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Kırıkkale Üniversitesi merkez yerleşkesinde 3000 öğrenciye hizmet verebilecek 
kapasiteye sahip büyük bir merkezi kafeterya merkez mutfak ve yemekhaneler 
bulunmaktadır. Öğrencilerin ucuz, dengeli ve sağlıklı beslenebilmeleri için kalori 
hesabına dayalı dört çeşit yemek verilmektedir.



Kırıkkale Üniversitesi merkez yerleşkesinde yaklaşık 6500 m2 kapalı alana 
sahip olan Merkez Kütüphane binasında ödünç kitap verme ve online veri 
kaynaklarına erişim hizmeti verilmektedir.

KÜTÜPHANESOSYAL İMKANLAR







•Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan 
oluşur.

•Bir eğitim-öğretim süresi bir yarıyılda en az on dört haftadan oluşur.

•Eğitim-öğretim süreleri, meslek yüksekokullarında iki yıldır.

•Öğrenciler, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden 
başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına 
bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami 
dört yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

ÖĞRENİM YILI



•Öğrenciler; öğrencilik haklarından faydalanabilmek için akademik 
takvimde belirtilen süre içinde ders kaydını yaptırmak zorundadır, 
(varsa ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen katkı payını ödeyerek )

•Birimlerin birinci sınıflarında öğretime başlayan öğrenci, kayıtlı olduğu 
yarıyıla ait bütün dersleri almakla yükümlüdür.

•Öğrenci, ders kaydını zamanında kendisi yaptırmak zorundadır.

•Üniversiteye kesin kayıt yaptıran veya kaydını yenileyen öğrenciye 
öğrenci işleri tarafından kimlik kartı verilir. Öğrenci kimlik kartının 
kaybedilmesi halinde, yenisini almak için yerel bir gazetede yapılacak 
kayıp ilanı ya da polis merkezinden alınacak tutanakla birlikte, bir 
dilekçe ile ÖİDB’ye başvurulması gerekir.



•Önceki dönemlere ait genel not ortalaması 2.00’ın altında olan 
öğrenciler her yarıyıl en fazla 35 AKTS, 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler 
ise her yarıyıl en fazla 45 AKTS’lik ders alabilirler.  Öğretime yeni 
başlayan birinci sınıf öğrencilerine bu sınırlar uygulanmaz. Önceki 
dönemlere ait genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan mezun 
olma durumundaki öğrenciler için; en az ders alma sınırı uygulanmaz 
ve her yarıyıl en fazla 55 AKTS’lik ders alabilirler. 

•Ders kayıtlarının doğru yapılmasının sorumluluğu öğrenciye aittir. 
Danışmanın ders onaylamalarını takiben öğrenci seçilen derslerin 
doğruluğunu kendisi takip eder.

•İlgili birimin/bölümün özelliklerine göre öğretim planında yer alan 
dersleri başaran öğrenciler iki yıllık ön lisans programları için en az 120 
AKTS’yi tamamlayarak mezuniyet hakkı elde eder. 



•Seçmeli dersler; öğrencinin zorunlu dersler dışında, alan içinden veya alan dışın-
dan isteği doğrultusunda aldığı derslerdir. Öğrenci; seçmeli dersi, kayıtlı olduğu 
birimdeki seçmeli ders adı ile açılmış derslerden seçebileceği gibi danışmanının 
onayı ve bölüm kurulu kararıyla, başka birimlerin zorunlu ve seçmeli dersleri 
arasından da seçebilir. Seçmeli dersler, ilgili bölüm kurulu kararı ve birim kurulu 
onayıyla, bilim dallarına yönelik olarak gruplar halinde de açılabilir ve oluşturu-
lan ders grupları içinden seçilen dersler şeklinde düzenlenebilir. Seçmeli dersle-
rde, başkanlık kontenjan uygulaması yapabilir.

•Öğrenci; daha önce aldığı ancak bir diplomaya sayılmamış olan veya kayıt 
sildirdiği yükseköğretim kurumlarında almış olduğu ve en az CC seviyesinde 
başardığı derslerden muaf olmak için, eğitim-öğretimin başlamasından veya 
kayıt yaptırdığı tarihten itibaren beş işgünü içinde başkanlığa başvuruda bu-
lunur. Başvuru; bölüm kurulu tarafından, yönergeye göre bir defaya mahsus 
olmak üzere değerlendirilir ve birim kurulunda karara bağlanır. Bu kararda; 
öğrencinin, intibakının yapıldığı ve öğrenim göreceği yarıyılı/yılı belirtilir.



DERSLERE DEVAM ŞARTI

Üniversitemiz öğrenci işleri yönetmeliğine göre;

•Teorik dersler için devam şartı %70’dir

•Uygulamalı dersler (Laboratuvar) için devam şartı %80’dir.

•Sadece vize sınavlarında mazeret sınavına giriş hakkı sağlamaktadır.

Final ve Bütünleme sınavlarının mazeret sınavı yoktur. 



SINAV
•Sınavlar; ara (yıl içi), yarıyıl/yıl sonu, bütünleme sınavlardır (ayrıca 
mazeret, tek ders ve ekders ).

