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Hayatı kazandığımız bu şehre, 
öyle bir eser bırakmalıyız ki;  bu eser ülkemizin, bölgemizin 

ve gençlerimizin geleceğine önemli değerler katacak nitelikli 
ve saygın bir üniversite olmalıdır.

Hasan Kalyoncu



Cemal KALYONCU
Mütevelli Heyeti Başkanı

Sevgili Gençler,

Hasan Kalyoncu Üniversitesine hoş geldiniz!..
Yeni bir eğitim ve öğretim yılına başlamanın hep birlikte heyecanı içindeyiz. Gelecek 
hayallerinizi gerçekleştireceğiniz üniversitemizden, birer meslek sahibi olarak mezun 
olacaksınız. 

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu kaliteli insan gücünün birer temsilcisi olmaya, artık adaysınız.  
Edineceğiniz bilgi ve donanımla, ülkemize büyük katkılar sunacağınızdan eminim. 

Bugün ülkelerin gelişmişliğinin en temel kriterlerinden biri de üniversitelerin kaliteleridir. 
Üniversitemiz, güçlü akademik kadrosunun vermiş olduğu eğitim-öğretim yanında, hayat 
kalitenize de önem vererek sizlere bir vakıf anlayışıyla hizmet etmektedir.  
Adeta, bütün zamanların kenti olan Gaziantep’te bulunan kampüsümüz, hem şehrin 
tarihsel tecrübesinden yararlanmakta hem de şehre yeni kazanımlar sağlama yolunda 
çalışmalarını sürdürmektedir.  

Şehrin, bütün zamanlardaki en büyük özelliği "girişimci" insan yetiştirme potansiyeline 
sahip oluşudur.  Üniversitemiz, hangi bölümü olursa olsun başta “girişimci” olma özelliğini 
kazanmış genç nesiller yetiştirmeyi kendine ilke edinmiştir. 

Sizler, ülkemizin beşeri gücü ve genç değerlerisiniz. Başarı ve kendinizi doğru 
yönlendirme ile üniversitemizden en üst düzeyde istifade edecek, Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi öğrencisi olmanın onurunu yaşayacak ve yaşatacaksınız. 

Sevgili gençler, sizleri bir kez daha içtenlikle kutluyor; 2019-2020 akademik yılının hayırlı 
uğurlu olmasını dilerken, hepinize ömür boyu başarı ve mutluluklar diliyorum.



Sevgili Öğrencilerim,

Geleceğimizin en büyük teminatı ve yarınlarımızın mimarı olan siz gençlerimizle 
2019-2020 eğitim-öğretim yılına başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Üniversiteler; bilgiyi paylaşabilmenin, yeni dünyalar keşfetmenin, farklı pencerelerden 
bakabilmenin ve dönüşümü yakalayabilmenin en değerli kurumlarıdır. Bu kurumun birer 
mensubu olarak; kendinize, bölgenize ve ülkenize karşı sorumluluklarınız var. Öğreniminiz 
boyunca edindiğiniz bilgiler ve kendinize kattığınız donanımlarınızla geleceğe yön veren 
bireyler olacaksınız. 

Sizler; yarının düşünce önderleri, iş dünyasının liderleri, sosyal ve beşeri bilimcileri 
kısacası, ülkemizin geleceğisiniz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi; girişimci, yenilikçi ve 
uluslararası anlamdaki faaliyetleriyle bilimsel bilgiyi üretirken, toplumsal sorunlara duyarlı 
nesiller yetiştirmenin gayreti içerisindedir.

Başarı emek ister. Sizlerden en büyük isteğimiz; başarılı bir insan olmak için çaba 
göstermeniz, daima iyiyi ve en doğruyu hedeflemenizdir. Unutmayın ki, dürüst, çalışkan 
ve üretken insan, bir değer üretir ve ancak değer oluşturduğunuzda başarı sizi takip 
eder. Asla bildiklerinizle yetinmeyin ve yaşadığınız hayata anlam vermeye gayret 
edin. Çağımız bilgi ve bilişim çağıdır; bilgi çok hızlı değişmekte ve devasa boyutlarda 
artmaktadır. Bilgideki değişmeleri iyi izleyin. Bildiğini zannetmek, öğrenmenin en büyük 
düşmanıdır. Farabi; “Önce doğruyu bilmek gerekir. Doğru bilinirse yanlış da bilinir, ama 
önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz” der. Önünüze açılacak kapılar ve sunulacak 
fırsatlar başarınızın anahtarı olacaktır.

Hep mutlu ve başarılı olun…

Prof. Dr. Edibe SÖZEN
Rektör V.
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6      Yeni Bir Bilim Kenti

Bu derse ayrılan dört gün içinde siz ve arkadaşlarınız birbirinizle, öğretim elemanları 
ve yardımcı kadrolarla, yöneticilerle tanışacaksınız. Potansiyelinize ulaşmanız için size 
destek verecek kişilerle çevrili olacaksınız. Farklı konulardaki seminerlere katılıp yeni 
bilgiler edinecek ve aynı zamanda çeşitli sosyal etkinliklerde yer alacaksınız. 

Kampüsü, fakülteleri, yurtları, sınıfları, stüdyo ve laboratuvarları, kütüphaneyi, spor 
tesislerini, boş zamanınızı değerlendireceğiniz iç ve dış mekanları ve Gaziantep şehrini 
tanıma fırsatı bulacaksınız. Üniversitemizdeki birimler ve merkezler hakkında bilgi sahibi 
olacaksınız. Üniversitemizde etkinliklerini sürdüren çeşitli öğrenci kulüpleri hakkında 
bilgi edinecek, kendi ilgi ve yeteneklerinize uygun kulüplere katılmayı planlayacak ve üye 
olacaksınız. 

Üniversitedeki birçok işleminizi yapacağınız HKU uzantılı e-posta adresiniz ve şifrenizle 
üniversitenin bilişim hizmetlerinden nasıl faydalanacağınızı öğreneceksiniz.

“INT 100 Üniversite Hayatına Giriş” Dersi Nedir?

INT 100 Üniversite Hayatına Giriş dersi, üniversite hayatını ve Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi’ni daha iyi tanıyabilmeniz için düzenlenmiştir. Bu dersi başarıyla 
tamamlayabilmeniz için düzenlenen oryantasyon programındaki etkinliklere katılım 
göstermeniz gerekmektedir.
Önemli Not: INT 100 Üniversite Hayatına Giriş dersi, tüm öğrencilerin mezun olabilmesi 
için alması gereken “1” kredilik bir derstir. INT 100 dersinden aldığınız harf notu, 
bölümünüze başladığınız ilk yarıyılda not çizelgenize (transkript) yazılır.

“INT 100 Üniversite Hayatına Giriş” Dersinin Yükümlülükleri Nelerdir?

23-26 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak etkinliklere katılmanız gerekmektedir.

•  Fakülte/Yüksekokul, kütüphane tanıtımları ve fakülte tanışma atölyeleri zorunlu 
etkinliklerdir.
•  Etkinlikler 1, 2 veya 3 puandır.
•  INT 100 dersinden aldığınız not, etkinliklerden alınan toplam puan sayısına göre 
hesaplanır.
•  Katıldığınız her bir etkinlik için kitapçığınızın son sayfasındaki katılım formuna kaşe 
bastırmanız gerekmektedir. Bunun için her etkinlikte görevliler bulunacaktır. 
•  Öğrenci profil çalışması kapsamında size gönderilen anketi doldurmanız 
beklenmektedir.
•  Etkinliklerle ilgili değerlendirme formu doldurmanız beklenmektedir. 
• Sizlerden oryantasyon programı ile ilgili düşüncelerinizi ve üniversite yaşamından 
beklentilerinizi içeren bir yansıtma yazısı yazmanız beklenmektedir. Bu yazıyı yazmanız ve 
program sonunda teslim etmeniz dersi başarıyla tamamlayabilmeniz için ön koşuldur.

Bu yazının raporlaması;
Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto büyüklüğünde ve 1,5 satır aralığında 
olmalıdır. Öznel bir dil kullanılarak kendi görüşlerinizi aktaracağınız rapor iki sayfa olmalı, 
poşet dosya kullanılmadan zımbalanarak teslim edilmelidir. Raporun başlangıcında 
sayfanın sağ üstünde adınız soyadınız, bölümünüz, öğrenci numaranız ve telefon 
numaranız yer almalıdır. 

Üniversite Hayatına Giriş Dersi
Hoş Geldiniz! 100IN

T
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Yansıtma yazıları 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında öğrencilerin kendi fakülte 
sekreterliklerine teslim edilecektir. 
Önemli not: Kitapçıklarınızı program boyunca yanınızda bulundurmanız ve eğitim-
öğretim yılı boyunca saklamanız önemlidir. Program tamamlandığında katılım formunu 
fakülteniz sekterliğine teslim etmeniz gerekmektedir.

INT 100 Üniversite Hayatına Giriş Dersinde Puanlama Nasıl Yapılır?

Kredi değeri 1 olan bu dersten alacağınız not, katılacağınız etkinlik sayısıyla orantılı 
olarak hesaplanır. Katıldığınız etkinliklerden alınan toplam puan için, aşağıdaki tabloda 
gösterildiği gibi AA’dan FF’e kadar olan harf notlarından biri başarı notu olarak 
verilecektir.

Kimler INT 100 Üniversite Hayatına Giriş Dersinden Muaftır?

•  Üniversitemiz öğrencisiyken INT 100 dersini alıp geçmiş, herhangi bir sebeple kaydı 
silinmiş; ancak üniversitemize yeniden kayıt hakkı kazanan öğrenciler.

INT 100 Program İçerikleri Nelerdir?

Oryantasyon Programı çerçevesinde şu etkinlikler yer almaktadır:

1. Açılış (2 Puan)
2. Fakülte/Yüksekokul Tanıtımları- Zorunlu (2 Puan) (Her öğrenci yalnızca kendi 
fakülte tanıtımından puan alabilir. Hazırlık öğrencileri, hem yüksekokul hem de fakülte 
tanıtımlarına katılacaktır.)
3. Tanışma Atölyeleri – Zorunlu (2 Puan) (Her öğrenci yalnızca kendi fakültesinin 
tanışma atölyesinden puan alabilir. Hazırlık öğrencileri Yabancı Diller Yüksekokulu tanışma 
atölyesine katılacaktır.)
4. Kütüphane Tanıtımı- Zorunlu (2 Puan)
5. Merkez/Birim/Ofis Tanıtımları (1 Puan) 
6. Spor Etkinlikleri (2 Puan)
7. Seminerler (1, 2 ve 3 Puan) 
8. Gezi (1 Puan) Etkinliklerden Alınan 

Toplam Puan Sayısı Harf Notu

27-34 AA

23-26 BA

20-22 BB

17-19 CB

14-16 CC

12-13 DC

10-11 DD

7-9 FD

1-6 FF

0 NA

INT 100 Dersinin Puanlaması
Nasıl Yapılır?

Üniversite Hayatına Giriş Dersi
Hoş Geldiniz! 100IN

T
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AÇILIŞ
2 PUAN

TANITIM
1 PUAN

TANITIM
2 PUAN

TANITIM
1 PUAN

ETKİNLİK

YEMEK ARASI

ARA

GÖSTERİ VE 
SANAT MERKEZİ
23.09.2019
Pazartesi

GÖSTERİ VE 
SANAT MERKEZİ
23.09.2019
Pazartesi

REKTÖRLÜK ÖNÜ
YEŞİL ALAN
23.09.2019
Pazartesi

GÖSTERİ VE 
SANAT MERKEZİ
23.09.2019
Pazartesi

GÖSTERİ VE
SANAT MERKEZİ
23.09.2019
Pazartesi

09.30

11.00

11.45

12.00

11.30 - 11.45

10.40

Oryantasyon ve Açılış Töreni
INT 100 Üniversite Hayatına Giriş
Dr. Öğr. Üyesi Büşra AKÇABOZAN KAYABOL
PDR-MER Müdürü

Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Edibe SÖZEN, Rektör V.
Haluk KALYONCU, Mütevelli Heyeti Başkan Vekili

Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Mehmet Salih YOĞUN | Müdür

Üniversitede Bilişim Hizmetleri

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde sunulan bilişim hizmetleri 
nelerdir? Bu imkanlardan nasıl yararlanabilirsiniz? Sizleri 
bilgilendirmek için buradayız.

Mehmet ARARAT
Bilgi İşlem Müdürü

Öğrenci Sarmalı “Biz Geldik”

Tüm öğrenciler el ele tutuşarak sarmal olacaklar ve HKÜ’ye 
“biz geldik” diyeceklerdir.

Kampüs ve Öğrenci Kulüpleri

Tuğba ÇİFTÇİ
Sağlık, Kültür ve Spor Müdürü

12.30 - 13.00
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ETKİNLİK
2 PUAN

TANITIM
2 PUAN

TANITIM
2 PUAN

SEMİNER-1 
3 PUAN

ARA

KÜTÜPHANE
23.09.2019
Pazartesi

KÜTÜPHANE
23.09.2019
Pazartesi

KKM
24.09.2019
Salı

GÖSTERİ VE
SANAT MERKEZİ
23.09.2019
Pazartesi

13.30

15.30

09.30

14.30

10.15 - 10.30

Kütüphane

13.30 - Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrencileri
14.00 - Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Öğrencileri
                İletişim Fakültesi Öğrencileri
14.30 - Meslek Yüksekokulu Öğrencileri 

K. Mustafa ÇETİN
Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü

Kütüphane

Hukuk Fakültesi Öğrencileri 

K. Mustafa ÇETİN
Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü

Süprizlerle Dolu Üniversite Yaşamı

Üniversite yaşamınızda sürprizler ne zaman ve nerede 
karşınıza çıkacaktır? Üniversite yaşamınızla geleceğinizde 
neleri değiştirebilirsiniz? Üniversite yaşamınızda kariyeriniz 
için hangi fırsatları asla kaçırmamalısınız? Bu konularda bilgi 
almak istiyorsanız sizleri seminerimize bekliyoruz. 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan EŞİCİ

Spor Etkinlikleri - 1

Hentbol ve basketbol atışları yapma ve halat çekme etkinlik-
leri için sizleri Gösteri ve Sanat Merkezi’ne bekliyoruz.

Tuğba ÇİFTÇİ
Sağlık, Kültür ve Spor Müdürü
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ETKİNLİK
2 PUAN

TANITIM
1 PUAN

TANITIM
1 PUAN

TANITIM
1 PUAN

GOLF SAHASI
24.09.2019
Salı

KKM
24.09.2019
Salı

KKM
24.09.2019
Salı

KKM
24.09.2019
Salı

10.30

11.30

11.45

12.00

Spor Etkinlikleri - 2

Golf sporunu tanımak ve golf atışı yapmak için sizleri golf 
sahamıza bekliyoruz.

