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Akademik Birimler

13 Fakülte 

3 Yüksekokul 

9 Meslek Yüksekokulu 
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1 Devlet Konservatuvar



Akademik Personel Sayıları
( 20.09.2021 tarihli )

Profesör :                        181 

Doçent :                           120 

Dr. Öğretim Üyesi :        251   

Öğretim Görevlisi :         226

Araştırma Görevlisi :       437 

Toplam :                          1215



Üniversite Rektörü
Prof. Dr. Hasan Kaya 



Nasıl geçinirim ? 

Nerede kalırım ? 



öğrenim 

kredisi

burs

yurt

Yüksek Öğrenim
Kredi ve Yurtlar Kurumu



Yurt, burs ve öğrenim kredisi işlemleri 

KYK internet sitesi üzerinden yapılmaktadır.

Burs ve öğrenim kredisi şartları ve başvuru tarihlerini KYK’nın internet 
sitesinden takip edebilirsiniz.  

KYK üzerinden (internet sitesinden) gerçekleştirilen Yurt Başvuruları 

kyk.gov.tr

Araştır, şartları öğren, hazırlık yap  !



Farklı Burs Örnekleri



Türk Eğitim Vakfı

Yurt İçi İhtiyaç Bursu

tev.org.tr

Burs başvuru formu Türk Eğitim Vakfının internet sitesinden indiriliyor.

Gerekli bilgileri doldurduktan sonra  istenen belgelerle birlikte 

başvuru formunu eğitim kurumunuza teslim etmelisiniz.

Başvuru :  5 – 30 Eylül 



TOG Bursları ( Toplum Gönüllüleri)

TDK Bursu  (Türk Dil ve Edebiyat branşlarına yönelik )

TEKFEN Vakfı Bursu

…



Sağlık Güvenceniz  Ne Durumda ? 



Aktif sosyal güvenceniz var ise;

çeşitli sağlık kurumlarından 

(hastaneler, sağlık ocakları, aile hekimlikleri vs.) 

sağlık hizmeti alabilirsiniz. 

Sorun yok.

Ancak; 



25 yaşınızı doldurmuş olsanız veya ( yaş sınırı olmaksızın)
ailenize ait bir sosyal güvenceniz yoksa   

sağlık hizmetleri alabilmek için:

İkamet adresinizin bulunduğu il veya ilçe merkezlerindeki  

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına   

başvurup, gelir testi yaptırarak 
size uygun sağlık hizmetinden faydalanmaya başlayabilirsiniz.



Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri için 

İlk kayıt tarihinden itibaren  üç ay içerisinde

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne 
başvurmaları gerekmektedir.

http://www.hataysgk.gov.tr/

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER 
İÇİN

SAĞLIK HİZMETLERİ



Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

Olanaklar ve Hizmetler 



 Üniversitede "Kısmi Zamanlı"  Çalışma İmkanları

 Yemek Yardımı                           



Nereye başvurulur ?

 Öğrenim gördüğünüz birimde (Fak., YO, MYO) mi çalışmak istersiniz ?

 Rektörlüğe bağlı daire başkanlıklarında mı çalışmak  istersiniz ?

Kendi biriminizin öğrenci işlerine.

Çalışmak istediğiniz daire başkanlığına. 

"Kısmi Zamanlı" Çalışmak  



 kısmi zamanlı öğrenci alımı
 yemek yardımı ile ilgili

Başvuru tarihleri ve şekli  

• Üniversitemizin ana sayfasında 

• Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının sitesinde ve 

• Eğitim gördüğünüz  birimde ilan edilecektir.

Daha önce  

MKÜ  Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının web sitesi

Mevzuatlar ve   Formlar

Ekim ayında 

Araştır ve Hazırlan



Bir özel gereksiniminiz olduğunu düşünüyorsanız 

(örneğin; görme yetersizliği, işitme yetersizliği, travmatik beyin 
hasarı, kronik hastalıkları vb.) bu birimden faydalanabilirsiniz.

