
 

 

 

 



 

 

SAYISAL VERİLER İLE SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU 

 

BÖLÜMLER 1. SINIF 2. SINIF TOPLAM 

    
ELEKTRİK VE ENERJİ 33 200 233 

MOTORLU ARAÇLAR VE  
ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ 

- 223 223 

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ 33 226 259 

TASARIM 101 207 308 

ELEKTRONİK VE OTOMASYON 33 49 82 

YÖNETİM VE ORGANİZASYON 24 122 146 

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ  
 

29 264 293 

TOPLAM 253 1291 1544 

2018 – 2019 Güz yarıyılı itibari ile kayıtlı olan öğrencilerin sayıları 

 

BÖLÜMLER Öğretim 
Elemanı 

Sayısı 

  
ELEKTRİK VE ENERJİ 3 

MOTORLU ARAÇLAR VE  
ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ 

1 

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ 2 

TASARIM 6 

ELEKTRONİK VE OTOMASYON 4 

YÖNETİM VE ORGANİZASYON 4 

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ  
 
MÜDÜRLÜĞE BAĞLI  
 

5 

4 

TOPLAM 29 

 

 



 

 

Okulumuz Hakkında 

 Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu 1989 Yılında Açılmış 

Olup Bünyesinde Makine ve Metal Teknolojileri, Tasarım, Bilgisayar Teknolojileri, Elektronik 

ve Otomasyon, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri, Elektrik ve Enerji, Yönetim ve 

Organizasyon Bölümlerini bünyesinde barındırmaktadır. 

 Toplam 1544 öğrenci, 29 öğretim elemanı ve 11 idari personel ile eğitim öğretime 

devam eden okulumuz bölgenin ara elemanı ihtiyacını karşılamak üzere eğitim verdiği 

bölümlerde atölye ve laboratuvar donanımlarını bünyesinde barındırmaktadır.  

Seydişehir Meslek Yüksekokulu; 

 Uluslararası standartlarda eğitim verir, 

 Yeşili ve doğası ile Torosların eteğinde güzel bir fakülte binası ile hizmet verir, 

 Öğrencilerine kalacak yer ve barınma imkanları tanır, 

 Çift anadal ve yandal uygulamaları vardır, 

 Öğrenciler değişim programlarından (Erasmus, Mevlana, Farabi) yararlanabilir, 

 Spor ve sosyal tesis imkânları vardır. 

 

 

 

 



 

 

Misyonumuz 
İleri düzeyde mesleki yeterliliğe sahip,  teknolojik gelişmeleri takip edebilen,  bilimsel 

yöntemleri uygulayıp yaratıcı faaliyetler gösterebilen,  ülkemizin gelişmesine katkıda bulunabilen, etik 

değerlere saygılı uygulayıcı ve lider bireyler yetiştirmektir. 

Vizyonumuz 
Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanların yetiştirilmesini sağlayan,  artan öğrenci 

taleplerini karşılama ve eğitim-öğretim kalitesini en üst seviyede tutabilen.  Bölgemizin ve ülkemizin 

sorunlarına çözüm üretmede önderlik eden,  paydaşlarıyla işbirliği içinde olan, disiplinler arası 

çalışmaya önem veren, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş,  sürekli gelişen ve geliştiren bir 

meslek yüksekokulu olmaktır. 

Eğitim/Öğretim 
Yüksekokulumuzda eğitim öğretim süresi 2 yıldır. Bir akademik yılda güz ve bahar 

olmak üzere 2 yarıyıl vardır. Ayrıca yaz döneminde öğrencilerimize 1 adet staj (30 iş günü) 

yaptırılmaktadır. Stajın haricinde İntörn Teknikerlik Uygulaması 2018-2019 Bahar Yarıyılı 

itibari ile başlamış olup öğrencilerimiz 3 dönem okulda aldıkları eğitimin ardından 4. 

Dönemlerini endüstride bir firmada çalışarak pratik uygulama yapma fırsatı bulabileceklerdir. 

Yüksekokulumuzda dersler,  AKTS sisteminin öngördüğü öğrenme çıktılarına göre 

yapılmaktadır. Seydişehir Meslek Yüksekokulu problemsiz,  kurumsallaşmış bir Yüksekokul 

olarak görülmekte olup,  okulumuz tam kapasite ile eğitim öğretime devam etmektedir. 