Tuğba ÇİFTÇİ
Sağlık, Kültür ve Spor Müdürü

PDRMER (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
Uygulama ve Araştırma Merkezi) 

Öğrencilerimizin kendilerini tanımalarına ve geliştirmelerine, 
yaşadıkları güçlüklerin üstesinden gelmelerine destek 
olmak amacıyla yardım hizmeti sunan merkezimiz ve 
merkezimizden nasıl faydalanabileceğiniz hakkındaki bilgiler 
paylaşılacaktır.

Dr. Öğr. Üyesi Büşra AKÇABOZAN KAYABOL

Kariyer Merkezi

Öğrencilerimizi iş dünyasıyla buluşturmak ve çalışma hayatını 
daha yakından tanımalarını sağlamak ve kariyer fırsatları 
hakkında bilgilendirmek amacıyla faaliyet gösteren merkezi-
mizin detayları paylaşılacaktır.

Arş. Gör. Ahmet AYAZ

Engelsiz HKÜ 

Engelli öğrencilerin öğrenim yaşamlarını kolaylaştırmak, eği-
tim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak ve sosyal 
yaşamları için gerekli önlemleri almak için hizmet veren  mer-
kezimizin işleyişi hakkında bilgi verilecektir. 

Dr. Öğr. Üyesi Nilay KAYHAN
Psikolog Yasemin BANKİR
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TANITIM
2 PUAN

TANITIM
2 PUAN

TANITIM
2 PUAN

Hukuk 2/1
24.09.2019
Salı

GSMF102
24.09.2019
Salı

CEP SİNEMA
24.09.2019
Salı

13.30

13.30

13.30

Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Yusuf ARAYICI | Dekan
Arş. Gör. Mehmet Halil YABALAR
Arş. Gör. İbrahim Halil DEGER
Arş. Gör. Nihat Yılmaz ŞİMŞEK
Arş. Gör. Özge Çiğdem ÖZELMACI DURMAZ 
Arş. Gör. Fatih ALİSİNANOĞLU 
Arş. Gör. Erkan KIYMIK

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Prof. Dr. E. Görün ARUN | Dekan
Öğr. Gör. Dilşat ÖLEKLİ
Öğr. Gör. İrem KÖSE

İletişim Fakültesi

Prof. Dr. G. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN | Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Bülent Bahri KÜÇÜKERDOĞAN
Arş. Gör. Zehra Çiğdem ÖZER ULUFER 
Arş. Gör. Muzaffer Musab YILMAZ

YEMEK ARASI

12.30 - 13.30

ETKİNLİK

KKM
24.09.2019
Salı

12.15

Müzik Dinletisi

HKÜ öğrencilerinden keyifli bir müzik dinletisi
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TANITIM
2 PUAN

TANITIM
2 PUAN

TANITIM
2 PUAN

TANITIM
2 PUAN

Merkez Amfi
24.09.2019
Salı

KKM
24.09.2019
Salı

KKM
24.09.2019
Salı

KKM
24.09.2019
Salı

13.30

13.30

13.30

14.30

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Kezban BAYRAMLAR | Dekan
Öğr. Gör. Betül KAPLAN
Arş. Gör. M. Anıl ERBAĞCI
Arş. Gör. Vahide TAŞ
Arş. Gör. Murat Ali ÇINAR
Arş. Gör. Tuğba BADAT
Arş. Gör. Eda AÇIKGÖZ

Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Ömer ÖZKAN | Dekan
Arş. Gör. Ayşegül Kübra GÖK 
Arş. Gör. Cahit Baybars KAYHAN

Kütüphane

İktisat, İşletme ve Psikoloji Bölümü Öğrencileri 

K. Mustafa ÇETİN
Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü

Eğitim Fakültesi 

Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK | Dekan
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk AKBAŞ | Dekan Yrd.
Dr. Öğr. Üyesi Gülfem MUŞLU KAYGISIZ | Dekan Yrd.
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı TOMAR
Dr. Öğr. Üyesi Nilay KAYHAN
Dr. Öğr. Üyesi Görsev SÖNMEZ BORAN
Dr. Öğr. Üyesi Şermin METİN
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TANITIM
2 PUAN

TANITIM
1 PUAN

TANITIM
1 PUAN

TANITIM
1 PUAN

TANITIM
1 PUAN

KKM
24.09.2019
Salı

KKM
24.09.2019
Salı

KKM
25.09.2019
Çarşamba

KKM
25.09.2019
Çarşamba

KKM
25.09.2019
Çarşamba

14.30

15.45

09.30

09.40

09.50

Kütüphane

14.30 - Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencileri
15.30 - Eğitim Fakültesi

K. Mustafa ÇETİN
Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü

Üniversitede Ölçme Değerlendirme Sistemi

Üniversitedeki ölçme ve değerlendirme sisteminin nasıl 
olduğunu anlamak, sınav sistemi hakkında detaylı bilgi sahibi 
olmak için sizleri bu seminere bekliyoruz. 

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk AKBAŞ

Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Öğrenci ve 
Erasmus Ofisi 

Uluslararası İlişkiler, Uluslararası  Öğrenci ve Erasmus Ofisi 
hakkında bilgi almak için sizleri bekliyoruz.

Cuvan Tanık | Koordinatör
Merve ERDEĞER
Suada HEDZIC

KALİTTO
Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi

Öğrencilerimizin girişimlerini, proje ve patent fikirlerini hayata 
nasıl geçirebilecekleri hakkında bilgi verilecektir. 

M. Cengiz HELVACIKARA | Koordinatör

Uzaktan Öğretim Yöntemiyle Verilen Türk Dili, 
Atatürk İlke ve İnkılapları Dersleri

Öğr. Gör. Sakine HAKKOYMAZ



14      Yeni Bir Bilim Kenti

TANITIM
2 PUAN

SEMİNER-2
3 PUAN

SEMİNER-3
1 PUAN

HUKUK AMFİ
25.09.2019
Çarşamba

KKM
25.09.2019
Çarşamba

KKM
25.09.2019
Çarşamba

10.00

11.10

11.50

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Doç. Dr. Şakir DİNÇŞAHİN | Dekan Yardımcısı 
Dr. Öğr. Üyesi Eda DİNERİ
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ÖZGÜNER 
Arş. Gör. Cemile Gökçe ELKOVAN
Arş. Gör. Saadet YAPAN

Mutlu Bir Üniversite Yaşamı

Ailemden, sevdiklerimden ve kendimi güvende hissettiğim 
ortamlardan uzakta; kendi yaşamıma ilişkin kararlarımı, so-
rumluluklarımı ve özgürlüğümü kullanabileceğim; akademik, 
sosyal ve kültürel gelişimim için fırsat sunulan bir ortamda 
NASIL MUTLU OLABİLİRİM? Mutlu olmam ne kadar kendim-
le ne kadar bulunduğum ortamla ve başkaları ile ilgilidir?

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı TOMAR

Öğrencilerin Hak ve Sorumlulukları

Üniversitede sizleri bekleyen farklı durumlarda nasıl davran-
manız gerektiğini öğrenmek ister misiniz? Bu seminerde hak 
ve sorumluluklarınızın neler olduğunu öğrenebileceksiniz.

Özgül TAN YÜKSEKBİLGİLİ
Öğrenci İşleri Müdürü

TANITIM
2 PUAN

KKM
25.09.2019
Çarşamba

10.00

Meslek Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Semra ÇELİKLİ | Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Leyla DELİBAŞ
Öğr. Gör. Vahide Eda BABAGÜR
Öğr. Gör. Göksel DÜRMÜŞ
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SEMİNER-4
3 PUAN

KKM
25.09.2019
Çarşamba

12.00

Öğreniyorum, O Halde Varım! 
(Etkili Başarı Yolları)

Kendi öğrenme stilinizi keşfetmenin ve daha etkili bir şekilde 
ders çalışmanın farklı yöntemlerine yakından bakmak için bu 
seminere katılımınızı bekliyoruz.

Dr. Öğr. Üyesi Gökçen AYDIN

YEMEK ARASI

12.30 - 13.00

TANIŞMA
ATÖLYELERİ
2 PUAN

25.09.2019
Çarşamba

13.30-15.00

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

İngilizce Öğretmenliği - KKM005
Arş. Gör. Fatma ÇİLOĞLAN 
Arş. Gör. Büşra Nur DURMAZ

Okul Öncesi Öğretmenliği - KKM003
Arş. Gör. Zerrin MERCAN
Arş. Gör. Mihriban ÖZCAN

Özel Eğitim Öğretmenliği - EF104
Arş. Gör. Sevim KARAHAN 
Arş. Gör. Şeyda YILDIRIM

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - HUKZ2
Arş. Gör. Ahmet AYAZ
Arş. Gör. Esra EKER

Sınıf Öğretmenliği - EF112
Arş. Gör. Nurgül ÇAKMAK 
Arş. Gör. Melike UÇAR
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MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği - HUKB5
Arş. Gör. Fatih ALİSİNANOĞLU
Arş. Gör. Erkan KIYMIK

Bilgisayar Mühendisliği - HUKB5
Arş. Gör. Nihat Yılmaz ŞİMŞEK 
Arş. Gör. Cihan KUZUDİŞLİ

İnşaat Mühendisliği - HUKB5
Arş. Gör. Özge Çiğdem ÖZELMACI DURMAZ 
Arş. Gör. Mehmet SAKİN

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı - GSMF102
Arş. Gör. Leyla Figen GEYYAS
Arş. Gör. Meltem ARARAT

Mimarlık - GSMF103
Arş. Gör. Mert Sercan SAĞDIÇOĞLU
Arş. Gör. Merve KARABEYESER

HUKUK FAKÜLTESİ

Hukuk - KKM
Arş. Gör. Ayşegül Kübra GÖK 
Arş. Gör. Cahit Baybars KAYHAN 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Görsel İletişim Tasarımı - Cep sinema
Arş. Gör. Zehra Çiğdem ÖZER ULUFER

Radyo, Televizyon ve Sinema - Cep sinema
Arş. Gör. Muzaffer Musab YILMAZ 

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat - FEAS101
Arş. Gör. Bilal ÇAYIR
Arş. Gör. Gözde TUĞAN MERAL

İşletme - FEAS102
Arş. Gör. Sinem KÜÇÜKYILMAZ 
Arş. Gör. Cemile Gökçe ELKOVAN

Psikoloji - MF001
Arş. Gör. Merve Gülçin TUTLU 
Arş. Gör. Feyza TOPÇU
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Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - FEAS103
Arş. Gör. İhsan KUYUMCU 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik - FEAS103
Arş. Gör. Ömer Ertuğrul MERAL

SAĞLIK BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Beslenme ve Diyetetik - HEAS308
Arş. Gör. M. Anıl ERBAĞCI
Arş. Gör. Vahide TAŞ

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - FTR202
Arş. Gör. Murat Ali ÇINAR
Arş. Gör. Tuğba BADAT

Hemşirelik - HEAS311
Öğr. Gör. Betül KAPLAN
Arş. Gör. Eda AÇIKGÖZ

MESLEK YÜKSEKOKULU

Adalet - HEAS312
Öğr. Gör. V. Eda BABAGÜR

Anestezi - EF105
Öğr. Gör Ebru BİRİMOĞLU

Diyaliz - EF304
Öğr. Gör. Aynur EKREN

İlk ve Acil Yardım - KKM004
Arş. Gör. İbrahim BİLİR

GEZİ
1 PUAN

26.09.2019
Perşembe

09.30

Panorama Müzesi - Mutfak Müzesi - Kültür Yolu

09.30 - Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
                Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi
                Hukuk Fakültesi Öğrencileri
             
13.30 - İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
               Sağlık Bilimleri Fakültesi
               İletişim Fakültesi
               Meslek Yüksekokulu Öğrencileri 
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YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

“Gerçek Yaşam için Eğitim” sloganı ile 
Yabancı Diller Yüksekokulu, sınıfta doğal 
ve etkileşimli ortamlar oluşturarak dil 
öğrenimini gerçek yaşam durumlarıyla 
ilişkilendirir. Okulumuz, öğrencilerin 
öğrenmeyi anlamlı, yararlı ve keyifli 
hale getirmesi için destekleyici bir 
öğrenme ortamı yaratır. İngilizce hazırlık 
programımızın özellikleri arasında şunlar 
yer alır:

• Öğrencilerin gelişen öğrenme 
ihtiyaçlarına uygun hale getirilen öğrenci 
merkezli program
• Dersleri öğrencilerin eğlenmesine ve 
başarılı olmasına yönelik şekillendiren 
yüksek nitelikli ve uluslararası deneyimli 
kadro
• Bilgisayar teknolojisinin bilgisayar 
destekli dil öğrenimi aracılığıyla eğitimle 
bütünleştirilmesi
• Özenle seçilmiş ders kitapları ve 
materyaller
• Öğrencileri bölümlerine hazırlamak için 
Özel Amaçlı İngilizce programları
• Etkili danışmanlık sistemiyle öğrencilerin 
gelişimlerini yakından izleme
• Hem eğitmenler hem de öğrenciler için 
oryantasyon programı
• Konuşma becerilerini geliştiren kulüpler
• Eleştirel ve yaratıcı düşünceyi 
destekleyen öğrenme ortamı

DY MUAFİYET VE DÜZEY BELİRLEME 
SINAVI
Akademik yılın başında yapılan Muafiyet 
ve Düzey Belirleme sınavında başarılı 
olan öğrenciler bölümlerinde akademik 
çalışmalarına başlarlar. Başarılı olamayan 
öğrenciler ise uygun seviyelere yerleştirilir 
ve sınavdan aldıkları sonuca göre hazırlık 
programına başlarlar. YDY Muafiyet ve 
Düzey Belirleme Sınavı 24 Eylül 2019 
tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulu 
binasında yapılacaktır. Öğrenci listeleri ve 
sınav saati YDY internet sayfasında 
(http://ydy.hku.edu.tr/) duyurulacaktır. 

YURT DIŞINDA DİL EĞİTİMİ
YDY, öğrencilerin dil eğitimlerini yurt dışın-
da tamamlamalarına olanak sağlar. Birinci 
yarıyıl sonunda, iki kuru başarıyla tamam-
lamış ve programa başvurmuş en yüksek 
puanlı 15 öğrenciye ikinci yarıyıl eğitimleri-
ne Amerika veya İngiltere’de devam etme 
şansı verilir. Öğrenim ücretleri üniversite 
tarafından karşılanır.