İletişim: Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Şükran ÖZ

Eğitim Fakültesi 140 Numaralı Oda

Dahili Telefon: 15272

www.mku.edu.tr

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER BİRİMİ

Eğitim performansınızı ve/veya

sosyal uyumunuzu etkileyen; 



Yemekhane Hizmetleri 
Tayfur Sökmen Kampüsü



ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak

faaliyet gösteren 30 Öğrenci Topluluğu vardır.

Bu topluluklara   üye olabilir  veya

farklı alanlarda yeni topluluk  kurmak  için girişimde bulunabilirsiniz. 



FAALİYETLERİNE DEVAM EDEN BAZI ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI 

• Halk Oyunları Topluluğu
• Avrupa Öğrenci Topluluğu 
• Bisiklet Topluluğu
• Tiyatro Topluluğu
• Satranç Topluluğu
• Fotoğraf Topluluğu
• Toplum Gönüllüleri Topluluğu
• Hatay MKÜ Erasmus Öğrenci 

Topluluğu
…

Bağlantı kurmak veya  topluluk 
kurmak mı istiyorsunuz ?

www.mku.edu.tr/sks

Sağlık Kültür ve  ve Spor Daire Başkanlığı



SPOR  TESİSLERİ

Tayfur Ata Sökmen Kampüsü’nde:

 2000 seyirci kapasiteli Kapalı Spor Salonu
 4000 seyirci kapasiteli Futbol Sahası

Sağlıklı YaşamMerkezi’nde Bulunan Birimler:

 Tam Olimpik Yüzme Havuzu
 Fitness Ve Aerobik Salonu
 Basketbol Sahası
 Plaj Voleybolu Sahası
 Tenis Kortları
 Üstü Açık ve Kapalı Halı Sahalar







Stadyum
Tayfur Sökmen Kampüs
4000 kişilik seyirci kapasiteli 



Stadyum



Tayfur Sökmen Kampüsü
Sosyal Alanlar







Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi



Üniversitede PDR Birimi Ne Yapar?

Ruh Sağlığının Korunmasını ve Tedavisini Sağlar.   

Eğitsel Başarıya Ulaşmada Destek Sağlar.                                                                                  

Kişisel Gelişimi Destekler.                                                                                 

Yaşam Hedefleri Belirleme ve 
Hedeflere Ulaşmada Rehberlik eder.                                                                                  



Ne gibi Durumlarda Başvurabilirim ?

"Buraya hala alışamadım, mutsuzum."

«"Grup önünde çok heyecanlanıyorum." 

"Aile / arkadaş ilişkilerimde sorunlarım var."

"Hiçbir şeyden zevk almıyorum."

…

"Hayatımı karartan problemlerim var . "



Görüşmeye gelmek  gönüllülük esasına dayanır.

Gizlilik ilkesi esastır:

Danışan bilgileri ve oturumda paylaşılanlar  gizli 
tutulmaktadır.



NASIL BAŞVURABİLİRİM?

MKÜ Tayfur Sökmen Kampusu

Rektörlük Binası B giriş kapısı 3.kat

Psikolojik Danışman  Daniela Mursaloğlu  Dahili 14162

Psikolog  Yusuf Doğru Dahili 14160

Psikolog     Lora Alp                                            Dahili 14158

dmursal@gmail.com                  

alplora@gmail.com

ydogru@mku.edu.tr                  

ww.mku.edu.tr







Öğrenci Bilgi Sistemi

Yol Gösteren Yönetmelikler

MKÜ’de Başarılı Bir Öğrenim Hayatı için:



HATAY MUSTAFA KEMAL 

ÜNİVERSİTESİ 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı



Öğrenci Numarası 

211401001

1-2  Giriş Yılı

3-4 Fakülte kodu

5-6 Bölüm kodu 

7-8-9 Sıra no



Öğrenci Bilgi Sistemi
( "Otomasyon" )



Öğrenci Bilgi Sistemi 



İlk defa giriş yapanlar için :

Kullanıcı adı:  öğrenci numaranız
Şifre : https://sifre.mku.edu.tr/ Linkine Tıklayarak 
şifrenizi oluşturun.

https://sifre.mku.edu.tr/


Sisteminde Neler var ?