Özellikle,  öğrenci kontenjanımızın tamamına yakınının kayıt yaptırması,  yüksek başarı 

ortalaması ile mezun olunması ve öğrencilerimizin iş hayatında tercih edilmeleri,  

Yüksekokulumuzda temel amacın gerçekleştiği ümidini güçlendirmektedir. Artan talep 

doğrultusunda gerekli fiziki alt yapının geliştirilmesi zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Cengiz Holding bünyesinde faaliyet gösteren Eti Alüminyum A.Ş. Seydişehir'e yaptığı 

ekonomik katkılarının yanında,  okulumuz öğrencileri için de uygulama ve iş sahası olmuştur.  

Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu stajlarını bu tesislerde yapmaktadırlar. Bununla birlikte 

Alüminyum yan sanayi olarak Seydişehir'de oluşmuş güneş enerjisi kolektörü,  kalorifer petek 

üretim atölyeleri gibi işletmelerde de öğrencilerimiz hem staj hem de iş imkânı 

bulabilmektedirler. 

 

 

 



 

 

Fiziki Yapı 
Yüksekokulumuzda, 

 Yüksekokul binamızda;  

 4 adet Bilgisayar Laboratuvarı 

 1 adet Elektrik Laboratuvarı 

 1 adet Mekatronik Laboratuvarı 

 1 adet Makine Laboratuvarı 

 1 adet Otomotiv Laboratuvarı 

 2 adet Grafik Tasarım Atölyesi 

 1 adet Fotoğrafçılık Stüdyosu 

 1 adet Teknik Resim Çizim Sınıfı 

 1 adet Konferans Salonu 

 1 adet Kantin mevcuttur. 

 Ayrıca, Yerleşkemizde sentetik çim saha, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait 250 

seyirci kapasiteli kapalı spor salonu mevcuttur. 

 

   

 

 



 

 

Yüksekokul İdari Yapısı 
  

 

Prof. Dr. Hüseyin ARIKAN 

Yüksekokul Müdürü 

 

                                                    

Öğr. Gör. M. Selman GÖKMEN                                              Öğr. Gör. Mehmet BİLBAN      

           Müdür Yardımcısı                                                                Müdür Yardımcısı  

 

 

Veli GÜNGÖR 

Yüksekokul Sekreteri 



 

 

Bölümlerimiz 

Elektrik ve Enerji Bölümü 
  

Elektrik ve enerji sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarla yakın işbirliği içinde ve 

sanayinin gelecekteki hedeflerini de gözeterek çağdaş koşullarda çalışabilecek nitelikte vasıflı 

ara eleman yetiştirmeyi amaçlayan bölümümüzde 3 adet öğretim görevlisi bulunmaktadır. Aynı 

zamanda bölümümüzde 1. Sınıf ve 2. Sınıflarda toplam 233 öğrenci bulunmaktadır. 

   

Akademik Kadro 

 

Öğr. Gör. Kazım GÖÇÜLÜ 

Bölüm Başkanı 

                                   

            Öğr. Gör. İbrahim ÇETİN                              Öğr. Gör. İbrahim SÖNMEZ 



 

 

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü 
  

Otomotiv teknolojileri alanında ilgili kavram ve terminolojiyi öğrenmiş ve özümsemiş, 

bu sektörde ihtiyaç duyulan yeni sistemleri tanıma ve uygulama kabiliyetine haiz, araç bakım 

ve onarımında ortaya çıkacak sorunları çözebilecek, çözümler üretebilecek yeteneklere sahip, 

sektörün ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilecek donanımlı, çalışır durumda bulunan 

sistemin bakım, onarım ve işletmesini yapabilecek birikimi olan, kalite güvence de dahil olmak 

üzere iş hazırlama, tasarım ve işletim sistemlerinde görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar 

yetiştirmeyi amaçlayan bölümümüzde 1 adet kadrolu öğretim görevlisi bulunmaktadır. Aynı 

zamanda bölümümüzde 1. Sınıf ve 2. Sınıflarda toplam 223 öğrenci bulunmaktadır. 

   

 

Akademik Kadro 

                                  

   Öğr. Gör. M. Selman GÖKMEN                                Öğr. Gör. C. Nazım ERKOÇ 

                Bölüm Başkanı 



 

 

Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü 
  

Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, endüstrinin ihtiyaç duyduğu yeni 

sistemleri oluşturabilmek için gerekli olan makine elemanlarının tasarımı, üretimi ve montajını 

yapabilecek yeteneklere sahip, endüstride çalışır durumda bulunan makinelerin bakım, onarım 

ve işletmesini yapabilecek birikimi olan, kalite güvence de dahil olmak üzere iş hazırlama, 

tasarım ve üretim birimlerinde görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmeyi 

bölümümüzde 5 adet öğretim görevlisi bulunmaktadır. Aynı zamanda bölümümüzde 1. Sınıf 

ve 2. Sınıflarda toplam 293 öğrenci bulunmaktadır. 