PEARSON AKREDİTASYON SÜRECİ
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yabancı Dil-
ler Yüksekokulu 100’ü aşkın ülkede 100 yılı 
aşkın eğitim ve öğretim tecrübesine sahip, 
dünyanın önde gelen yetkilendirme kuru-
luşu olan Pearson Assured ile akreditas-
yon sürecine 2017 yılının Temmuz ayında 
başlamış ve 2 ay gibi kısa bir sürede süreci 
başarıyla tamamlayıp uluslararası akredite 
edilmiş bir kurum olmuştur.

HKÜ YDY İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (YDY), 2010 yılı Eylül ayında 
eğitim sunmaya başlamasından bu yana öğrencilere uluslararası düzeyde, yüksek kaliteli 
dil eğitimi hizmeti sağlamaktadır. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğrenciler 5 dönem 
boyunca Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate ve Advanced 
seviyelerinde eğitim görürler.
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İnternette arayıp da 
bulamayacağınız tüm 

akademik ve güvenilir bilgi 
kaynağına kütüphane web 
sayfamız üzerinden 7/24 

erişilebilmektedir.
kutuphane.hku.edu.tr

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
geniş ve ferah bir kampüse 

sahiptir. Burada modern 
dersliklerin yanında öğrenciler 

için barınma, beslenme ve 
diğer ihtiyaçların karşılanması 
amacıyla yurt, kafeterya, spor 
tesisleri ve sağlık merkezi yer 

almaktadır.

Son teknoloji ile donatılan 
kampüsümüzde öğrencilerimiz, 

dizüstü bilgisayarlarıyla her 
noktadan internete bağlanabilme 
imkanına  sahiptir. Üniversitemiz 
kendi enerjisini güneşten üreten 

çevre dostu bir üniversitedir.

KENDİ ENERJİSİNİN TAMAMINI

GÜNEŞTEN ÜRETEN
ÇEVRE DOSTU ÜNİVERSİTE

1200 kW kurulu enerji santrali



20      Yeni Bir Bilim Kenti

23 Eylül 2019 Hazırlık Sınıfında 1. dönem derslerin başlaması

24 Eylül 2019

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin Hazırlık Sınıfı Dil Yeterlik ve Düzey Belirleme 
Sınavı  (Uluslararası ve lisansüstü öğrenciler dahil)

2018-2019 ve önceki yıllarda kayıt yaptıran öğrencilerin Hazırlık Sınıfı Dil 
Yeterlik ve Düzey Belirleme Belirleme Sınavı

27 Eylül 2019 Yeni kayıt yaptıran bölüm öğrencilerin İngilizce dersleri Muafiyet Sınavı

29 Ekim 2019 Cumhuriyet Bayramı Resmi Tatil (28 Ekim Öğleden sonra tatil)

25 Kasım 2019 Hazırlık Sınıfı 1. Dönem Kur Atlama Sınavı ( 9 hafta)

27 Kasım 2019 Hazırlık Sınıfı 1. Dönem Kur Atlama Mazeret Sınavı

2 Aralık 2019 Hazırlık Sınıfında 2. dönem derslerin başlaması

1 Ocak 2020 Yılbaşı tatili

20 Ocak 2020 Hazırlık Sınıfı 2. Dönem Kur Atlama Sınavı ( 7 hafta)

22 Ocak 2020 Hazırlık Sınıfı 2. Dönem Kur Atlama Mazeret Sınavı

27-31 Ocak 2020 Hazırlık Sınıfında Ara tatil (1 Hafta)

3 Şubat 2020 Hazırlık Sınıfı 3.Dönem Kayıtları ve Derslerin Başlaması

23 Mart 2020 Hazırlık Sınıfı 3. Dönem Kur Atlama Sınavı ( 7 hafta)

25 Mart 2020 Hazırlık Sınıfı 3. Dönem Kur Atlama Mazeret Sınavı

30 Mart 2020 Hazırlık Sınıfında 4. dönem derslerin başlaması

23 Nisan 2020 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resmi Tatil (1 gün)

1 Mayıs 2020 Emek ve Dayanışma Günü Resmi Tatil (1 gün)

18 Mayıs 2020 Hazırlık Sınıfı 4. Dönem Kur Atlama Sınavı (7 Hafta)

19 Mayıs 2020 Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı Resmi Tatil (1 gün)

20 Mayıs 2020 Hazırlık Sınıfı 4. Dönem Kur Atlama Mazeret Sınavı

24-26 Mayıs 2020 Ramazan Bayramı (23 Mayıs öğleden sonra resmi tatil)

1 Haziran 2020 Hazırlık Sınıfı 5. Dönem Kayıtları ve Derslerin Başlaması

10 Temmuz 2020 Hazırlık Sınıfında 5.Dönem  derslerinin kesilmesi (6 hafta)

13 Temmuz 2020 Hazırlık Sınıfında 5.Dönem Kur Atlama Sınavı

14 Temmuz 2020 Hazırlık Sınıfında 5.Dönem Kur Atlama Mazeret Sınavı

 BİRİNCİ DÖNEM

 İKİNCİ DÖNEM

BEŞİNCİ DÖNEM

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HAZIRLIK SINIFI AKADEMİK TAKVİMİ
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18-20 Eylül 2019 Fakülte/Yüksekokul/Enstitülerde OBS'den ders kayıtları 

23 Eylül 2019 Fakülte/Yüksekokul/Enstitülerde derslerin başlaması

23-27 Eylül 2019 Ders ekleme-bırakma ve danışman onayı haftası

27 Eylül 2019 Ders ekleme-bırakma ve danışman onayının son günü

ÖSYM Belirleyecek
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı ÖSYM EK YERLEŞTİRME ile kazananların ilk 
kayıtları

29 Ekim 2019 Cumhuriyet Bayramı Resmi Tatil (28 Ekim Öğleden sonra tatil)

27 Aralık 2019 Fakülte/Yüksekokul/Enstitülerde derslerin kesilmesi  (14 Hafta)

30 Aralık 2019 -10 Ocak 
2020

Final Sınavları (2 Hafta)

1 Ocak 2019 Yılbaşı Tatili

13-17 Ocak 2020 Ara Tatil (1 Hafta)

20-24 Ocak 2020 Bütünleme Sınavları (1 Hafta)

27-31 Ocak 2020 Fakülte/Yüksekoku/Enstitülerde Yarıyıl Tatili (1 Hafta)

29-31 Ocak 2020 Fakültelere Tek Ders Sınav Başvuruları (1 Hafta)

3-7 Şubat 2020 Tek Ders Sınavları (1 Hafta)

29-31 Ocak 2020 Fakülte/Yüksekokul/Enstitülerde OBS'den ders kayıtları 

3 Şubat 2020 Fakülte/Yüksekokul/Enstitülerde derslerin başlaması

3-7 Şubat 2020 Ders ekleme-bırakma ve danışman onayı haftası

7 Şubat 2020 Ders ekleme-bırakma ve danışman onayının son günü

8 Mayıs 2020 Fakülte/Yüksekokul/ Enstitülerde derslerin kesilmesi (14 Hafta)

11-22 Mayıs 2020 Final sınavları (2 Hafta)

24-26 Mayıs 2020 Ramazan Bayramı (23 Mayıs öğleden sonra resmi tatil)

27 - 29 Mayıs 2020 Ara Tatil 

1-5 Haziran 2020 Bütünleme Sınavları (1 Hafta)

15-19 Haziran 2020 Fakülte/Yüksekokul Yaz Okulu kayıtlarının yapılması

22 Haziran 2020 Fakülte/Yüksekokul Yaz Okulu derslerin başlaması

15 Temmuz 2019 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

31 Temmuz-3 Ağustos 2020 Kurban Bayramı  (30 Temmuz öğleden sonra resmi tatil)

7 Ağustos 2020 Fakülte/Yüksekokul Yaz Okulu derslerinin derslerin kesilmesi (7 hafta)

10-14 Ağustos 2020 Fakülte/Yüksekokul Yaz Okulu Final sınavları

17-21 Ağustos 2020 Fakültelere Tek Ders Sınav Başvuruları (1 Hafta)

24-28 Ağustos 2020 Tek Ders Sınavları (1 Hafta)

30 Ağustos 2020 Zafer Bayramı Resmi Tatil 

 BİRİNCİ YARIYIL

 İKİNCİ YARIYIL

YAZ OKULU

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
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UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZLERİ 

PDRMER (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi)
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi siz sevgili öğrenci-
lerimizin psikolojik destek alma ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuştur. Merkezimizde 
bireysel ve grupla psikolojik danışma hizmetleri uzmanlar tarafından ücretsiz olarak 
sunulmaktadır. Merkezimizin uzman kadrosu, merkez bünyesinde verilen hizmetler, 
seminerler ve yararlanabileceğiniz kaynaklar hakkında web sitemizde gerekli bilgileri 
bulabilirsiniz.

https://pdrmer.hku.edu.tr/

KÜYMER (Kalyoncu Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi)
Merkezimiz, ülkemizdeki üstün yeteneklilerin değerlendirilmesine ve bu bireylerin toplu-
ma yararlı kişiler olmalarına katkıda bulunacak disiplinler arası araştırmalara ve etkinliklere 
ortam sağlayarak elde edilen çıktıların paydaşlar tarafından etkin biçimde kullanılmasını 
sağlamaktadır ve  sertifikalı eğitim programları ve kursları düzenleyerek üstün yetenekli 
çocukların eğitiminde görevli olan meslek gruplarını gelişimini desteklemektedir. Merke-
zimizin uzman kadrosu, merkez bünyesinde verilen hizmetler, seminerler ve yararlanabi-
leceğiniz kaynaklar hakkında web sitemizde gerekli bilgileri bulabilirsiniz.

http://kuymer.hku.edu.tr/

GOZEUM (Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi)
Merkezimiz, özel eğitim gereksinimi olan bireylere ve ailelerine destek hizmetleri sun-
makta, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğrencilerine, 
diğer fakülte ve kuruluşların ilgili bölümlerine uygulama ve eğitim olanağı sağlamak, özel 
eğitim alanında karşılaşılan sorunların çözümüne yardımcı olmak için özel eğitim ile ilgili 
yurt içinde ve yurt dışında inceleme, araştırma ve uygulama yapmak ve bunları destek-
lemektir. Merkezimizin uzman kadrosu, merkez bünyesinde verilen hizmetler, seminerler 
ve yararlanabileceğiniz kaynaklar hakkında web sitemizde gerekli bilgileri bulabilirsiniz.

http://gozeum.hku.edu.tr/

KALMIREC (Göç, Nüfus, Eğitim ve İstihdam Sorunları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi)
Türkiye nüfusunun Türkiye sınırları içindeki ve dışındaki göç hareketlerinin sosyo- de-
mografik, eğitimsel, ekonomik, istihdam, siyasal, dinsel, hukuksal görünümleri üzerine 
araştırmalar yapmak için kurulmuş birimdir. Merkezimiz; Uluslararası göç olgusunun 
Türk sosyokültürel ve ekonomik yapısına yansımaları üzerine karşılaştırmalı araştırmalar 
yapmak; Göç, nüfus, eğitim ve istihdam konusunda yapılmakta olan her türlü akademik 
araştırmayı desteklemek; Yapılan araştırmaların sonuçlarını periyodik olarak çıkacak 
bültenlerde ve dergilerde yayınlamak; Göç konusunda Türkiye içi ve dışında; seminerler, 
paneller, yıllık konferanslar ve kongreler düzenlemek suretiyle bilgilendirme ağı kura-
rak iletişimi sağlamak amacındadır.  Merkezimizin uzman kadrosu, merkez bünyesinde 
verilen hizmetler, seminerler ve yararlanabileceğiniz kaynaklar hakkında web sitemizde 
gerekli bilgileri bulabilirsiniz.

https://kalmirec.hku.edu.tr/ 
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KALMEC (Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi)
Gaziantep bölgesinde bulunan Suriyeli misafir sayısı 400.000 çoktan aşmıştır. Bu yüz-
den, Gaziantep’te kurulmuş olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi doğal olarak etrafımızda 
gelişen olaylardan etkilenmekte ve gelişmekte olan problemlere, resmi ve sivil kurumlarla 
birlikte, çözüm önerileri üretmeyi hedeflemektedir.  Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ortado-
ğu Araştırma Merkezi amacı doğrultusunda Ortadoğu’daki sorunlara, paneller, konfe-
ranslar, konuşma serileri, makaleler, vb. bilimsel kültürel etkinlikler yoluyla, Ortadoğu’da 
barışın tesisine destek vermektir.  Merkezimizin uzman kadrosu, merkez bünyesinde 
verilen hizmetler, seminerler ve yararlanabileceğiniz kaynaklar hakkında web sitemizde 
gerekli bilgileri bulabilirsiniz.

http://kalmec.hku.edu.tr/

KADMER (Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi)
Merkezimiz; kadınların eğitim, sağlık, hukuk, siyaset ve iş yaşamındaki sorunlarına ilişkin 
araştırmalar yapmak, desteklemek ve bu araştırmalarda eşgüdümü sağlamak, işbirliği ve 
iletişimi güçlendirmek, ailenin toplumdaki yerini perçinleştirmek, kadınların etkin bireyler 
olmasını temel alarak; kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, 
seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek-
tedir. Merkezimizin uzman kadrosu, merkez bünyesinde verilen hizmetler, seminerler ve 
yararlanabileceğiniz kaynaklar hakkında web sitemizde gerekli bilgileri bulabilirsiniz.

http://kadmer.hku.edu.tr/ 

ASC (Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi)
Merkezimiz, Afrika’da şimdiye kadar meydana gelmiş ve gelebilecek siyasi, sosyal, eko-
nomik ve kültürel sorunlarla ilgili olarak, resmi ve sivil kurumlarla birlikte, çözüm önerileri 
üretmek veya akademik araştırma çerçevesinde değerli görülen Afrika kıtası ile ilgili 
konuların bilimsel literatüre kazandırılmasını sağlamaktır.

https://asc.hku.edu.tr/

YAÇEM (Yapılı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi)
Merkezimiz; Üniversite bünyesinde disiplinler arası çalışma olanaklarını sağlamak üzere 
yapılı çevre ve sosyal, ekonomik, kültürel, fiziksel ve çevresel sorunlar ile ilgili eğitim-öğ-
retim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda kısa ve uzun süreli çeşitli eğitim-öğretim 
programları düzenlemek, çeşitli araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek, uygula-
malara yönelik stratejiler belirlemek, bilim alanları arasında teknik bilginin paylaşılmasına 
olanak veren araştırmalar, çalışmalar ve etkinlikler düzenleyerek yapılı çevre ve sür-
dürülebilirlik bilincini yaygınlaştırmak ve Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası 
kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

https://yacem.hku.edu.tr/

ÇEVMER (Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi)
Merkezimiz; kamu kuruluşlarında ve sanayide çalışan araştırmacılar ve hem üniversitemi-
zin hem de diğer üniversite araştırmacılarının bilimsel araştırmaları için ulusal ve uluslara-
rası metotlar ile modern analiz cihazlarımız kullanılarak yardımcı olmaktadır.

http://cevmer.hku.edu.tr/

UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZLERİ 
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UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZLERİ 

Kariyer Merkezi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencilerine mezuniyet öncesinde ve sonrasında kariyer 
desteği vermektir. Bu desteğin içerisinde öğrencilerde mezuniyet öncesinden başlaya-
rak iş/meslek yaşamı becerileri geliştirmek, öğrencilerin bilimsel temelli bölüm ve meslek 
seçimi yapmalarını sağlamak, kariyer kararı vermekte zorlanan öğrencilerle bireysel ve 
grupla kariyer danışma hizmetleri yürütmek yer almaktadır. Kariyer Merkezi’nin bir diğer 
amacı ise mezun öğrencilerimizin kariyer gelişim süreçlerini takip etmek ve onlara ihtiyaç 
duydukları desteği sağlamaktır. Mezun izleme çalışmalarımız aynı zamanda üniversite 
programlarımızın gözden geçirilmesini de sağlamaktadır. 

https://kariyer.hku.edu.tr/

FTRMER (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi)
Merkezimiz; fizik tedavi ve rehabilitasyon ile ilgili alanlarda bilimsel araştırmalar yapıp, 
ihtiyaç ve beklentilere uygun, kaliteli, hasta haklarına saygılı modern bir sağlık hizmeti 
sunmak ve yüksekokul öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına katkıda bulunmaktadır.