•Öğrenciler, sınav programlarında belirtilen zaman ve yerde sınava 
girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır.

•Öğrencinin girmeye hakkı olmadığı halde girdiği sınavın notu 
geçersiz sayılır. 

•Gerekli görüldüğü hallerde, ders ve sınav programlarında gösterilmek 
koşulu ile Cumartesi ve Pazar günleri ve mesai saatleri dışında da 
sınav ve ders yapılabilir.



•Bölümümüzde 1 adet vize (ara sınav), 1 adet Final ve 1 adet 
Bütünleme sınavı yapılmaktadır.

•Ara sınavın ders notuna etkisi %40 ‘dır.

•Final veya Bütünleme sınavının ders notuna etkisi %60 ‘dır.

•Proje derslerinde dersin sorumluları tarafında verilen projenin derse 
ne kadar katkı yapacağı ( vize ve final sınavları için) dersin hocası 
tarafından belirlenir

SINAV



SINAVA GİREBİLME ŞARTLARI

Bir dersin sınavlarına girebilmek için;

a) Ders kaydını yaptırmış olmak,
b) Devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmak,
c) Varsa, diğer şartları yerine getirmiş olmak gerekir.



•Üniversite öğrencilerinin uyması gereken kurallar YÖK tarafından 
belirlenmiştir.

•Bölümümüzde disiplin kuralları sıkı bir biçimde uygulanmaktadır.

•Öğrenciye verilen her türlü disiplin cezası, öğrencinin dosyasına 
işlenmektedir ve ailesine de bildirilmektedir.

•Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri 
öğrenim sürelerinden sayılır.



BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
•Bağıl değerlendirme sistemi, öğrencilerin yarıyıl/yıl sonunda geçme 
notlarının hesaplanmasının ardından sonuçların harf notlarına 
dönüştürülmesi aşamasında devreye girmektedir.

•Bağıl değerlendirme sistemi ara sınavlar ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarının 
birlikte değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

•Bağıl değerlendirme sistemi, bağıl değerlendirmeye katılmaya hak 
kazanan öğrenci sayısı 30 ve üzerinde ise  uygulanır.

•Bağıl değerlendirme sisteminde öğrencilerin geçme notları yönet-
melikte ilan edilen şekilde (ara sınavın %40’ı, yarıyıl/yıl sonu sınavının  
%60’ı) hesaplanır. Bu şekilde ham başarı notu (HBN) elde edilir.





•Öğrenciler toplamda 1 adet ve 30 iş günü staj yapmak zorundadır.
 
•Staj sonunda stajı değerlendirmek için danışmanı tarafından 
gerekirse sözlü bir mülakata tabi tutulabilir. 

•Staj sonunda oluşturulacak staj raporunu yaptıkları firmada 
kendilerinden sorumlu olan mühendis tarafından her sayfanın imzalı 
olacak bir şekilde getirmeleri gerekir.

STAJ



•Öğrenciler Meslek Yüksekokulu içinde maskesini takmak zorundadır. 
•Ders içerisinde maskeyi kesinlikle çıkarmamaları gerekir.

•Hiç aşısı olmayan yada tek aşısı olanlar haftada 2 kere PCR testi 
vermek zorundadır. Aksi halde derse katılamazlar.

•Meslek Yüksekokuluna 4 farklı giriş bulunmaktadır. Öğrenciler 
yoğunluk durumda farklı girişleri kullanabilirler.

•Okulun çeşitli yerlerine dezenfektan konulmuştur. 



ÖĞRENCİ PORTALINA GİRİŞ

Üniversitemiz anasayfasından veya 
https://ogrenciportal.kku.edu.tradresinden erişebilirsiniz.



ÖĞRENCİ PORTALINA GİRİŞ

Android işletim sistemine sahip telefonlar için
Öğrenci Portal Sistemi uygulamasını telefonunuza indirebilirsiniz.



ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞ



ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞ

Öğrenci Bilgi Sistemini etkin ve doğru bir şekilde kullanmak,
Ve karşılaşabileceğiniz sorunların çözümü için kullanma klavuzunu
İncelemenizi tavsiye ediyoruz.



Üniversitemiz Yazılım Grubu tarafından geliştirilen Öğrenci Portalı ile 
tek sistem üzerinden istenilen tüm bilgilere kolay erişim sağlanması 
hedeflenmektedir. 

Sürekli geliştirilen Öğrenci Portalında aşağıdaki entegrasyonlar 
tamamlanmıştır.

- Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi’ne şifresiz giriş,
- Yemekhane Sistemi ile kalan kart bakiyesi bilgileri,
- Kütüphane Sistemi ile alınan kitaplar, iade süreleri ve ceza bilgileri,
- Üniversitemiz İnternet Sayfası ile Haber-Etkinlik-Duyuru bilgileri,
Portal şifresi problemleriyle ilgili Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığıyla 
görüşebilirsiniz.























Kırıkkale Meslek Yüksekokulu

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında bulunan yönetmelik ve yönergeleri 
okumanızı tavsiye ediyoruz.

Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.