Neler öğrenebilirsiniz ?
 Akademik danışmanınızı

 Bir “Transkript senaryosu"nu geliştirebilirsiniz.

 Eğitim süresince  alacağınız dersleri

 Bölüm başkanınızı

 Sistem sizin posta kutunuzdur.  Önemli duyurular ÖBS’inde
yayınlanır.  

 İletişim bilgilerinizi güncel tutmaya bakın.

 Haydi sıra sizde  ! 
https://obs.mku.edu.tr/oibs/ogrenci/



Bir an evvel sisteme girin, deneyin, keşfedin  !!!!!!

Yanlışlıkla sabit bilgilerde hiçbir şey değiştirmezsiniz.

Öğrenci Bilgi Sistemi



Mustafa Kemal Üniversitesi 
Önlisans ve Lisans  Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği

Resmi Gazete Yayın Tarihi

12 Eylül 2015 



Bu oturum için 
yönetmeliğin önemli başlıklarından seçtik.

Başarılı bir öğrenim için yönetmelikleri lütfen ayrıntılı inceleyin !

• Mevzuat
Yönetmelikler

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLİĞİ



 Bir öğretim yılı, normal olarak her biri en az yetmiş öğretim günü veya on dört
haftadan ibaret güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.

Yarıyıl veya yıl sonu sınav günleri bu sürenin dışındadır.

 Üniversiteye yeni kayıt sırasında talepte bulunan öğrenciler için, eğitim-

öğretimiin başladığı ilk haftası İngilizce dersi muafiyet sınavı yapılır.

İngilizce Muafiyeti

Öğretim Yılı  Süresi

Bu sınavda CC ve üzeri not alan öğrenciler, birinci sınıfta güz ve bahar 
dönemlerinde okutulan temel İngilizce derslerinden başarılı sayılıp,
aldıkları not İngilizce derslerine harf notu olarak işlenir. 



Azami öğretim süresi 
Öğrenciler; iki yıllık programları en çok dört, 

dört yıllık programları en çok yedi, 

beş yıllık programları en çok sekiz, 

altı yıllık programları en çok dokuz 

yılda tamamlamak zorundadırlar.

Yatay Geçiş

İki çeşit yatay geçiş vardır :

1.   Başarı durumuna göre

2.   Ek Madde-1 (ÖSYM puanına göre)



Ders muafiyetleri  (Kayıt dönemini takip eden 15 gün içerisinde)

Öğrenci başvuruyu kayıt yaptığı öğretim biriminde yapmak zorundadır.

Kayıt yenileme
Öğrenciler ders kayıtlarını; bulundukları sınıf ve durumlara göre,

akademik takvimde belirlenen ve duyurulan gün veya günlerde

başlatmak ve tamamlamak koşuluyla,

internet üzerinden dersleri seçmek suretiyle yeniletmek zorundadır.

1. sınıf öğrencileri :

Her dönem için ders kayıtlarını öğrenciler kendileri yapacaklardır! 



Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenciler sorumludur.

Alt sınıflardan ders bırakarak üst sınıflardan ders alınmaz. 

Birinci sınıf öğrencileri üst sınıflardan ders alamaz.
Muafiyeti varsa en fazla muaf oldukları ders saati kadar üstten ders alabilirler. 

İkinci sınıf veya daha üst sınıflarda olan öğrencilerden 
genel not ortalaması  (GNO) 2.50’ten büyük olan öğrenciler, 
alttan dersi olmamak kaydıyla 

üst yarıyıldan ders alabilir. Ders yükünün en fazla 1/3= 10 AKTS

Kayıt yenileme

Üstten Ders Alma 

Ders Alma 



Devam Mecburiyeti

 Öğrencilerin teorik derslere en az %70, 

uygulamalara en az %80 oranında

devamı zorunludur.

 Teorik dersin devam zorunluluğunu yerine getirmiş,

fakat dersten tekrara kalan öğrenci bir sonraki yılda 

isterse sadece dersin sınavlarına girebilir. 