KARMER (Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi)
Merkezimiz; kamu kurumlarına ve ilgili diğer paydaşlara tüm kalkınma boyutlarını (eko-
nomik-sosyal-çevresel-teknik) içeren kalkınma stratejik yol haritası hazırlamaktadır. 
Üniversite birimleri arasında ve ulusal ve bölgesel paydaşlar ile işbirliğine dayalı kalkınma 
uygulamaları konusunda koordinasyonu sağlamaktadır. Ayrıca merkezimiz; kalkınmaya 
yönelik üniversitelerdeki birimler ile üniversiteler arası etkileşimi geliştirirken öğretim ele-
manları arasında, öğrencilerin kendi içlerinde, öğretim elemanları ile öğrenciler arasında 
bilgi akış ve etkileşimi sağlayarak eğitim ve araştırmaların kalitesini uluslararası düzeye 
yükseltmektedir.
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PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ön lisans, lisans ve 
lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerimizin psikolojik destek alma ihtiyacını 
karşılamak üzere 2015 yılından bu yana hizmet vermektedir. Bu merkezde öğrencilerin, 
üniversite yaşamına uyum sağlama, kendilerini tanıma, kişisel-sosyal, duygusal, bilişsel 
ve mesleki açıdan gelişme, akademik başarının artması, iletişim becerilerinin güçlen-
mesi gibi konularda bireysel ve grupla psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri alması 
hedeflenmektedir. 

Merkezin misyonu, öğrencilerin gelişimsel, önleyici/koruyucu ve iyileştirici psikolojik 
danışma ve rehberlik hizmetlerini almalarını sağlamak, üniversiteye uyum süreçlerini 
kolaylaştırmak, kendini gerçekleştirme süreçlerine katkı sunmak, öğrencilerin akademik, 
bireysel, sosyal ve mesleki gelişimlerini destekleyici seminer, çalıştay ve sertifika prog-
ramları düzenlemek, üniversite kapsamında ve toplum düzeyinde araştırmalar yapmak 
ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında nitelikli meslek elamanı yetiştirilmesine katkı 
sunmaktır. 

Merkezin vizyonu, öğrencilerin ruh sağlığı kalitesini yükseltme, sağlıklı düşünme, iletişim 
kurma ve etkili problem çözme becerilerine sahip bireyler olabilmelerini sağlama, top-
lumsal uyumlarını ve topluma katılımlarını destekleme, kapasitelerini geliştirerek kendini 
gerçekleştirmelerine yardımcı olma ve eğitimler, seminler ve araştırmalar yaparak ulusal 
ve uluslararası düzeyde tanınan yetkin bir merkez olmadır.

Merkezimizden bireysel ve grupla psikolojik danışma almak isteyen öğrencilerimiz
pdrmerrandevu@hku.edu.tr adresine ad-soyad, telefon numarası, bölüm ve randevu ta-
lep ettikleri gün ve saati belirten bir e-posta göndererek, pdrmer.hku.edu.tr adresindeki 
“Randevu Al” sekmesinden ya da merkeze bizzat başvuru yaparak randevu taleplerini 
iletebilirler.
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ENGELSİZ HKÜ

Yükseköğretime devam etmek, her gencin hayalidir. ENGELSİZ HKÜ, Sizlerin adil, hak 
temelli ve tam katılım gösterebildiğiniz bir eğitim ortamı için çalışır.

ENGELSİZ HKÜ, Üniversitemize kayıt yaptıran her öğrencimizin bireysel gereksinimleri-
nin karşılanmasında işbirliği yapmayı ilke kabul eder.  HKÜ Özel Eğitim Öğretmenliği prog-
ramı, YÖK 2018 ENGELSİZ PROGRAM NİŞANI ÖDÜLÜNÜ ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR. 

ENGELSİZ HKÜ, Yasal Dayanağı, doğuştan ve/veya sonradan geçirilen hastalık, kaza 
travmaya bağlı olarak gelişen yetersizlik nedeniyle akranlarına göre farklı gelişim özel-
likleri ve gereksinimleri olan bireylerin, yükseköğretime devamlarında gerekli akademik 
ve sosyal düzenlemeleri yapmakla sorumludur. Birimimiz çalışmalarında son yapılan 
düzenleme ile 14.08.2010 tarihli 27672 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim 
Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’ni temel almaktadır. Tüm 
fakülte ve yüksek okullarda hazırladığı Hasan Kalyoncu Üniversitesi Engelsiz Üniversi-
te Birim Yönergesi ile Engelli Öğrenciler İçin Sınav Yönergesini dikkate alınarak hizmet 
sunulmaktadır.

Engelsiz HKÜ Biriminin Amacı

Hasan Kalyoncu Üniversitesinin engelli öğrenci ve personeline üniversitenin tüm birimle-
rine eşit erişim hakkı ve gerekli destek hizmetlerini vermek, Engelli öğrencilerin öğrenim 
yaşamlarını kolaylaştırmak eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak, sosyal 
yaşamları için gerekli önlemleri almaktır.
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ENGELSİZ HKÜ

SUNULAN HİZMETLER

Kayıt sırasında
• Başvuru ve işleyiş ile ilgili bilgilendirme

Kayıt sonrasında 
• Kayıt olduğu programla gizlilik esasına dayalı paylaşım ve işbirliği,
• Bireysel görüşmeler,
• Akademik gereksinimleri içeren Bireysel Uyarlama Mektubunun hazırlanması, öğrenci-
nin devam ettiği birime gönderilmesi,
• ENGELSİZ HKU, birime başvuran her öğrenciye ait tüm bilgileri gizlilik esasına dayalı, 
kapalı zarf sistemi ile göndermektedir.
• Tahattütname mektubunun düzenlenmesi,   
• Ses kaydı izin formunun düzenlenmesi,
• Haftalık ve aylık genel değerlendirme toplantılarının yapılması,
• Akademik, sosyal ve fiziksel uyarlamalar konusunda güncel veri tabanı oluşturulması,
• Ses kaydı,
• Ders içerik ve sunularının paylaşılması, 
• Ders kitaplarının e-kitap olarak verilmesi, 
• Ders işlenişinin engelli öğrenciye uygun hale getirilmesi,
• Sınavlarda okuyucu tahsis edilmesi hizmetleri sunulmaktadır.
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KALYONCU İNOVASYON VE TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (KALİTTO)

KALİTTO: öğrenci ve akademisyenlerin iş fikirlerinin ticarileştirilmesi, Üniversite- Sanayi 
işbirliği kurulması, ulusal ve uluslararası desteklerin bölgemize çekilmesi ve fikri sınaî 
mülkiyet haklarının geliştirilmesi alanlarında faaliyet göstermektedir. KALİTTO desteği ile 
öğrencilerimizin girişimlerini, proje ve patent fikirlerini hayata geçirmeleri mümkündür. 

KALİTTO ayrıca aşağıdaki merkez ve programların organizasyonunu yürütmektedir. 

Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi: 
Kalyon Garaj, HKÜ bünyesindeki araştırmacı ve girişimciler ile KOBİ’lere mekanik ve dijital 
prototipleme cihazları ile fikirlerini tasarıma, tasarımlarını fiziksel ürünlere dönüştürme 
imkânı sağlamaktadır. Kalyon Garaj birimleri şu şekildedir: 

Mekanik atölye: Atölye: Talaşlı imalat işlemleri yapılan atölyede proje ihtiyaçlarına bağlı 
olarak CAD çizimleri, CAM işleme yazılımı ile yüksek hassasiyetle prototipler üretilebil-
mektedir. 

Elektronik Atölye: Hassas test cihazlarını bulunduran atölyede elektronik kart tasarımı ve 
imalatı yapılmaktadır. Tersine mühendislik atölyesi: Objelerin taranması, 3 boyutlu model-
lenmesi, gelişmiş prototiplerin üretilmesi işlemleri yapılmaktadır. 

Kuluçka Merkezi: 
Yeni iş fikrine sahip girişimcilere şirketlerini kurmadan önce danışmanlık, mentorluk, 
prototipleme, yer tahsisi destekleri verilerek, iş modellerinin oluşturulması ve fikirlerinin 
doğrulaması ücretsiz yapılmaktadır. 

İş modelini oluşturmuş girişimcilere ise şirket kurma ve yönetim aşamalarında yer tahsisi, 
danışmanlık, mentorluk, prototipleme hizmetleri sağlanmaktadır. Kurulan spin-off, start-
up firmalara ayni olarak kira, muhasebe, genel gider desteği sunulmaktadır. 

SmartBiGG Girişim Hızlandırma Programı: 
Ülkemizin en girişimci ve yenilikçi üniversiteleri arasında yer alan Hasan Kalyoncu Üni-
versitesi, TÜBİTAK tarafından uygulanan “1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Progra-
mı-BiGG” programının resmi uygulayıcı kuruluşudur. Girişimciler, teknoloji odaklı iş fikirleri 
ile SmartBiGG Girişim Hızlandırma Programına başvurarak çeşitli eğitimler, danışmalık, 
mentorluk, prototipleme desteği almakta ve TÜBİTAK 1512 programına başvurarak 200 
bin TL’ye kadar hibe alma şansına kavuşmaktadır.
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Uluslararası İlişkiler Ofisi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi uluslararası ve kültürler arası eğitime değer veren bir 
üniversitedir. Uluslararası İlişkiler Ofisi olarak bizim görevimiz; personelimiz ve öğrenci-
lerimizin dünya genelinde Erasmus+ gibi çeşitli değişim programlarına katılmalarını ve 
mevcut Memorandum anlaşmalarımız ile yurtdışında eğitim almalarını desteklemektedir. 
Bu kapsamda, öğrencilerimize ve üniversite personellerimize yurtdışı eğitim-öğrenim 
gibi faaliyetlerinde rehberlik etmekte, destek olmaktayız. 

Türkiye’nin güneydoğusunda uluslararası bir bilim merkezi olma hedefiyle dünya genelin-
deki üniversitelerle birçok anlaşma yapmaktayız. 18 Avrupa ülkesi ile toplam 101 anlaşma 
ve Erasmus+ dışında 12 Memorandum anlaşmamız mevcut.

Erasmus+ anlaşmamızın bulunduğu üniversitelerden bazıları:
Humboldt University, Almanya
University of Tampere, Finlandiya
Universidade da Coruna, İspanya
Universita degli Studi di Sassari, İtalya
Radom Academy of Economics, Polonya
University of Alba Iulia, Romanya
Universidade de Breira Interior, Portekiz
Technological Institute of Thessaloniki, Yunanistan
University of Ostrava, Çek Cumhuriyeti
Alma Mater Europea, Slovenya
Umea University, İsveç
Kazimieras Simonavicius University, Litvanya

Memorandum anlaşmalarımızdan bazıları:
Notre Dame University – Louaize, Lübnan
A.B.M.S Switzerland, İsviçre
Samara State University of Economics, Rusya
Sathyabama Institute of Science and Technology, Hindistan
Universiti Malaysia Pahang, Malezya
Rudgerts, The State University of New Jersey, Amerika Birleşik Devletleri
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Uluslararası Öğrenci Ofisi

Uluslararası Öğrenci Ofisi, üniversitemizde lisans ve lisansüstü eğitim ve öğrenimlerini 
sürdürmek isteyen uluslararası öğrencilere yardımcı olmak amacıyla 2019 yılında kurul-
muştur. 

Uluslararası Öğrenci Birimi, Hasan Kalyoncu Üniversitesinde öğrenim gören yabancı 
uyruklu öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel yaşama aktif olarak katılmalarına ve 
öğrenimleri sürecince karşılaştıkları akademik, sosyal ve kültürel sorunları çözmelerine 
yardımcı olmak amacını gütmektedir. 

Üniversitemizde uluslararası öğrencilerin öğrenim görmesi, hem öğrencilerimizin farklı 
toplum ve kültürleri yakından tanımasına olanak sağlayacak, hem de uluslararası öğ-
rencilerin ülkemizin kültür zenginliğini fark etmesine ve farklılıkları anlamasına yardımcı 
olacaktır. Üniversitemizden mezun olan ve dünyanın çeşitli bölgelerinde çalışan mezun 
öğrencilerimiz hem üniversitemiz hem de ülkemiz için birer gönüllü elçi olacaktır.