   

 



 

 

Akademik Kadro 

 

Öğr. Gör. C. Nazım ERKOÇ 

Bölüm Başkanı 

                                   

            Öğr. Gör. Mustafa ACAR                              Öğr. Gör. Fehmi MUTLU 

                                   

            Öğr. Gör. Habip AKBAŞ                                    Öğr. Gör. Onur GÖK 

 

Öğr. Gör. Taha KISAKESEN 



 

 

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 
  

Bilgisayar Programcılığı Programı, iş hayatı ve toplumsal yaşamın veri depolama ve 

işleme ihtiyacını giderme, iş hayatındaki işlemlerin ve problemlerin programlama yada hazır 

paket programların kullanımı vasıtasıyla çözümü, kamu kurumları veya özel şirketlerinin 

bilgisayar ağı ve internet ihtiyaçlarının karşılanması konusunda eğitimli ara insan gücünü 

yetiştirmeyi amaçlayan bölümümüzde 2 adet öğretim görevlisi bulunmaktadır. Aynı zamanda 

bölümümüzde 1. Sınıf ve 2. Sınıflarda toplam 259 öğrenci bulunmaktadır. Bilgisayar 

Teknolojileri bölümünde Uzaktan Eğitim Alt Yapısı mevcuttur ve hali hazırda 1 adet engelli 

öğrenciye uzaktan eğitim dersleri öğretim elemanlarımız tarafından verilmektedir. Bölüm web 

sayfasından uzaktan eğitim portalına ulaşılabilmektedir.  

   

Akademik Kadro 

                                     

   Öğr. Gör. Yunus Emre GÖKTEPE                                Öğr. Gör. Mehmet BİLBAN 

                Bölüm Başkanı 



 

 

Yönetim ve Organizasyon Bölümü 
  

Alanı ile ilgili teorileri özümsemiş, sektörün ihtiyaç duyduğu yeni yeterliliklere sahip, 

küresel rekabet içinde sektördeki yeniliklere ayak uydurabilen, değişen tüketici davranışlarını 

öngören ve değişimi yönetebilen, rakip, müşteri ve sektörün taleplerine karşılık verebilecek 

vizyona ve yönetim bilgisine sahip elemanlar yetiştirmeyi amaçlayan bölümümüzde 4 adet 

öğretim görevlisi bulunmaktadır. Aynı zamanda bölümümüzde 1. Sınıf ve 2. Sınıflarda toplam 

146 öğrenci bulunmaktadır. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Akademik Kadro 

 

Öğr. Gör. Celalettin UYANIK 

Bölüm Başkanı 

 

                                                     

        Öğr. Gör. Abdullah YILDIZ                                                 Öğr. Gör. Osman ÜNÜVAR 

                                   

                                                  Öğr. Gör. Ömer SELEŞ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tasarım Bölümü 
  

Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Programı, öğrencileri öğrenim süreleri boyunca 

tasarım disiplini ve program kullanımı bilgileri ile donatarak, tasarımcı adaylarını temel tasarım 

mantığı çerçevesinde grafik tasarım uygulamalarında sektöre bağlı ihtiyaçlara cevap 

verebilecek niteliklerle donatmayı amaçlayan bölümümüzde 6 adet öğretim görevlisi 

bulunmaktadır. Aynı zamanda bölümümüzde 1. Sınıf ve 2. Sınıflarda toplam 308 öğrenci 

bulunmaktadır.  