(Devam zorunluluğu aranmaz)

 Uygulamalı dersten tekrara kalan öğrencilerin ise 

derse devam mecburiyeti vardır.



Öğrenimini tamamlamış, 
ancak zorunlu stajı kalmış öğrencilerden öğrenim ücreti alınmaz.                                                                         

Ayrıca mezuniyet aşamasında olup
tek derse kalan öğrenciden de öğrenim ücreti alınmaz. 



Başarı ve Değerlendirmede
Önemli Terimler 

DNO: Dönem Not Ortalaması  ( Her akademik dönem sonunda hesaplanır )

GNO:   Genel  Not Ortalaması  ( Almış olduğu tüm dersler için hesaplanır)  

AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi 
Avrupa içerisinde üniversite eğitimi konusunda "aynı dilden" konuşabilmek için 
dersleri değerlendirmek için kullanılan ortak bir "ölçü birimi"dir.
Ortak çalışmalar, öğrenci/ öğretim elemanı değişimi bu şekilde kolaylaşır.   

Örnek :
Bölüm: Diş Hekimliği     Ders: Türk Dili I         AKTS : 2



Puanlar Notlar Not Katsayıları

90-100 AA 4,00

80-89 BA 3,50

70-79 BB 3,00

65-69 CB 2,50

60-64 CC 2,00

55-59 DC 1,50

50-54 DD 1,00

40-49 FD 0,50

39 ve aşağısı FF 0,00

Devamsız F1 0,00

Derslerin Not Katsayıları



Dönemde alınan tüm derslerin not katsayıları ile AKTS değerleri çarpılır. 
Çarpım toplamları  dönemde alınan tüm derslerin toplam AKTS değerine 
bölünür ve DNO (Dönem Not Ortalaması) elde edilir.
DNO:  107/30 =3,57
GNO ise iki dönem sonunda elde 210,50 / 60= 3,5083 =3,51



 Başarı değerlendirmesi

Bir dersin başarı notu, ara sınav not ortalamasının             % 40’ı

+   final / bütünleme sınav notunun    % 60’ı

Harf notu olarak belirlenir

Ancak, final / bütünleme notunun  30’un altında olması durumunda 

başarı notu  FF olarak verilir.

başarısız

Ara sınav sonucuna bakmaksızın. Haydi dikkat !



Sınıf Tekrarı 

hesaplanan GNO 1,85’in altında olan öğrenciler

Akademik yıl bitiminde                                                                                                

sınıf tekrarına kalır 

ve izleyen öğretim yılının 
hem güz hem bahar yarıyıllarında yeni ders alamazlar.

Ayrıca sınıf tekrarına kalan öğrenci; dereceye giremez, öğrenci temsilcisi 
olamaz, yurt dışında staj yapamaz, burslardan yararlanamaz.



 Başarı değerlendirmesi

Programın süresi sonunda, disiplin cezası almamış, 
mezuniyet genel not ortalaması

3,00  – 3.49   Onur Belgesi 
3,50  – 4,00   Üstün Onur Belgesi veriliyor.



• Mazeret Sınavları

 Final sınavının mazereti yoktur.

 Vize ve/veya tek ders sınavı ve/veya final ve bütünleme sınavının
her ikisine birden haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti 
dolayısıyla katılmayan öğrencilerin mazeretlerinin ilgili yönetim 
kurulları tarafından kabulü halinde; ilgili öğretim elemanı ve 
bölüm tarafından belirlenen, dekanlıklar, yüksekokul veya meslek 
yüksekokulu müdürlüklerince onaylanan mazeret halinin kalktığı bir 

günde mazeret sınavı yapılır.



 Başarı değerlendirmesi

DD ve DC harf notu alınan derslerden başarılı olunabilmesi için;

dersin alındığı dönemdeki Yarıyıl Not Ortalamasının (DNO) 

2,00 ve üzeri olması gerekir.

Eğer; DNO 2,00’ın altında ise DD ve DC harf notu olan dersler sonraki 
dönemde tekrar alınır.