Görevleri:

� Uluslararası öğrencilere lisans ve lisansüstü programlara başvuru ve kabul esasları
hakkında bilgi vermek, 
� Üniversitemize kabul edilen uluslararası öğrencilerin uyum sağlamaları konusunda
yardımcı olmak (Üniversite Yaşamına Giriş dersi ve Hoşgeldiniz Partisi düzenlemek
dahil),
� Sağlık ve barınma imkanları konusunda yol göstermek,
� Uluslararası öğrenciler için anlamlı günleri saptayarak kültürel ve sanatsal etkinlikler
düzenlemek,
� Uluslararası öğrencilerin kendi aralarında ve diğer öğrencilerle kaynaşmaları için sosyal
programlar düzenlemek (Kültürel Geziler ve Uluslararası Öğrenciler Günü düzenlemek
gibi),
� Uluslararası öğrenciler arasında iletişimi kolaylaştırmak için Uluslararası Öğrenci
Topluluğu oluşturmak,
� Uluslararası öğrencilerle birlikte yapılacak etkinlikleri üniversitemiz sayfasında
duyurmak (www.iso.hku.edu.tr) ve medya kuruluşlarıyla paylaşmak.
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Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi ile ELS 
arasında yapılan 
anlaşma neticesinde 
Hazırlık eğitiminin 
ilk iki kurunda en 
başarılı olan ve bu 
fırsattan yararlanmak 
için başvuruda 
bulunan 15 öğrenci, 
eğitim ücretleri 
üniversitemiz 
tarafından 
karşılanacak şekilde 
1 dönem boyunca 
ABD ve İngiltere’de 
İngilizce eğitimine 
devam edecektir. 

İnanılmaz bir 
deneyim sizleri 
bekliyor!

50 Ülkede Erasmus İmkanı

LA VERNE,
CALIFORNIA

University of La Verne

SAINT PETERSBURG
FLORIDA

Eckerd College

RIVERDALE,
NEW YORK

College of Mount Saint Vincent

TACOMA,
WASHINGTON

İNGİLTERE

Bates Technical College
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Üniversitemizde, aldığınız dersler dönemlik ve yıllık dersler olmak üzere ikiye ayrıla-
bilmektedir. Dönemlik derslerde size bir ara sınav ve bir final/bütünleme puanı, yıllık 
derslerde ise her dönemde birer tane olmak üzere toplamda iki ara sınav ve yılsonunda 
bir tane final puanı verilerek başarı notunuz belirlenecektir. Final/bütünleme puanınızın 
ağırlığı %40 ile %60 arasında olmak şartı ile kurul kararı ile belirlenip dönem başında siz 
öğrencilerimize duyurulacaktır. Öğretmeniniz, uygun gördüğü takdirde başarı notunuzu 
verirken ödev, laboratuvar, proje, performans görevi ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları ve 
derse devam durumunuzu göz önünde bulundurabilir. Öğreniminiz boyunca alacağı-
nız derslerin hangi haftasında hangi konuların ele alınacağı; ara sınav ve dönem sonu 
sınavlarına ek olarak, size hangi sayıda ödev verileceği ve bunların başarı puanı içindeki 
ağırlığının kaç olacağı ve bunların uygulanma şekli gibi konular ilgili dersi yürüten öğretim 
elemanının dönem başında sizlerle paylaşacağı izlencelerde açıkça yer alacaktır.

Başarı notunuz ara sınavlar, kısa sınavlar ve dönem içi çalışmalar, mazeret sınavları, ek 
sınavlar ve final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Dersin öğretim elemanı bu sınavları 
yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapabilir. 

• Mazeret sınavı; mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler için yapılan sınav-
dır. İlgili öğrenciler, mazeretlerini belirten belgeyi, bir dilekçe ekinde mazeretin ortadan 
kalktığı günden itibaren en geç üç gün içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe/bölüm başkanlı-
ğına teslim eder.

• Bütünleme sınavları, yıllık ve yarıyıllık derslerden yılsonu/yarıyıl final sınavında başarısız 
olunan dersler ile ortalama yükseltmek amacıyla CC’nin altında olan derslerden açılan 
sınavdır. Bu sınavdan alınan not final sınavından alınan notun yerine geçer.

Bir dersten başarılı sayılabilmeniz için aşağıdaki tabloda belirtilen notlardan; kredili ders-
ler için geçer not en az DD, kredisiz dersler için ise S harf notu almanız beklenmektedir.

Bir yarıyıl sonunda yarıyıl not ortalamanız (YNO) 2.00 ve daha yukarı ise başarılı kabul 
edilirsiniz. Harf notunuz FF, FD ve ise dersleri, açıldıkları ilk yarıyılda tekrarlamak zorun-
dasınız. Not ortalamanızı yükseltmek amacıyla daha önceki yarıyıllarda DD, DC notu al-
dığınız dersleri tekrar alabilirsiniz. Bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile herhangi 
bir dersin harf notu FF, FD, NA (Devamsız) ve U (Yetersiz) olmaması şartıyla, o yarıyılın 
YNO’ları 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler takdir; 3.50 ve daha yüksek olan öğrenciler 
ise yüksek takdir öğrencisi olarak nitelendirilir. Daha ayrıntılı bilgiler için “HKÜ Önlisans ve 
Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve “HKÜ Sınav Yönergesi” incelenebilir. 

Harf Notu Dört Üzerinde Başarı Puanı 100 Üzerinden Başarı Puanı

AA 4.00 90-100

BA 3.50 85-89

BB 3.00 80-84

CB 2.50 70-79

CC 2.00 60-69

DC 1.50 55-59

DD 1.00 50-54

FD 0.50 40-49

FF 0.00 0-39

NA 0.00 00
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Üniversitemizde okuyan öğrencilere üniversitemize özel, ÖSYM tarafından belirlenen 
kriterlere göre ya da TÜBİTAK gibi bilimsel kuruluşların bilimsel faaliyetleri destekleme 
amacıyla verdiği farklı burslar bulunmaktadır. 

Hazırlık sınıfı dahil olmak üzere, ÖSYM’ye bildirilen kontenjanın %20’si oranındaki öğren-
ciye %100, %50 ve %25 öğrenim bursu verilir. 

Üniversitemizde lisans okuyan öğrencinin bütün kardeşleri dahil anne, baba, eşine %20 
öğrenim ücreti indirim (birlikte öğrenim gördüğü müddetçe) uygulanır. İndirim 2 kardeşin 
birine eğer 3 kardeş varsa 2’sine uygulanır. İndirim, öğrenim ücreti en yüksek olan karde-
şe uygulanır. Yabancı uyruklu öğrenciler için de bu durum geçerlidir.   

Sanat, Kültür ve Spor alanında üniversiteyi başarı ile temsil eden öğrencilere Mütevelli 
Heyetince belirlenen tutar ve sayıda “Sanat, Kültür ve Spor Bursu” verilir. Bu kapsamda; 
milli sporcu olanlara (son iki yılda milli olduklarını ilgili federasyonca belgelemek şartıyla), 
derslere devam ettiği ve disiplin cezası almadığı sürece hazırlık sınıfı zorunlu olan bölüm-
lerde 5 yıl, diğer bölümlerde 4 yıl süre ile %100 Öğrenim Bursu verilir. Dünya ve Olimpiyat, 
Avrupa, Türkiye şampiyonu olanlara her yıl 8 ay boyunca ve sırasıyla; 1000, 800 ve 500 
₺ nakit burs verilir. 

Üniversitemizde öğrenimlerini başarı ile sürdüren öğrencilerden, bir akademik yılda 
alması gereken normal ders yükü ile sene sonu genel not ortalamalarına göre (yaz 
öğrenimi ve yaz stajları dahil edilmez) aşağıdaki oranlarda Mütevelli Heyetinin belirlediği 
sayıdaki öğrenciye, öğrenim ücreti indirimi yapılır. Genel not ortalamasına göre; 3,80 - 
4,00 olanlara %100, 3,60 - 3,79 olanlara %50, 3,50 - 3,59 olanlara %25 “Başarı Bursu” 
verilir. Burs bir sonraki akademik yıl öğretim ücretine uygulanır. Şehit ve gazi çocukla-
rına %100 burs indirimi uygulanır. Engelli öğrencilere (en az %50 engelli raporu mevcut 
olması şartıyla) %50 burs indirimi uygulanır. Öğrenim ücretinin peşin ödenmesi halinde 
%5 indirim uygulanır. 

Türkiye genelinde; YKS sıralamasında ilk 10.000’e giren öğrencilere derslere devam 
ettiği, disiplin cezası almadığı ve yıl kaybı bulunmadığı sürece hazırlık sınıfı zorunlu olan 
bölümlerde 5 yıl, diğer bölümlerde 4 yıl süre ile öğrenim ücreti alınmaz ve 8 ay boyunca, 
yukarıda belirtilen miktarda burs verilir. Burslar SÖZEL, DİL (yabancı dil) puan türlerinde 
ve ek puanla derece yapanlar da uygulanmaz.

Üniversite bursları dışında Fullbright, TÜBİTAK ve YÖK gibi kurumların belirli koşulları 
sağlayan öğrencilere vermiş olduğu burslar bulunmaktadır. Fullbright bursu yurtdışında 
lisansüstü öğrenim görmek isteyen belirli alanlardan mezun öğrencilere verilen bir burs-
tur. Yüksek lisans bursu için bir lisans programının 3. ve 4. Sınıfında bulunan ya da lisans 
programının uzunluğuna göre programın son 2 yılında olan, genel not ortalaması 100lük 
sistem üzerinden en az 76.66; 4.00lük sistemde en az 3.00 olan mezun öğrenciler ya da 
mezuniyete kadar bu başarıyı devam ettirecek öğrenim gören öğrenciler bu programa 
başvurabilir. Ayrıca iyi derecede İngilizce bilmek de şartlardan biridir. 

TÜBİTAK farklı programlar yolu ile lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrencileri destekle-
mektedir. Bu burslardan bazıları şunlardır:

2209/A kodu ile verilen burs üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, 
projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etme amacıyla verilmektedir. 
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2228 kodu ile verilen burs son sınıf lisans öğrencilerini alanlarında daha ileri düzeyde 
çalışmalar yürütmeleri konusunda cesaretlendirme amacıyla verilmektedir.

2241/A bursu üniversitelerin Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri ile Tarımsal Bilimler alanla-
rıyla ilgili bölümlerinden birinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin, sanayinin bir sorunu-
nu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç 
iyileştirme ve/ veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans bitirme tezi için 
hazırladıkları araştırma projelerini desteklemektir.

2241/B bursu lisans bitirme tezlerinin sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesini 
sağlayarak lisans düzeyinde üniversite sanayi işbirliğinin teşvik edilmesini amaçlamak-
tadır. Ayrıca, programla, lisans öğrencilerinin öğrenimleri sırasında sanayi ortamında 
bulunmalarını sağlayarak uygulama tecrübesi edinmeleri de amaçlanmaktadır.
2242 kodu ile verilen burs lisans öğrencilerinin ülkemizin sorunlarına yönelik olarak 
yenilikçi ve girişimci bir şekilde bilişim teknolojilerini kullanarak çözüm üretmelerini ve bu 
doğrultuda bilgi ve becerilerini geliştirmelerini teşvik etmektir.

ERASMUS 
Erasmus+ (Erasmus Plus), Avrupa Birliği tarafından eğitim, iş deneyimi ve sportif aktivite 
gibi alanlarda kişilerin kendilerini geliştirmeleri için hazırlanmış bir programdır. Erasmus, 
üniversite ve yüksek lisans öğrencilerinin ve eğitim görevlilerinin eğitimlerine yurt dışın-
daki bir üniversitede devam etmelerini sağlamaları ve yeni iş olanakları elde edebilmeleri 
amacıyla kurulmuş bir sistemdir. Üniversitemizde Erasmus programından faydalanmak 
isteyen öğrenciler için öncelikle 2.20 not ortalaması ve Yabancı Diller Yüksek Okulu tara-
fından yapılacak olan İngilizce yazılı ve sözlü sınavına girmesi zorunluluğu bulunmaktadır.
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PSİKOLOJİ KULÜBÜ
Psikoloji bölümümüz öğrencilerinin bir araya gele-
rek, Psikoloji alanında öncelikle kendi gelişimleri ve 
diğer öğrencilerinde gelişimlerini sağlamak amaçlı 
kurulan bir kulüptür.

EDEBİYAT KULÜBÜ
Edebiyat Kulübü üniversitemizin birçok bölümünden 
ilgi duyan öğrenci topluluklarının münazara, şiir ve 
söyleşi gibi becerilerini ortaya çıkarmak ve daha 
çok geliştirmelerini sağlamak amacıyla açılan bir 
kulüptür. 

MÜZİK KULÜBÜ
Müzik Kulübü üniversite öğrencilerimizin sanatsal 
faaliyetlerini geliştirmek ve bunu sahnede sergileye-
bilmeleri amacıyla açılan bir kulüptür.

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ KULÜBÜ
Toplum gönüllüleri kulübü üniversite öğrencilerimizin 
bir araya gelerek sosyal sorumluluk projelerini haya-
ta geçirmek amacıyla kurulan bir kulüptür.

GİRİŞİMCİ GENÇLER KULÜBÜ
Girişimci gençler kulübü üniversitemiz öğrencilerinin 
bir araya gelerek iş ruhunu takım haline dönüştürüp, 
projeler doğrultusunda iş hayatına katkıda bulunma-
yı amaçlayan girişimci bir kulüptür.

GENÇ TEMA KULÜBÜ
Genç Tema Kulübü öğrencilerimiz tarafından daha 

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
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bilinçli bir çevre için projeler geliştirmeyi amaçlayan 
doğayı korumak amaçlı oluşturulan bir kulüptür. 

GENÇ YEŞİLAY KULÜBÜ
Yeşilay Kulübü öğrencilerimiz tarafından hayatın 
her alanında daha bilinçli, sağlıklı ve aktif bir yaşam 
sürmek amacıyla kurulan bir kulüptür.  

TİYATRO KULÜBÜ
Tiyatro Kulübü öğrencilerimizin bir araya gelerek 
sanatsal yeteneklerini sahnede sergilemeleri ve 
yeteneklerini daha çok ilerletmeleri amacıyla kurulan 
bir topluluktur.

NANE LİMON KULÜBÜ
Nane Limon Kulübü sağlık bilimleri fakültesi öğren-
cilerinin bir araya gelerek sağlıklı yaşamı bilinçlendir-
mek amacıyla kurulmuştur.

FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ
Üniversite öğrencilerimiz  tarafından çevremizde 
var olan her şeyi daha profesyonel anılar haline 
getirmek ve bu alandaki yeteneklerini geliştirmek 
amacıyla kurulmuştur.

DANS KULÜBÜ
Dans kulübü öğrencilerimizin bir araya gelerek 
sanatsal yeteneklerini sahnede sergilemeleri ve 
yeteneklerini daha çok ilerletmeleri amacıyla kurulan 
bir topluluktur.