   

 

 

 

 



 

 

Akademik Kadro 

 

Öğr. Gör. Kazım AKDAĞ 

Bölüm Başkanı 

                                        

        Öğr. Gör. Alparslan TEKİN                              Öğr. Gör. Dr. Z. Canan ÖZKAN 

                                                      

            Öğr. Gör. Erdinç ÇAKIR                                    Öğr. Gör. Mustafa Lütfi CİDDİ 

 

Öğr. Gör. Serpil YAKUT 



 

 

Elektronik ve Otomasyon Bölümü 
  

Programın amacı, mekatronik alanında bilgi ve beceri sahibi, mekanik, elektrik-

elektronik, hidrolik-pnömatik ve bilgisayar teknolojilerini kullanabilen, bireysel veya grup 

çalışmalarında başarılı, ulusal değerleri önemseyen, nitelikli teknik elemanlar yetiştirmeyi 

amaçlayan bölümümüzde 4 adet öğretim görevlisi bulunmaktadır. Aynı zamanda 

bölümümüzde 1. Sınıf ve 2. Sınıflarda 82 toplam öğrenci bulunmaktadır.  

   

 

 



 

 

 

Akademik Kadro 

 

Öğr. Gör. Yusuf ÇUHA 

Bölüm Başkanı 

                                        

        Öğr. Gör. S. Büşra TURAN                                      Öğr. Gör. Seyit Ali YAŞA 

 

Öğr. Gör. Mehmet Selman GÖKMEN 

 

 

 

 

 



 

 

 

Meslek Yüksekokulu Kadrosundaki Öğretim Elemanları 
 

                                          

Öğr. Gör. Dr. Ahmet ÇAL                                               Öğr. Gör. Ergun ELİTOK 

  Türk Dili ve Edebiyatı                                                     Bilgisayar Teknolojileri 

 

                                         

Öğr. Gör. İrfan ARGUZ                                              Öğr. Gör. Mehmet BAKANLAR 

        Beden Eğitimi                                                         Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi  

 

  

 

 

 

 

 



 

 

İdari Personel 
 

 

Veli GÜNGÖR - Yüksekokul Sekreteri 

 

 

Veli ÖZMEN - Özel Kalem 

Öğrenci İşleri 

                                               

Ali YAŞAR                                                             Mevlüt AÇIK 

                                         

Salih Cesur YİĞİT                                              Seyit Ali GÜZEL 



 

 

Özlük İşleri 
 

                               

      Osman PAYTAR                      Ömer Faruk ŞAHAP                             Tülay GÜN 

İç Hizmetler 

                                                      

       Niyazi YETİŞ                                                          Hacı Hüseyin DEDEOĞLU 

                                                     

Dursun Ali KARYAĞDI                                                       Himmet GÜLLÜ 

 

 

 

 



 

 

Tanımlar 
 

Akademik Takvim 

Eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl on dört haftadan az 

olamaz. Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. İlgili kurulların kararı ve Senatonun 

onayı ile dersler yıllık olarak da düzenlenebilir. Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına 

ait akademik takvimi, en geç mayıs ayı içinde Senatoca belirlenir. Akademik yıl boyunca 

gerekli olacak tarihleri  

https://konya.edu.tr/ogrenciisleri/sayfa/2295 adresinden takip edebilirsiniz. 

 

İlk Kayıt Ve Kayıt Yenileme 

 

Her yarıyıl akademik takvimde belirtilen süre içinde ders kaydı yaptırmalısınız. Her 

yarıyıl/yılbaşında akademik takvimde gösterilen süre içinde katkı payını veya ikinci öğretim 

ücretini ödeyerek kaydını yenileterek, ders kaydını yaptırmak ve danışmanınıza 

onaylatmalısınız. Tüm ders kayıt işlemleri Elektronik Otomasyon Sistemi (EOS) üzerinden 

yapılır. Ders kayıtlarını yaptırmayan öğrenciler ders alamazlar, sınavlara giremezler. 

 

Elektronik Otomasyon Sistemi (Eos) 

 

EOS, öğrencilerin notlarını, açılan dersleri, ders programlarını, ortalamalarını öğrenmelerine 

ve dönem başlarında ders seçmelerine imkan tanıyan elektronik bilgi yönetim sistemidir. 

Hazırlık sınıfı dışındaki tüm ders kayıtları EOS’den yapılır. Sisteme https://obs.konya.edu.tr/ 

adresinden ulaşabilirsiniz.  

 

Dersler, Sınavlar Ve Not Sistemi 

Danışman 

 

Her öğrenciye, uygun bir akademik program izlemesinin sağlanması için bir öğretim üyesi 

danışman olarak atanır. Bu danışman, Bölüm Başkanlığınca önerilir ve Dekanlıkça 

görevlendirilir. Öğrencinin her yarıyıl izleyeceği dersler ve bunlarda yapılacak değişiklikler, 

programdaki sıra esas alınarak ve başarı durumu göz önünde tutularak danışmanı tarafından 

onaylanmadıkça kesinleşmez. 

