi olan sınıflarda 1., 2. ve 3. olan öğrencilere tam burs verilir. 
Öğrencinin sadece sınıfını derece ile geçtiği yılı takip eden öğretim yılı için geçerlidir. Not ortalamaları ve sınıf 
dereceleri bütünleme sınavının sonuçlarına göre değerlendirilir. Sınıf dereceleri hesap edilirken tam burslu 
öğrenciler de dikkate alınır. 
Aynı not ortalamasına sahip olan öğrenciler, aynı bursu almaya hak ederler. 
Erasmus Değişim Programına katılan öğrencilerin, en geç temmuz ayının ikinci haftasının sonuna kadar 
transkriptlerini kayıtlı oldukları fakültelere teslim etmeleri gereklidir. Aksi taktirde ilgili yıl için üstün başarı bursu 
hesaplamalarına dahil edilmezler. 
Çift anadal programlarında sınıf dereceleri hesap edilmez. Ancak anadal programında elde edilen Üstün Başarı 
Bursu ÇAP için de geçerlidir. 
 

 

 
Kitap Hazinedir. 
 
Ödünç verme esasları:   
1)Üniversitemizin akademik ve idari personeli ile öğrencileri kütüphaneden ödünç kitap alabilirler.   
2) Üniversitemizin bütün akademik ve idari personeli göreve başladıkları tarihten, öğrenciler ise kayıt 
yaptırdıkları tarihten itibaren kütüphanemiz üyesidirler. 
3) Kütüphaneden Üniversitede görevli akademik ve idari personele kurum kimlik kartları, öğrencilere, öğrenci 
kimlik kartları karşılığı ödünç verme işlemi yapılır. 
4) Üniversite idari ve akademik personeli 20 (yirmi) gün süreyle 5 (beş) kitap ödünç alabilirler.    
5) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri 10 (on) gün süreyle 3 (üç) kitap ödünç alabilirler. 
6) Ön lisans ve lisans öğrencileri de 10 (on) gün süreyle 2 (iki) kitap ödünç alabilirler. 
7) Kullanıcılar başka kullanıcı üzerindeki kitapları, iade tarihinden itibaren 2 kitap rezerv edebilirler. Rezerv 
edilen kitap veya kitapları 2 gün içinde almadıkları takdirde sistemden otomatik olarak rezerv süresi dolan 
kitaplar diğer kullanıcılara ödünç verilir. 
8) Ödünç alınan kitapların süresi başka kullanıcı tarafından rezerv edilmediği sürece bir defaya mahsus olmak 
üzere; a) İdari ve akademik personel 20 (yirmi) gün süreyle, b) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri 10 (on) gün 
süreyle, c) Ön lisans ve lisans öğrencileri 5 (beş) gün süreyle uzatılabilir. 
9) Ödünç verme süreleri gerektiğinde kütüphane yönetimi tarafından yeniden düzenlenebilir. 
10) Kullanıcılar alınan yayınları başka kişilere devredemezler.   
11) Kütüphane Yönetim Birimi ödünç verme süresi dolmadan kullanıcılardan materyallerin iadesini isteyebilir. 
12) Kullanıcılar tarafından çok kullanılan kitaplar, kullanıcıların isteği veya kütüphane yönetiminin ve öğretim 
üyelerinin kararıyla rezerv kitaplar bölümüne konulur. Bu kitaplar iki saat süreyle kütüphane içinde ödünç verilir. 
Başka bir kullanıcı tarafından istenmez ise süre iki saat daha uzatılabilir. 
13) Başkasına ait kimlik kartı ile ödünç materyal alınamaz. Başkasının kimliği ile ödünç materyal almaya 
çalışanlar hakkında gerekli idari, hukuki ve cezai işlem yapılır.  
14) Üniversitede görevli akademik personel, kütüphaneler arası iş birliği çerçevesinde diğer üniversite 
kütüphanelerinden kütüphanemiz aracılığıyla en fazla 5 (beş) kitap talebinde bulunabilirler. İlgili kitapların 
getirilmesi için gerekli olan posta ve sair ücretler talep eden akademik personel tarafından karşılanır. 
Gününde iade edilmeyen kitap ve diğer materyaller: 
Ödünç aldığı kitap ve benzeri materyali, ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen kişi, başkaca hiçbir işleme 
gerek bulunmaksızın, süre sonunu izleyen günden itibaren, gecikme cezası olarak 1-15 gün arası günlük 1 TL, 
16-30 gün arası günlük 1,5 TL uygulanmaktadır.  Gecikme süreniz 20 gün veya toplam borcunuz 20 TL olduğu 
takdirde OBS sistemine girişiniz engellenir. Kitaplar iade edilip ödeme yapılıncaya kadar sisteminiz kilitli kalır. 
Gecikme süreniz 30 günü geçtiği takdirde aldığınız kitap hakkında kaybedilmiş muamelesi yapılır. (Bkz. 
Kütüphane ve Müze Yönergesi Madde 19) Kayıp muamelesi yapılması durumunda kütüphaneden bir daha 
kitap alamayacağınızı hatırlatırız. 
 