STRATEJİK DÜŞÜNCE VE 
MÜNAZARA KULÜBÜ
Üniversite öğrencilerimiz tarafından düşünen, üre-
ten ve sorumluluk alabilen bireyleri geliştirmek ve 
yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğren-
cileri tarafından kurulan bu kulüp, öğrencileri alanla 
ilgili bilinçlendirmek amacıyla oluşturulmuştur.

ULUSLARARASI TİCARET VE 
LOJİSTİK KULÜBÜ
Uluslararası ticaret ve lojistik bölümü öğrencileri 
tarafından kurulan bu kulüp, öğrencileri alanla ilgili 
bilinçlendirmek amacıyla oluşturulmuştur.

ENGELSİZ YAŞAM KULÜBÜ
Engelsiz yaşam kulübü üniversitemizde öğrenim 
gören engelli öğrencilerin daha iyi şartlarda ve 
engellerine takılmadan yaşayabileceklerini hissettir-
mek amacıyla kurulan bir kulüptür.
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KIT KULÜBÜ
Mühendislik fakültesi öğrencileri tarafından kurulan 
ve disiplinler arası yaklaşımı göz önünde bulun-
durarak üniversite içinde ve dışında faaliyetlerde 
bulunmak amacı ile kurulmuş kulübümüzdür.

EĞİTİMİN SESİ KULÜBÜ
Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan 
ilimizin dört bir yanına eğitim ve eksiklere ulaşmayı 
hedefleyen kulübümüzdür.

ELT KULÜBÜ
Üniversitemiz hazırlık bölümü öğrencileri tarafından 
kurulan kulüp HKÜ  kampüste  İngilizce konuşuyor  
sloganı ile hedeflerini  doğru etkinliklerini gerçekleş-
tiriyor.
Creatiwe Art Kulübü : Yeni fikirlerle tasarımı ön 
plana çıkarmayı hedefleyen kulüp yarışmalar 
düzenleyerek öğrencilerimizde farklılık uyandırmayı 
hedeflemektedirler.

SAĞLIK KULÜBÜ
Üniversitemiz Sağlık Fakültesi öğrencileri tarafından 
kurulan kulüp sağlıklı kampüs sağlıklı Gaziantep slo-
ganı ile her yıl düzenledikleri etkinliklerle farkındalık 
oluşturmaktadır

KLA
Hukuk alanında isim yapmış tecrübeli duayenleri 
öğrenciler ile buluşturmayı  amaçlayan kulüp her yıl 
düzenli faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler.

SPOR KULÜBÜ
Öğrencilerimizin spor takımlarına katılarak üniversi-
temizi temsil etmeleri ,spor alanında boş zamanlarını 
değerlendirici sağlıklı faaliyetler yapabilmeyi amaç 
edinmiş  bir kulübümüzdür.

ERASMUS KULÜBÜ
Yurt dışı olanakları ile öğrencileri bilgilendirip faali-
yetlerden yararlanmalarını sağlamaktır.

MEDYA KULÜBÜ
Üniversite kulüplerinin faaliyetlerini bir araya toplayıp 
medya olanaklarını sağlayabilmek amacı taşımak-
tadır.

MARKA KULÜBÜ
Üniversitemizde gerçekleşen bilimsel çalışmaların 
markalaşması için bir araya toplamayı amaçlayan 
kulüptür.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
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GENÇLİK DAYANIŞMASI KULÜBÜ
Üniversitemiz ve çevre üniversitelerin temsilcileri ile bir araya gelerek fikir alışverişinde 
bulunma amacı güden kulüp faaliyetlerine devam etmektedirler.

PDR KULÜBÜ
Üniversitemiz PDR öğrencileri tarafından kurularak öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı 
sunacak etkinlikler düzenlemek ve çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.

RENKLERİN DANSI KULÜBÜ
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri tarafından kurulan kulüp öğrencilerin farklı 
kültür ve bilgi birikimlerini paylaşmayı hedeflemektedir.

SİNEMA ve TV KULÜBÜ
Sanal ortamda medya ortamında konuları güncel takip edip güncel ulaşım sağlamak 
amacı taşımaktadır.

ÖZEL EĞİTİM KULÜBÜ
Üniversitemiz özel eğitim bölümü öğrencileri tarafından kurulan kulüp alanında duayen 
konulara hakim akademisyenler ile öğrencileri buluşturmak , alanlarında gelişmelerini 
sağlamak amacı taşımaktadır.

TARAFTAR KULÜBÜ
Ulusal tüm kulüp takımlarını bir araya toplayarak birlik beraberlik içerisinde faaliyetlerde 
bulunma amacı taşımaktadır.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KULÜBÜ
Üniversitemiz  uluslararası öğrencilerini bir araya getirerek birlik beraberlik içerisinde bu 
öğrencilerin kültürlerini tanıtma amacı taşımaktadır.

TEDX –HKÜ
Alanında başarılı isimlerin sahnede başarı hikayelerini öğrenciler ile paylaştığı platform 
kulübüdür.



40      Yeni Bir Bilim Kenti

ÖĞRENCİLERİN HAK VE SORUMLULUKLARI

ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Öğreniminiz süresince veya mezuniyetiniz sonrasında hizmetlerimizden yararlanabilmek 
için şahsen, e-mail ile veya online başvuru yapabilirsiniz.
 · Öğrenci Kimlik Kartı, Öğrenci Belgesi
 · Askerlik İşlemleri
 · Not Belgesi (Transkript)
 · Yönetmelik, Yönergeler ve Online Sistemler Hakkında Bilgilendirme
 · Ders Kayıtları, Not Hesapları Hakkında Bilgilendirme
 · Diploma ve Diploma Eki İşlemleri
 · Üniversiteden Çıkış İşlemleri

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
Öğrenci Bilgi Sistemi’ne  (OBS) Nasıl Erişebilirim?

Öğrenci Numarası

T.C. Kimlik Numarası

ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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AKADEMİK TAKVİM
Bir eğitim-öğretim yılı içinde yapılacak olan kayıt ve sınav tarihleri ile yaz okulu tarihlerini 
gösteren ders yılı takvimidir.
Güz Dönemi    : 23 Eylül 2019 - 27 Aralık 2019
Bahar Dönemi : 3 Şubat 2020 - 8 Mayıs 2020

ÖĞRENİM ÜCRETİ
Üniversitemizde öğrenim ücreti her akademik yıl başlamadan öncen Mütevelli Heyet 
Kararı ile belirlenir.
Öğrenim ücretini ve diğer ücretleri zamanında ödemeyenlerin kayıtları yenilenmez ve 
bunlar öğrencilik haklarından faydalanamazlar

KAYIT YENİLEME
Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde gösterilen süre içinde öğrenim ücreti-
ni ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadır. 
Öğrenci, başarısız olduğu derslere öncelikle kaydolmak zorundadır. 

DERSLER
Öğrenci, her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süre içinde alacağı dersleri 
belirler. Seçilen dersler danışman tarafından onaylanır.
Ders ekle- bırak günlerinden sonra hiçbir şekilde öğrencinin üzerine ders eklenmesi 
veya üzerinden ders silinmesi işlemi yapılamaz.
Genel not ortalaması (GNO) 2.00’dan az olan öğrenciler tekrar edecekleri derslerin yanı 
sıra üst yarıyıldan normal ders yükleri kadar yeni ders alabilirler. 
Bir yarıyılda en fazla 27 kredilik ders alınabilir.  
Normal programlarından geri kalmış veya not yükseltmek amacıyla ders tekrar etmek 
isteyen öğrencilerin ders yükü, danışmanının önerisi ile Genel Not Ortalaması 
2.00 ile 2.50 arasında olan öğrenciler için 1 ders, 
2.50’den fazla olan öğrenciler içinse en fazla 2 ders alabilirler.

DEVAM ZORUNLULUĞU
Lisans ve önlisans bölümlerinde okuyan öğrencilerin teorik derslerin en az %70’ine, 
uygulama ve laboratuarların ise en az %80’ine devam etmek zorundadırlar.

HAZIRLIK SINIFINDA DEVAM ZORUNLULUĞU
Öğrenciler derslerin en az % 75’ine devam etmek ve yıl içinde her türlü sınav ve diğer 
çalışmalara katılmak zorundadırlar.

ARA SINAV
Her ders için en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavların sayı, kapsam, biçim ve 
değerlendirme özellikleri  dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğrencile-
re her dönem başında duyurulur.

YARIYIL SONU SINAVI
Bir dersin yarıyıl sonu sınavı her yarıyılın sonunda akademik takvimde belirlenen tarih-
lerde  fakülte/yüksekokul tarafından ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. 

DERS TEKRARI
Herhangi bir dersten (FD) ve (FF) notu alan öğrenciler öncelikle bu dersleri verildiği ilk 
yarıyılda almak zorundadırlar. 
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6.7. NOTLARIN İLAN EDİLMESİ
Başarı notları, her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde öğretim elemanı tarafın-
dan öğrenci otomasyon sistemine işlenir.

6.8. NOTLARA İTİRAZ ve MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ
Notun yanlış verildiğini tespit eden öğretim elemanı ve/veya aldığı nota itiraz eden veya 
sınav belgesinde maddi hata olup olmadığının belirlenmesini isteyen öğrenci notların 
ilanından itibaren beş iş günü içinde ilgili dekanlığa/bölüm başkanlığına yazılı olarak baş-
vurabilir.

7. BAŞARILI ve BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER
Bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile herhangi bir dersin harf notu FF, FD, NA 
ve U olmaması şartıyla, o yarıyılın Yarıyıl Not Ortalamaları;
–   3.00-3.49 arasında olan öğrenciler takdir öğrencisi, 
–   3.50 ve daha yüksek olan öğrenciler ise yüksek takdir öğrencisi olarak nitelendirilir.
Bir fakülte/yüksekokuldan mezun olabilmek için; öğrencinin gerekli ders ve stajları başarı 
ile tamamlamış olması ve yarıyıl not ortalaması ile genel not ortalamalarının en az 2.00 
olması gerekir.

SINAVLAR VE DEĞERLENDİRME
Öğrencilere, bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınav ve bir final sınavı uygulanır.
Başarı notunun belirlenmesinde final/bütünleme notunun ağırlığı %60’tan çok, %40’tan 
az olamaz.
Bu oranın ne kadar olacağı ilgili kurul kararı ile belirlenir.

BAŞARI NOTLARI
Kredili dersler için geçer not en az DD, kredisiz dersler için ise S’dir. 
Akademik takvimde belirtilen sürede öğretim elemanı tarafından not takdir edilmeyen 
kredili dersler FF, kredisiz dersler U notu olarak işlem görür.
MADDE 32 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için aşağıdaki tabloda belirtilen notlardan 
biri verilir ve semboller kullanılır:

Harf Notu Dört Üzerinde Başarı Puanı Başarı Durumu 100 Üzerinden Başarı Puanı

AA 4.00 Mükemmel 90-100

BA 3.50 Pekiyi 85-89

BB 3.00 İyi 80-84

CB 2.50 Orta-İyi 70-79

CC 2.00 Orta 60-69

DC 1.50 Yeterli 55-59

DD 1.00 Geçer 50-54

FD 0.50 Başarısız 40-49

FF 0.00 Zayıf 0-39

NA 0.00 Devamsız 00

ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



www.hku.edu.tr      43  

ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

8. BURS
 · Üniversitemize ÖSYM tarafından burslu olarak yerleşen öğrencilerin bursu 
 · Önlisans Programlarında 2 yıl devam eder.
 · Lisans programlarında
    - Hazırlık sınıfı olan birimlerde beş yıl, 
    - Hazırlık sınıfı olmayan birimlerde dört yıl devam eder. 
 · Bu süreler içinde mezun olamayan öğrencilerden o yılki öğrenim ücreti alınır.

9. İZİN İŞLEMLERİ (KAYIT DONDURMA)
İzin başvuruları, gerekçenizi gösteren belgelerle birlikte, ilgili dekanlığa/müdürlüğü yapılır. 
Dekanlığın/Müdürlüğün onayı ile kesinleşen izin, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilgili 
yerlere bildirilir.

Akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma tarihleri arasında kayıt dondu-
ran öğrencilerin yatırmış oldukları ilk taksit iade edilmez. Ücret peşin olarak yatırılmışsa, 
ödenen tutardan ilk taksit tutarı kesildikten sonra geriye kalan ücret iade edilir.

Akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma dönemi sona erdikten sonra 
kayıt donduran öğrencilerden bir yarıyıllık öğrenim ücreti alınır. Ücret peşin olarak yatırıl-
mışsa, ödenen tutardan bir yarıyıllık tutar kesildikten sonra geriye kalan miktar iade edilir.

10. KAYIT SİLDİRME
Önlisans veya lisans öğrencileri istedikleri takdirde Üniversitenin Öğrenci İşleri Müdürlü-
ğüne bir dilekçe ile başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. 
Kayıt sildirme işlemleri şahsen veya Noterden verilecek vekalet ile yapılır.

Akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma tarihleri arasında kayıt sildiren 
öğrencilerin yatırmış oldukları ilk taksit iade edilmez. Ücret peşin olarak yatırılmışsa, öde-
nen tutardan ilk taksit tutarı kesildikten sonra geriye kalan ücret iade edilir.

Akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma dönemi sona erdikten sonra ka-
yıt sildiren öğrencilerden bir yarıyıllık öğrenim ücreti alınır. Ücret peşin olarak yatırılmışsa, 
ödenen tutardan bir yarıyıllık tutar kesildikten sonra geriye kalan miktar iade edilir.
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Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS); akademik personel, idari per-
sonel ve öğrencilerimizin tüm akademik süreçlerini elektronik ortamda yerine getirmele-
rini sağlayan web erişimli bir otomasyon uygulamasıdır.

OBS; “Lisans Öğrenci İşleri Otomasyonu” ve “Sosyal Bilimler/Fen Bilimleri/
Sağlık Bilimleri Enstitüleri Öğrenci İşleri Otomasyonu” uygulamalarını içerir.

OBS uygulaması öğrenciler için “Yüksek Öğrenim Hayat Çevrimi” süreçleri olarak 
adlandırılan; ders kaydı yapma, ders ekleme/silme, not görme, ders geçme, sınıf geçme, 
mezuniyet vb. akademik süreçleri takip eder.

Öğretim üyeleri OBS uygulaması ile danışmanlık süreçleri, verilen dersler, sınav yapma, 
sınav değerlendirme, not verme vb. akademik süreçleri takip edebilirler.