Sınav Notuna İtiraz

Yarıyıl / yılsonu ve bütünleme sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 7 
gün içerisinde  

ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne yazılı olarak başvuru yapılabilir.

Sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilmez.



UZAKTAN EĞİTİM
UZEM

 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında üniversitemizin birimlerinde;

Yabancı Dil-I-II, Türk Dili-I-II , Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I ve II

dersleri uzaktan eğitimle verilecektir.

Bu dersleri alan öğrencilerimiz uzaktan eğitimin verileceği sisteme; 

http://ue.mku.edu.tr/ adresinden erişebilirler. 

Kullanıcı adı ve şifreler üniversitemizin öğrenci bilgi sistemindeki tanımlı olan şifre geçerlidir.

Uzaktan Eğitimle Verilecek derslere ilişkin genel duyuruları :  

www.mku.edu.tr adresindeki ana sayfanın sağ alt köşesindeki UZEM başlığına 
tıklayarak takip edebilirsiniz.





İlk defa giriş yapanlar için :

Kullanıcı adı:  öğrenci numaranız
Şifre              :  OBS şifreniz





Sizin değerlendirmeleriniz

Üniversitemiz, tüm alanlarındaki kaliteyi sürekli yükseltmek amacıyla  
sizlerden her öğretim yılının sonunda  eğitim aldığınız birim 
ve eğitim veren akademik elemanlar ile  ilgi memnuniyetinizi ölçen bir 
anket uygulamakta, sonuçları değerlendirip ilgili birimlere iletmektedir.



Öğrenci İşleri hep yanınızda   

Araştırın, bilgilenin…

Kazanın !



Öğrenci Hareketliliği



11 veya 2 dönem için kendi programınızda 

• Yurtdışında başka üniversite    veya 

• Türkiye’de başka bir üniversitede   öğrenim görebilirsiniz veya 

• Yurt dışında staj yapabilirsiniz.  

Nasıl, ne zaman, şartlar nedir  ?

Uluslararası İlişkiler Birimi                                                                            

Farabi

Araştırın, bilgilenin çünkü…..



Nereye gitmek istediğini bilen yelkenli

rüzgarlardan faydalanabilir.







Tayfur Sökmen Kampüsünde 

Kütüphane

ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı



Kütüphane  kullanıcı eğitimi vermektedir.
Bireysel veya grup olarak

kütüphaneye  bu eğitim için başvuru  yapabilirsiniz.

Kütüphaneye gelmeden 
kitap, makale taraması yapılabilir.

Genel olarak: 
En fazla 5 kitap 15 gün süreliğine ödünç alınabilir, 

ihtiyaç duyulduğunda  bu süreyi  internet ortamında uzatılabilir.

Kullanıcı Eğitimi



• Kütüphanede bulunan Okuma Salonu (7/24 Ünitesi) ile  
öğrencilere haftanın 7 günü 24 saat boyunca ders çalışma imkanı 
sağlanmaktadır.

• 1000 kişilik oturma kapasitesine sahip kütüphanede her katta 
yer alan geniş okuma salonları mevcuttur. 

• Öğrenciler, online randevu ile Grup (6 adet) ve Bireysel (15 adet) 
Çalışma odalarını kullanabilirler.

• Öğrenciler, kütüphanenin abone olduğu Türkçe ve İngilizce veri 
tabanları aracılığıyla güncel e-dergi, e-kitap ve makalelere erişim 
sağlayabilmektedir.

• Öğrencilerin ilgi ve akademik ihtiyaçlarına göre zengin bir 
kütüphane koleksiyonu bulunmaktadır.

• Öğrenciler; basılı yayınları online katalog aracılığıyla, Türkçe ve 
İngilizce elektronik kaynakları ise tek bir arayüzden (EBSCO 
Discovery Services) tarayabilirler.



Başarılı ve Mutlu bir Üniversite Yaşamı dileriz !  

Bu sunumu gerçekleştiren tüm hocalarımıza

özel  teşekkürlerimizi sunarız  !  