 



 

 

 
 
KÜTÜPHANE ÇALIŞMA SAATLERİ 
 
EĞİTİM – ÖĞRETİM DÖNEMİ: 

a) Hafta İçi:  
Kütüphane: 08.30- 23.00 arası açık 
Hukuk Fakültesi Okuma Salonu: 9.00- 20.00 arası açık  
Merkezi Derslik binası Serbest Çalışma Salonu: 8.30 – 17.30 arası açık 

b) Hafta Sonu: 
Kütüphane: 11.00 – 20.00 arası açık 
Merkezi Derslik binası Serbest Çalışma Salonu: 11.00 – 20.00 arası açık 
 
SINAVA HAZIRLIK (SINAVA BİR HAFTA KALA) ve SINAV DÖNEMLERİ: 

a) Hafta İçi:  
Kütüphane: 24 saat açık 
Kütüphane binası fuaye alanındaki çizim alanı: 24 saat açık 
Hukuk Fakültesi Okuma Salonu: 9.00- 20.00 arası açık  
Merkezi derslikteki 8 adet sınıf (Okuma Salonu Katındaki): 18.00 – ertesi sabah 7.00 arası açık 
Merkezi Derslik binası serbest Çalışma Salonu: 24 saat açık 
A Blok zemin kat çizim salonu: Akşam saat 20.00’ye kadar açık 
B Blok bodrum kattaki okuma salonu: 8.30 – 17.30 arası açık 

b) Hafta Sonu: 
Kütüphane: 11.00- 22.00 arası açık  
Hukuk Fakültesi Okuma Salonu: 9.00- 20.00 arası açık 
Merkezi derslikteki 8 adet sınıf (Okuma Salonu Katındaki): 24 saat açık 
Merkezi Derslik binası serbest Çalışma Salonu: 24 saat açık  
 
MİLLİ BAYRAM VE RESMİ TATİL GÜNLERİ:   

a) Eğitim-Öğretim döneminde  
Kütüphane: 11.00 – 20.00 arası açık 
Merkezi Derslik binası Serbest Çalışma Salonu: 11.00 – 20.00 arası açık 

b) Sınava hazırlık ve sınav dönemlerinde  
Kütüphane: 11.00- 22.00 arası açık  
Hukuk Fakültesi Okuma Salonu: 9.00- 20.00 arası açık 
Merkezi derslikteki 8 adet sınıf (Okuma Salonu Katındaki): 24 saat açık 
Merkezi Derslik binası serbest Çalışma Salonu: 24 saat açık  
 
DİNİ BAYRAM GÜNLERİ:   

a) Hafta İçi:  
Kütüphane: Kapalı  
Hukuk Fakültesi Okuma Salonu: Kapalı 

b) Hafta Sonu: 
Kütüphane: Kapalı  
Hukuk Fakültesi Okuma Salonu: Kapalı 
 
YAZ TATİLİ DÖNEMİ: 

a) Hafta İçi:  
Kütüphane: 08:30-17:30  
Hukuk Fakültesi Okuma Salonu: 09:00-17:30 

b) Hafta Sonu: 
Kütüphane: Kapalı  
Hukuk Fakültesi Okuma Salonu: Kapalı 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
UZEM 
 
Üniversitemiz bünyesinde yürütülmekte olan;  
 
•Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II 
•Türk Dili I-II 
•İş Sağlığı ve Güvenliği I-II 
•Temel Bilgi Teknolojileri I-II dersleri Uzaktan Eğitim Platformu üzerinden verilmektedir.  
 