Kurumsal e-Posta Yönetimi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin teknoloji 
altyapısından yararlanarak kurumsal e-posta 
hizmeti almalarına olanak tanır. Ayrıca e-pos-
ta hesapları öğrencilerin, kablosuz internet 
ve proxy servisinden yararlanabilmeleri ve 
bilgisayar laboratuarlarındaki bilgisayarları 
kullanabilmeleri için de gereklidir.  Bunun yanı 
sıra, Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından 
öğrencilere yapılacak olan; duyuru, ödev 
dağıtımı vb. bildirimler sadece Hasan Kalyon-
cu Üniversitesi uzantılı e-posta hesaplarına 
gönderilir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin kurumsal 
e-posta servislerine aşağıdaki yöntemlerle 
ulaşmak mümkündür:

 
İdari / akademik personelimiz için:
http://mail.google.com/a/hku.edu.tr

Öğrencilerimiz için: 
http://mail.google.com/a/std.hku.edu.tr

E-posta adresleri ve şifreleri aynı zamanda son kullanıcıların yetkilendirilmiş erişim yap-
malarını gerektiren elektronik sistemlere “log on” olmaları için kullanıcı-adı/şifre işlevini de 
görür. E-posta ile yetkilendirilmiş ve erişim yapılan başlıca elektronik sistemler şunlardır:
 
 · Hasan Kalyoncu Üniversitesi Portalı
 · MOODLE (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment)
    Uzaktan Eğitim Sistemi
 · Kütüphane Katalog/Arşiv Arama Sistemi
 · Kablolu / Kablosuz Ağ Erişim Sistemleri
 · Web Sayfasından duyurulan anket vb uygulamalar. 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ne ait “hku.edu.tr” uzantılı e-posta servisleri ile e-posta 
alma ve gönderme işlemlerinde, “5651 Sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Dü-
zenlenmesi Yasası” ve buna bağlı olarak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından 
çıkarılmış yönetmelikler ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin ilgili yönergeleri esas alınır.  
Buna göre, şifre, en yüksek derecede gizlilik değeri taşıyan kurumsal bir bilgidir ve 
son-kullanıcılar, kendi şifreleri kullanılarak yapılan her etkinlikten, bir başkasına devredile-
meyecek şekilde sorumludur.

Öğrencilerin kullandığı genel amaçlı bilgisayar laboratuvarlarında ve proxy servisinde 
de, güvenlik amaçlı olarak e-posta hesaplarına göre kullanım log’ları tutulmaktadır.  Son 
kullanıcılar kendi hesapları ile açılan oturumlardan ve yapılan erişimlerden sorumludur. Bu 
sebeple şifre bilgisi, hiçbir koşul altında, hiçkimseye söylenmemelidir.  Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi Bilgi İşlem Müdürlüğü kesinlikle son kullanıcılardan şifre bilgisi talep etme-
mektedir.  Şifre talep eden veya bir web sayfasına yönlendirmek suretiyle kullanıcı adı/
şifre girilmesi gerekecek hiçbir e-posta, asla cevaplanmamalıdır.  Eğer bu tür e-postalar-
dan herhangi birisi yanıtlanmışsa, şifre en kısa sürede değiştirilmelidir.

Ağ Yönetimi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde, Türk Telekom’dan 80 Mbps bant genişliğine sahip 
Metro Ethernet hizmeti alınmaktadır.

Toplam bağlantı kapasitemiz, öğrencilerimiz ile idari/akademik mensuplarımızın hizmeti-
ne, Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından  kablolu ve kablosuz lokal ağ bağlantıları aracılığıyla 
tahsis edilir. Üniversitemiz kablosuz ağına, kampüs içinde kapalı ve açık alanlarda erişim 
sağlanmaktadır. Kablosuz ağlarımızda; personelimiz için HKUPERSONEL, öğrencilerimiz 
için HKUNET ve misafirlerimiz için HKUGUEST sinyalleri aktiftir. 
 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, üniversite yönetimi tarafından be-
lirlenen stratejiler ve hedefler doğrultusunda, network kaynaklarının en etkin ve verimli 
biçimde kullanımını sağlar. Bu amaçla, üniversitenin network kaynaklarının tüm kullanıcılar 
arasında adil paylaşımını sağlayan, başkalarının kullanımını kısıtlayacak veya kaynaklara 
zarar verebilecek olan tehlikeleri önleyen, kurumun ve kullanıcıların şahsi bilgilerinin ve 
gizliliğinin korunmasını sağlayan tedbirleri alır.

Veri Merkezi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin Veri Merkezi’nde kurumun tüm mezun, öğrenci ve 
personel verileri; ağ üstündeki günlük hareketlerin log dosyaları ve Fakülte/Yüksekokul/
Enstitüler ile Araştırma Merkez ve Ofisleri’ne ait kurumsal verileri, merkezi veri depolama 
sistemleri ve disk ünitelerinde saklanmakta ve veri yedekleme işlemleri yapılmaktadır.

Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yönetilen Veri Merkezi içinde birçok Linux ve MS 
Windows fiziksel sunucu sistemi bulunmaktadır. Sanallaştırma ile bu sistemler, çok daha 
fazla sanal sunucu sistemine dönüştürülerek hizmet vermektedir.
 
Sunucu bilgisayar sistemlerinin sağlıklı olarak çalışabilmesi için, Veri Merkezi’nin içindeki 
oda sıcaklığı ve nem oranı, yedekli iklimlendirme sistemleri ile sağlanmakta, sürekli hava 
dolaşımı, yükseltilmiş taban ve havalandırma ızgaraları aracılığıyla yerine getirilmektedir. 
Yangın önlemleri, gazlı söndürme sistemleri ile alınmıştır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
Veri Merkezi, içinde bulunduğu binadan bağımsız olarak, kendine özel kesintisiz güç 
kaynağı sistemlerine sahiptir.
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütercim Asım Kütüphanesi; üniversitemizin öğretim ve 
araştırma politikasına uygun olarak, Eğitim ve Araştırma Programlarının gereksinimleri 
doğrultusunda; öğretim elemanlarının, öğrencilerin ve diğer üniversite kullanıcılarının 
eğitim ve öğretimine ilişkin bilgi ve belge gereksinimlerini karşılamak amacıyla 2010 yılında 
kurulmuştur.  2014 Ağustos ayına kadar İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi binasında 
hizmetlerini sürdüren kütüphanemiz, 20 Ağustos 2014 tarihi itibariyle hizmetlerini Hasan 
Kalyoncu Üniversitesi Elif Camii altındaki 1.200 m2’lik yeni yerinde devam ettirmektedir. 

Kütüphanemiz her gün gelişerek ilerleyen, yeni yayınlarla zenginleşen, dünya biliminin son 
verilerini bilgi, bilgisayar, ağ ve iletişim teknolojilerini de etkin bir şekilde kullanarak, hızlı 
ve ekonomik olarak zaman ve mekan sınırı olmadan kütüphane kullanıcıların hizmetine 
sunmayı amaçlamaktadır.

Üniversitemiz kütüphanesi; bilgi çağında bilgi toplumu olabilmenin gerektirdiği yaşam 
boyu öğrenme becerilerine sahip, araştıran, sorgulayan, aradığı bilgiye kolayca erişebilen 
ve eriştiği bu bilgiyi sentezleyebilen, değerlendirebilen ve yeniden düzenleyebilen, 
tüm bunları yaparken de bilgi ve iletişim teknolojilerini en etkin şekilde kullanabilen, bilgi 
okuryazarı bireylerin yetişmesinde üniversite ve kütüphane İşbirliği içerisinde çalışarak 
katkı sağlamayı hedeflemektedir. 
Kütüphanemizde; tekli ve çoklu çalışma alanları, grup çalışma ve eğitim odası, multimedya 
(CD, VCD, DVD, vb.) odası, akademisyen, doktora ve yüksek lisans öğrenci çalışma odası 
ve yerel ve Wi-Fi üzerinden internet erişim alanları bulunmaktadır.

Kütüphane kaynaklarımız dünyanın ve ülkemizin önde gelen yayınevlerine ait basılı kitap 
ve dergilerinin yanı sıra e-veritabanları, e-kitaplar, e-dergiler, görme engelliler için sesli 
kitaplar ve multimedya (Cd,Vcd,Dvd, vb) kaynaklarını içeren zengin bir koleksiyona sahiptir. 

Tüm kütüphane hizmetleri “Kütüphane Otomasyonu” üzerinden yürütülmektedir. Oto-
masyon sayesinde Entegre Kütüphane Web Sayfası aracılığı ile internet üzerinden 

KÜTÜPHANE
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Çevrimiçi (online) Kütüphane Kataloğu, e-veritabanları ve diğer e-kaynaklara erişim 
sağlanabilmektedir. Kütüphane web sayfamız üzerinden internette arayıp da bulamaya-
cağınız akademik ve güvenilir bilgi kaynaklarına 7/24 erişilebilmektedir. Bunların dışında 
kütüphane hesabınız üzerinden ödünç takibi, kitap ayırtma, kitap siparişi ve diğer üniver-
site kütüphanelerinden* kitap/makale isteme (Kütüphanelerarası Ödünç) gibi işlemler de 
yapılabilmektedir.

Kütüphanemiz her akademik yılın başında üniversitemize yeni katılan öğrencilere Kütüp-
hane hizmetleri, kuralları ve olanakları hakkında bilgilendirmek amacı ile “Kütüphane Turu” 
ve “Grup Tanıtımları” düzenlemektedir. Bu Tanıtımlar, üniversitenin genel Oryantasyon 
Programı içerisinde gerçekleştirilir. Bu tanıtımlar dışında kullanıcıların kütüphanenin sa-
hip olduğu tüm kaynaklardan maksimum düzeyde yararlanabilmesi için “Kullanıcı Eğitimi 
Programları” yürütülmektedir. 
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SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR MÜDÜRLÜĞÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık, Kül-
tür ve Spor Müdürlüğü Bölümü (SKS); 
Üniversitenin her tür sportif etkinliklere 
aktif katılımını sağlamak, öğrencilerin bu 
konudaki yeteneklerini ortaya çıkarmak 
ve geliştirmek; her tür spor etkinliğinde 
üniversitenin sesini duyurmak için gerek-
li iş ve işlemleri belirlemek ve uygulamak, 
öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif ihti-
yaçlarını karşılamak üzere boş zamanlarını 
değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanma-
larına çalışmak, yeteneklerinin ve kişilikle-
rinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan 
verecek hizmetler sunmak; öğrenci kulüp-
leri olmak üzere her türlü öğrenci etkinliğini 
denetlemek ve onları imkanlar ölçüsünde 
desteklemek amacıyla faaliyetlerini yürüt-
mektedir. 

Bunların yanı sıra verilen hizmetler;

• Başta Akademik Yıl Açılış Töreni olmak 
üzere, Resmi Tören ve Programların yanısı-
ra, Söyleşi / Konferans, Seminer, Sempoz-
yum, Panel, vb. bilimsel, sosyal ve kültürel 

etkinlikleri, sanat etkinliklerini organize et-
mek, program akışını, konuşma metinlerini 
koordine etmek, uygulamak, takip etmek 
ve program düzenini sağlamak.

• “Öğrenci Konseyi Seçim Takvimi’ni oluş-
turup, seçimin gerçekleşmesini sağlamak 
ve Öğrenci Konseyi’nin faaliyetlerini des-
tekleyip organize etmek.

• Çeşitli sosyal sorumluluk kampanyala-
rının gerçekleştirilmesine öncülük etmek, 
proje geliştirmek.

• Kültür-sanat ve spor alanlarında çalış-
malar yapan öğrenci topluluklarının et-
kinliklerine katkı sağlamak ve öğrencilerin 
yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalar 
yürütmek.

• Öğrenci kulüplerinin ve topluluklarının 
açılmasını ve işleyişlerini Öğrenci Dekan-
lığı ile birlikte yürütmek, düzenleyecekleri 
organizasyonlar için kendilerine yardımcı 
olmak.



www.hku.edu.tr      49  

MALİ İŞLER VE SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

HKÜ Mali İşler ve Satın Alma Müdürlüğü; üniversitemizin hizmet ve faaliyetlerinin ekonomik 
ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, 
çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkeleri dahilinde tahsilatlarının yapılması, 
üniversite bütçesinin hazırlanması, takibi ile ayniyat ve satın alma işlemlerinin yürütülmesini 
sağlar.

Öğrenci Eğitim Ücretlerinin Tahsilatı

HKÜ Mali İşler ve Satın alma Müdürlüğü’nün görevlerinin başında, öğrenci eğitim ücretlerinin 
tahsilatını ve takibini yapmak gelmektedir. HKÜ Öğrencileri, ilk kayıtlarından başlamak 
üzere her yıl kayıt dönemi öncesinde “Öğrenci Eğitim Ücretleri”ni aşağıda belirtilen HKÜ 
banka, hesap numarası ve/veya IBAN No’sunu kullanarak ödemekle ve Dekontunu (veya 
Kredi Kartı Slibini) diğer kayıt evrakıyla birlikte teslim etmekle yükümlüdür. HKÜ öğrencileri 
“Öğrenci Eğitim Ücretleri”ni aşağıdaki yöntemlerle ödeyebilirler:

• Herhangi bir Denizbank Şubesinden,
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Gaziantep Ticari Merkez Şubesi
(Şube Kodu: 4030) 5458476-351 Hesap No’ya veya
TR10 0013 4000 0054 5847 6000 01 IBAN No’ya,

HKÜ öğrencisinin adını, soyadını ve TC kimlik numarasını belirterek ödeyebilir ve Dekontu 
alabilirler. 

• Üniversitemizin Mali İşler ve Satın alma Müdürlüğü’ne başvurarak “Öğrenci 
Eğitim Ücretleri”ni, limiti yeterli bir/birkaç Kredi Kartı ile tek çekimde ödeyebilir ve 
Kredi Kartı Slibini alabilirler. HKÜ Öğrencileri “Öğrenci Eğitim Ücreti” faturalarını ödeme 
tarihinden 1 ay sonra HKÜ Mali İşler ve Satın alma Müdürlüğü’ne başvurarak teslim almakla 
yükümlüdür. 

• Üniversitemizin Mali İşler ve Satın alma Müdürlüğü’ne başvurarak “Öğrenci Eğitim 
Ücretleri”ni, limiti yeterli bir/birkaç Kredi Kartı ile 10 taksitte ödeyebilir ve Kredi Kartı Slibini 
alabilirler.  HKÜ Öğrencileri “Öğrenci Eğitim Ücreti” Faturalarını ödeme tarihinden 1 ay 
sonra HKÜ Mali İşler ve Satın alma Müdürlüğü’ne başvurarak teslim almakla yükümlüdür.
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Gaziantep’te geçireceğiniz öğrencilik hayatınız süresince şehirde ve çevre illerde ziyaret 
edebileceğiniz birçok tarihi ve turistik mekân, katılabileceğiniz çeşitli sosyal ve sportif 
aktiviteler ve tabii ki tadılacak farklı lezzetler var. Bunlardan bazılarını sizler için listeledik. 