 

Size atanmış olan danışmanınızı öğrenci işlerinden öğrenebilirsiniz. Sonuç olarak, derslerle 

ve okulla ilgili her türlü sorununuzda ilk başvuracağınız kişi danışmanınızdır. Yardım almak 

için kapısını çalmaktan asla çekinmeyin. 

 

Ders Alma Esasları 

 

Ders seçimleri her iki dönemin başında, not ortalamanız ve önkoşul ağacındaki durumunuz, 

seçmeli derslerde kontenjan durumuna göre, rektörlük tarafından belirtilen tarihler arasında 

yapılır.  

 

Derslerini dönem başında seçen öğrenciler, oluşabilecek aksaklıklar, sorunlar yüzünden daha 

sonra derslerini, akademik takvimde yer alan ders ekleme /çıkarma tarihleri arasında 

değiştirebilirler. 

  

https://obs.konya.edu.tr/


 

 

Sınavlar 

 

Sınavlar; ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı ve mazeret 

sınavlarıdır. Bu sınavlar, yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. 

Sınavların sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağına ve uygulama, staj, tez, proje ve benzeri 

çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilgili kurullar karar verir. 

 

Sınav Sonucuna İtiraz 

 

Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilânından itibaren en geç 5 iş günü içinde dekanlığa veya 

yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilir. İtiraz üzerine idare 

yetkilisi ile birlikte ilgili ders sorumlusu tarafından yapılacak inceleme sonucu maddi hata tespit 

edilirse, gerekli düzeltmeler ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinlik kazanır ve sonuç öğrenciye 

bildirilir. 

 

Başarı Notu 

 

Başarı notu, genel/bütünleme sınavından sonra, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40’ı ile 

genel/bütünleme sınav notunun % 60’ının toplamı alınıp dersin sorumlusu öğretim elemanı 

tarafından harf notu verilerek belirlenir. Ancak geçme notu olan CC karşılığı 50 puanın altında 

olamaz. Harf notları ve karşılıkları aşağıda gösterilmiştir. 

 

Puanlar Notlar  Katsayılar 

90-100  AA   4.00 

85-89   BA   3.50 

75-84   BB   3.00 

70-74   CB   2.50 

60-69   CC   2.00 

55-59   DC   1.50 

50-54   DD   1.00 

40-49   FD   0.50 

0-39   FF   0.00 

 ---   F   0.00 

DD, FD, FF: Başarısız notları, 

F: Devamsızlık veya uygulamadan başarısız olması nedeniyle genel sınava girme hakkı 

bulunmayan öğrenciyi, 

G: Geçer notunu, kredisiz derslerde başarılı olan öğrenciyi, 

K: Geçmez notunu, kredisiz derslerde başarısız öğrenciyi, 

M (Muaf): Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir 

yükseköğretim programında okurken ÖSYM sınavına girerek yeniden kayıt hakkı kazanan 

öğrencilerin ilgili programa intibaklarında. önceden kayıtlı oldukları programda aldığı ve ilgili 

yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersleri, ifade eder. 
Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca 

dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması 2.50 olan öğrenci DC olan dersleri de başarmış sayılır. Aksi takdirde 

bu dersleri tekrar ederler.  

 

 

 

 

 



 

 

Öğrenci Değişim Programları 

 

►ERASMUS: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları arasında yer alan ve 

Yükseköğretim alanı ile ilgili Erasmus + Programı kapsamında, Necmettin Erbakan 

Üniversitesi ile bu programa dahil olan üniversiteler, diğer yüksek öğretim kurumları ve 

işletmeler arasında öğrenciler için Öğrenim ve Staj Hareketliliği, akademik personel için Ders 

Verme Hareketliliği ve bütün personel için Eğitim Alma Hareketliliği konularını düzenlemektir. 

 

 
 

https://www.konya.edu.tr/erasmus 

 

 

►FARABİ: Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek 

lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci 

ve öğretim üyesi değişim esaslarını kapsar. 

 

 

 

 

  

 

Detaylı bilgi için üniversitemizin Farabi Koordinatörlüğü Web sayfasına bakınız.  

 

https://www.konya.edu.tr/farabi 

 

►MEVLANA: Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları 

ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı 

değişimini mümkün kılan bir programdır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir 

coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki 

yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. 