Adres: uzem.karatay.edu.tr 
 

• UZEM Sistemine Öğrenci Otomasyon Sistemi (OBS) ne giriş yaptığınız kullanıcı adı ve şifrenizle giriş 
yapabilirisiniz. 

• Almış olduğunuz derslere ilişkin ders videoları 17.10.2018 tarihi itibariyle UZEM hesaplarınıza 
eklenmiştir. 

• Sorularınız için M Blok 1. Katta bulunan UZEM ofisini ziyaret edebilir, detaylı bilgi alabilirsiniz. 
 

 

 
Ajandana Bak, Kimseye Söz Verme. 
Etkinlikler Seni Bekliyor. 
 

• Teknogirişim ve İnovasyon Topluluğu gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme programı 
kapsamında kabul edilen Kadim Medeniyetin Üreten Gençleri projesi faaliyeti olarak her Çarşamba ve 
Cuma günü SKS Toplantı odasında 15.30-17.00 saatleri arasında Akademik Makale Okumaları 
gerçekleştirecektir. 

• Doğa Sporları Topluluğu 4 Kasım 2018 Pazar günü Kızıldağ Milli Park bölgesinde doğa yürüyüşü 
gerçekleştirecektir. 

• Kariyer ve Gelişim Topluluğu 8 Kasım 2018 Perşembe günü 18.00-20.30 saatleri arasında B Blok çim 
alanda Açık Hava Sineması etkinliği düzenleyecektir. 

• Teknogirişim ve İnovasyon Topluluğu Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme 
Programı kapsamında kabul edilen Kadim Medeniyetin Üreten Gençleri projesi faaliyeti olarak 19 
Kasım Pazartesi günü Solimpeks güneş panelleri üretim tesislerine teknik gezi düzenleyecektir. 

• Hayy Gençlik Topluluğu 6 Kasım 2018 Salı günü 12.00-13.00 saatleri arasında M 102 nolu amfide 
Eğitimci Saliha Erdim ile Gençlerin Huzur Arayışı adlı panel düzenleyecektir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
              DUYURULAR 
 

 
Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü geçici olarak bulunduğu sosyal tesis binası yerine artık kütüphane binası giriş 
katında sizlere hizmet vermektedir. 
 

 

 
Elektronik imzalı alacağınız transkript ve öğrenci belgeleriniz ücretsizdir. Belgelerinizi istediğiniz sayıda, 
istediğiniz yerden, günün her saatinde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden alabilirsiniz. 
 
Islak imzalı alacağınız belgeleriniz için ise bir gün öncesinden başvuru yapmanız gerekmektedir. Belgeleriniz 
üçüncü şahıslara vekaletname dışında teslim edilmeyecektir. 
 
Belge taleplerinizi, kullanıcı işlemleri menüsünde bulunan Belge Talebi bağlantısından gerçekleştirebilirsiniz. 
 

 

 
İletişim bilgilerinizi güncel tutmanız bizim için çok değerlidir. Bilgilerinizi OBS sayfanızdan 
güncelleyebilirsiniz. 
 
 

 

 
E-posta hesabınız isim.soyisim@ogrenci.karatay.edu.tr olarak oluşturulmuştur. https://posta.karatay.edu.tr 
adresinde bulunan online şifre formunu doldurarak, e-posta hesabınızı hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. 
 

 
 
 
 
 

 

 

Twitter: KTO_OIK 

Instagram:KTOKaratayÖİK 
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e-posta: ogrenciisleri@karatay.edu.tr 

Tel: 444 12 51 