Müzeler
Zeugma Mozaik Müzesi
Gaziantep Arkeoloji müzesi
Hasan Süzer Etnografya Müzesi
Yesemek Açık Hava Müzesi
Gaziantep Atatürk Anı Müzesi
Gaziantep Savaş Müzesi
Bayazhan Kent Müzesi
Emine Göğüş Mutfak Müzesi
Gorgo Medusa Cam Eserleri Müzesi
Ali İhsan Göğüş Müzesi ve Gaziantep Araştırmaları Merkezi
Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi
Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi
İslam Bilim Tarihi Müzesi
Gaziantep Mevlevihanesi Vakıf Müzesi
Gaziantep Hamam Müzesi
Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi
Bakır Eserler Sergisi

Piknik Alanları
Erikçe Kent Ormanı ve Kayak Pisti
Dülükbaba Mesire Alanı ve Biyolojik Gölet
Burç Ormanları / Burç Göleti
Kavaklık Mesire Alanı
Alleben Göleti ve Piknik Alanı

GAZİANTEP
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Gezilecek Yerler
Rumkale
Botanik Bahçesi
Gezegen Evi ve Bilim Merkezi
Hayvanat Bahçesi
Bey Mahallesi / Açık Hava Sineması
Bakırcılar Çarşısı / Tütün Hanı
Zincirli Bedesten
Gümrük Hanı
Kaleoğlu Mağarası
Tahmis Kahvesi
Şahinbey Parkı

Tiyatro ve Gösteri Merkezleri
Gaziantep Devlet Tiyatrosu
Gaziantep Üniversitesi Mâvera Kongre ve 
Sanat Merkezi
Çeled Uşaglar Kültür Merkezi

Alışveriş Merkezleri
Sanko Park Alışveriş Merkezi
Primemall 
Forum Alışveriş Merkezi

Sinema Salonları
Avşar Sinema / Sanko Park Alışveriş 
Merkezi
Cinemaximum / Forum Alışveriş Merkezi
Nakıp Ali Sineması
Prestige Sinemaları /  Forum Alışveriş 
Merkezi

Spor Fırsatları
Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı 
kapsamında yapılan faaliyetler
Şahinbey Spor Salonu
Gaün Sporium

Şehitkamil Kadın Spor Merkezi
Alleben Yüzme Havuzu

Kurslar
Gaziantep Sanat ve Meslek Eğitim Kursları 
(GASMEK)

Festivaller
Gaziantep Uluslararası Gastronomi 
Festivali
Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale 
Festivali
Uluslararası Zeugma Film Festivali
Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat 
Festivali
Kafeler
Üniversite Bulvarı 
Anneler Parkı Çevresi
Nişantaşı Sokak

Restaurantlar
Mutfak Sanatları Merkezi (MSM)
Fıstıkpark
Glutensiz Kafe

Çevre İllerdeki Görülmeye Değer Yerler
Şanlıurfa : Balıklıgöl / Göbeklitepe
Antakya : Saint Pierre Kilisesi / Arkeoloji 
Müzesi/ Harbiye Şelalesi / İskenderun ve 
Arsuz Plajları
Mersin : Kız Kalesi / Cennet Cehennem 
Mağaraları / Mersin Marina
Adıyaman : Nemrut Dağı Gün Doğumu
Kahramanmaraş : Yedikuyular Kayak 
Merkezi/ Başkonuş Yaylası Kamp Alanı
Adana : Portakal Çiçeği Festivali
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Güvenli ortamı, temiz çevresi, düzenli trafiği ve yeşil alanları ile kampüsün öne çıktığı 
bir üniversite olma hedefindeyiz. Bu bağlamda, sizlerden de özveri ile uyacağınızı 
düşünerek almış olduğumuz “Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kampüs Kurallarını “ sizlerle 
paylaşmaktayız.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kampüs Kuralları:

• Üniversitemiz Lisans / Lisansüstü / Ön Lisans öğrencilerinin kampüs girişinde öğrenci 
kimliklerini turnikeden okutarak girmeleri zorunludur.
• Öğrencilerimiz ile birlikte gelen misafirlerin ( anne, baba, kardeş ve birinci derece 
yakınları) güvenlik personeline nüfus cüzdanlarını verip “Ziyaretçi Kartı” almaları 
zorunludur.
• Üniversite içinde veya dışında yapılacak tüm etkinliklerin duyuru /afiş / broşür vb. ilanları 
kampüs güvenliğine teslim edilip, “Genel Sekreterlik“ biriminin onayına sunulur. Genel 
Sekreterlik biriminin onayı alınmayan hiçbir ilan kampüs içerisine asılmaz. (Sabah verilen 
afişler öğleden sonra; öğleden sonra verilen ilanlar ise ertesi sabah bırakılan yerden alınıp 
belirlenen yerlere/panolara asılır.)
• Kampüsümüz dumansız hava sahası içerisindedir. Sigara içmeyen kişilere saygı 
duymak ve çevreye duyarlı olmak adına kampüs içerisinde sigara içmemeye, yerlere 
izmarit atmamaya, içecek kutularını çöp kutularına atmaya özen gösterilmelidir.
• Arkadaşlarınızla birarada iken eğlence düzeyinize ve ses seviyelerinize dikkat etmeniz 
gerekmektedir.
• Akademik ve idari personel uyarıları dikkate alınmalıdır.
• Güvenlik personelinin yapacağı arama/bilgi alma vb. uygulamalarda zorluk çıkarmadan 
personele yardımcı olunması gerekmektedir.

Araç Kullanım Kuralları:

• Güvenlik görevlileri tarafından araçlara yapıştırılmak üzere verilen araç giriş etiketini 
bulundurmak zorunludur. Araç giriş kartı olmayan araçlar kampüs içerisine alınmayacaktır. 
Kaçak yollardan kampüse girdiği tespit edilenler hakkında idari işlem yapılacaktır.
• Kampüs içerisindeki azami hız sınırı 30 km’dir. 
• Kampüs içerisinde alkollü araç kullanmak veya alkollü iken kampüs içerisine araç 
sokmaya çalışmak kesinlikle yasaktır.
• Çevreye veya kişilere zarar verecek şekilde araç kullanmak kesinlikle yasak olup tespiti 
halinde plakaya tutanak tutulmak suretiyle ilgili kişiye ait bilgiler ve tutanak il Trafik Şube 
Müdürlüğüne bildirilir. Söz konusu sürücüye de durum SMS ile bildirilir. 
• Güvenlik görevlilerinin uyarılarına uymayan, onlarla münakaşa eden, kendisine uyarıda 
bulunmak isteyen akademik/idari personele veya öğrencilere hakaret edenler ve araçları 
ile kişileri taciz edenler kesinlikle cezalandırılacak olup söz konusu kişilerin araç giriş 
kartları iptal edilecektir.
• Araç giriş kartı sahtekârlığı yapan veya kendi araç giriş kartını başkasına kullandıranlar 
hakkında idari yaptırımlar uygulanacaktır.
• Gereksiz yere korna çalmak, araçta çevreyi rahatsız edici biçimde yüksek sesle müzik 
dinlemek ve araçtan dışarı çöp atmak yasaktır.
• Çevreyi rahatsız edecek şekilde modifiye edilmiş veya egzoz sistemi arızalı olan, aşırı 
duman ve gürültü çıkartan araçlar kampüse alınmaz.
• Araçlarla gösteri yapmak YASAKTIR.

KAMPÜS KURALLARI



www.hku.edu.tr      53  

KAMPÜS KURALLARI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Trafik Kurulu tarafından yukarıda belirlenen kurallara 
uyulmadığı takdirde aşağıda belirtilen CEZA PUAN SİSTEMİ uygulanacaktır.

CEZA PUANLARI

Sürücülerin kampüs içerisinde kullanabilecekleri toplam CEZA PUANI sınırı  40 
kredidir. Kredi bitimi halinde araç giriş kartları 1 (bir) yıl süre ile sürücüden alınır.

• Belirlenen hız sınırını aşmak 10 PUAN,
• Trafik işaret ve işaretçilerine uymamak 6 PUAN
• Kampüs trafik kurallarına uymamak 6 PUAN
• Tehlikeli şekilde araç kullanmak 6 PUAN
• Park kuralları ihlali yapmak 10 PUAN
• Çevre ve gürültü kirliliği yaratmak 4 PUAN
• Tedbirsiz saygısız araç kullanmak 3 PUAN
• Sürücü belgesi olmadan araç kullandığı saptananların araç kampüs dışına çıkarılır, ayrıca 
tutanak tutularak, Emniyet Müdürlüğüne – Trafik Şube Müdürlüğüne suç duyurusunda 
bulunulur.

DEĞERLENDİRME ve YAPILANDIRMA

• Kural ihlallerine ilişkin değerlendirme, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ‘ ne kayıtlı tüm 
sürücüleri kapsamaktadır.
• Üniversite trafik kayıtlarında olmayan araçlar için Jandarma Trafiğe duyuruda 
bulunulur. Ayrıca bu araçlar yapılan ihlalin niteliğine göre bir daha Üniversite kampüsüne 
alınmayabilirler.
• Kural ihlalleri sonucunda bir öğrenim yılı içerisinde ceza puanları toplamı 12 olan 
sürücünün araç giriş kartları iptal edilir ve bu süre içerisinde bu kişi, araç sürücüsü olarak 
kampüse alınmaz ve durum araç sürücüsünün bağlı bulunduğu Fakülte/Yüksekokul/İdari 
Birim Yöneticisine / öğrenci ise ailesine ayrıca yazı ile bildirilir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Trafik Kurulu
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DİSİPLİN KURALLARI ve İLKELERİ

MADDE 1 Üniversiteye girişte turnikelerden geçişte kartla geçilmesi ve güvenlik 
görevlilerine zorluk çıkartılmaması.

MADDE 2 Kampüs içinde belirlenen alanlara düzenli park yapılması ve belirlenen hız 
limitinin aşılmaması.

MADDE 3 Aşağıda belirtilen Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine maddelerine titizlikle 
uyulması gerekmektedir.

MADDE 4 Uyarma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları
a) Yükseköğretim Kurumu yetkililerince sorulan hususları haklı bir sebep olmadan 
zamanında cevaplandırmamak,
b) Yükseköğretim Kurumu yetkililerince tespit edilen yerler dışında ilan asmak,
c) Yükseköğretim kurumunun izniyle asılmış duyuruları, program ve benzerlerini 
koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek.

MADDE 5 Kınama Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları
a) Yükseköğretim Kurumu yetkililerince istenilen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek,
b) Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, bilimsel toplantı ve konferans 
gibi çalışmaların düzenini bozmak,
c) Yükseköğretim kurumu içinde izinsiz olarak bildiri dağıtmak, afiş ve pankart asmak,
ç) Yükseköğretim kurumunca asılmış duyuruları, program ve benzerlerini kopartmak, 
yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek,
d) Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek.

MADDE 6 Yükseköğretim Kurumundan Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma 
Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları
a) Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici eylemlerde bulunmak,
b) Disiplin soruşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellemek,
c) Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına vererek 
kullandırmak veya başkasına ait bir belgeyi kullanmak,
ç) Yükseköğretim kurumunda kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı 
eylemlerde bulunmak,
d) Yükseköğretim Kurumu personelinin, kurum içinde ya da dışında, şeref ve haysiyetini 
zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak,
e) Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek,
f) Yükseköğretim kurumuna ait kapalı ve açık mahallerde yetkililerden izin almadan 
toplantılar düzenlemek.

MADDE 7 Yükseköğretim Kurumundan Bir Yarıyıl için Uzaklaştırma Cezasını 
Gerektiren Disiplin Suçları
a) Yükseköğretim Kurumu personeli ve öğrencilerini tehdit etmek,
b) Yükseköğretim kurumlarında işgal ve benzeri fiillerle yükseköğretim kurumunun 
hizmetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak,
c) Kurum personeli ve öğrencilerine fiili saldırıda bulunmak,
ç) Yükseköğretim kurumlarında hırsızlık yapmak,

DİSİPLİN KURALLARI
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d) Yükseköğretim Kurumu bünyesinde mevcut bina, demirbaş eşya ve benzeri 
malzemeyi tahrip etmek veya bilişim sistemine zarar vermek,
e) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek,
f) Seminer, tez ve yayınlarında intihal yapmak.

MADDE 8 Yükseköğretim Kurumundan İki Yarıyıl için Uzaklaştırma Cezasını 
Gerektiren Disiplin Suçları
a) Yükseköğretim Kurumu görevlilerine karşı cebir ve şiddet kullanarak görevin 
yapılmasına engel olmak,
b) Öğrencilere karşı cebir ve şiddet kullanarak yükseköğretim hizmetlerinden 
yararlanmalarını engellemek,
c) Suç sayılan eylemleri işlemek veya bir kimseyi veya grubu, cebir veya tehditle suç 
sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya zorlamak,1
ç) Yükseköğretim kurumları içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, taşımak, 
bulundurmak,
d) Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan 
çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine 
sınava girmek,
e) Yükseköğretim kurumlarında cinsel tacizde bulunmak,
f) Yükseköğretim kurumlarında 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar 
ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla mermilerini ve bıçaklarla 
saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, 
patlayıcı maddeleri taşımak ve bulundurmak,
g) Yükseköğretim kurumunun bilişim sistemine girerek kendisine veya başkasının 
yararına haksız bir çıkar sağlamak.

MADDE 9 Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezasını Gerektiren 
Disiplin Suçları
a) Mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, 
böyle bir örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak, üye olmamakla 
birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak veya yardım etmek,
b) Yükseköğretim kurumlarında uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri satmak, satın almak, 
başkalarına vermek ve ticaretini yapmak,
c) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak 
ateşli silahlarla, mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel 
olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri kullanmak,
ç) Kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle cinsel 
dokunulmazlıklarını ihlal etmek.
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Akıllı Telefon Uygulamaları ile Her Anı Yakala!

Öğrenci bilgi sisteminden duyurulara, akademik takvimden yemek 
listesine ve toplu taşıma hareket saatlerine kadar kampüs hayatında 

ihtiyacın olan tüm bilgiler mobil uygulamalarımız ile elinin altında...

        ve                          mağazalarından indirebilirsin!
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