 

 
 

https://www.konya.edu.tr/mevlanadegisim 

 

 

 

 

 

 

https://www.konya.edu.tr/erasmus
https://www.konya.edu.tr/farabi
https://www.konya.edu.tr/mevlanadegisim


 

 

YANDAL/ÇİFT ANADAL  

 

Belli bir başarı düzeyini yakalamış öğrencilerin fakülte içi ya da sosyal bilimler alanında kabul 

eden diğer bölümlerde öğrenim görmesine olanak sağlayan programlardır.  

 

► Yandal Programı  

 

Tüm kredili dersleri başarmış ve en az 2.50/4.00 not ortalamasına sahip öğrencinin fakülte içi 

ya da sosyal bilimler alanında kabul eden diğer bölümlerde öğrenim görerek lisans diploması 

yanında bir de sertifika alabilmesidir. En erken 3. yarıyıl başında en geç 6. yarıyıl başında 

başvurusu yapılmaktadır.  

 

Detaylı bilgi için Yandal Programı Yönergesini inceleyiniz.  

 

https://www.konya.edu.tr/s/yonetmelik 

 

► Çift Anadal Programı  
 

Tüm kredili dersleri başarmış ve en az 3.00/4.00 not ortalamasına sahip öğren-cinin fakülte içi 

ya da sosyal bilimler alanında kabul eden diğer bölümlerde öğre-nim görerek iki lisans 

diploması alabilmesidir. En erken 3. yarıyıl başında en geç 5. yarıyıl sonunda başvurusu 

yapılmaktadır.  

 

Detaylı bilgi için Çift Anadal Programı Yönergesini inceleyiniz.  

https://www.konya.edu.tr/s/yonetmelik 

 

 

SPORTİF – KÜLTÜREL FAALİYETLER  

 

Spor branşları, sportif faaliyetler ve üniversitemiz spor takımları hakkında bilgiyi Konya 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığından edinebilirsiniz.  

 

   
 

   
 

https://www.konya.edu.tr/s/yonetmelik
https://www.konya.edu.tr/s/yonetmelik


 

 

Öğrenci kulüpleri Öğrenci Kültür Merkezi’nde faaliyetlerini gerçekleştirmekte olup bu 

faaliyetler hakkında detaylı bilgiyi Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor 

Dairesi Başkanlığından öğrenebilirsiniz.  

 

https://www.konya.edu.tr/saglikkulturspor 

 

Sınav Bilgi Sistemi 

 Seydişehir Meslek Yüksekokulu, kendi bünyesinde hazırlanmış olan sınav bilgi sistemi 

sayesinde ara sınav, final sınavları ve bütünleme sistemlerini merkezi bir şekilde organize 

etmektedir. Bu sistem sayesinde Sınav dönemlerinde öğrencilerin hangi sınıfta ve hangi sınavda 

sisteme gireceği gelişi güzel olarak atanmakta aynı zamanda sınıflarda hangi gözetmenlerin 

görev yapacağıda bu sistem sayesinde otomatik olarak belirlenmektedir.  Okulumuz öğretim 

elemanlarından sınav günü koordinatörü olarak her sınav gününe farklı bir öğretim elemanı 

olacak şekilde atama yapılmaktadır. Bu sayede sınavların güvenliği sağlanmakta ve tamamen 

otomatik bir sistem ile sınav planlamaları yapılmaktadır.  

Sınav bilgi sistemine öğrenciler Okul Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak 

sınavlarının tarih, saat, sınıf ve sıra numaralarının dökümünü alabilmekte aynı zamanda 

gözetmenlik görevleri için öğretim elemanları da aynı sistemi kullanmaktadır. Sınav saatine 

ilgili salonda görevli olan öğretim elemanları Sınav günü koordinatöründen sınav evraklarını 

imza karşılığı almakta ve sınav bittikten sonra imza karşılığı teslim etmektedir.  

https://www.konya.edu.tr/seydisehirmeslekyuksekokulu/sinavbilgisistemi adresinden 

okulumuz web sayfası aracılığı giriş ekranına ulaşılabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.konya.edu.tr/saglikkulturspor
https://www.konya.edu.tr/seydisehirmeslekyuksekokulu/sinavbilgisistemi


 

 

İletişim 
 

Adres: Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu, Anabağlar 

Mahallesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi, No:11 Seydişehir/KONYA 

TEL: 0 332 582 54 54 

FAX: 0 332 582 76 09 

E-MAIL: seydisehirmyo@konya.edu.tr 
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