
 

 

  

TEMMUZ’19 
SAYI: 16 

SABAH 
KAHVESİ 

1.  

2. Doğru planlanmış bir yaz tatili hem dinlenmek hem de 

kendini geliştirmek için bir fırsat olabilir. Yaz tatilinde 

içeceğiniz keyif kahvelerinize sene başladığında size değer 

katmış tecrübelerin eşlik etmesi dileğiyle, ferah bir yaz 

kahvesi eşliğinde sizi temmuz ayı kahvemizi okumaya davet 

diyoruz.  

Limonlu Türk Kahvesi 

 

3. Klasik şekilde bir fincan şekersiz Türk kahvesi hazırlayın. 

Fincana koyduktan sonra üzerine limon kabuğu 

rendeleyin. Afiyet olsun. 
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Öğrencilerimiz İngiltere Liverpool Üniversitesi’ne Gidiyor 

Bir dili en iyi şekilde öğrenmek için o dilin konuşulduğu ülkede bulunmak en 

ideal olanıdır. 

Yurt dışında dil okuluna gitme olanağı, öğrencilerimize eğitim süresi boyunca yabancı dil becerilerini artırma, 

farklı kültürleri tanıma, yeni yerleri görme ve vizyonlarını genişletme imkânı sunmaktadır. 

Üniversitemize EA ve SAY puan türlerinden ilk 5.000 başarı sıralaması, SÖZ puan türünden ilk 2.500 başarı 

sıralaması, DİL puan türünden ilk 100 başarı sıralaması ile yerleşen öğrenciler, yaz ayını kapsayacak şekilde 

en fazla iki ay olmak üzere, EA ve SAY puan türlerinden 5.001-10.000 arası başarı sıralaması, SÖZ puan 

türünden 2.501- 5.000 arası başarı sıralaması, DİL puan türünden 101-1.000 arası başarı sıralaması ile 

yerleşen öğrenciler, 2 hafta süre ile Üniversitemizin belirlemiş olduğu tarihlerde talepte bulunmaları halinde 

Üniversitemizin anlaşma yaptığı ülkelerdeki dil kursuna gönderilir. 

Bu kapsamda; Üniversitemize ilk 10.000 başarı sıralamasında kayıt olan on dokuz öğrencimiz ve kendilerine 

eşlik edecek bir öğretim görevlimiz 8 Temmuz 2019 tarihi itibariyle Üniversitemiz tarafından verilen burs 

kapsamında derecelerine göre 4 haftadan 2 aya kadar, İngiltere’deki University of Liverpool’da İngilizce Dil 

Eğitimi için Yaz Okuluna gönderilecektir. 

 

Özgün Not Yükseltme Sınavı Uygulaması 

Düşük notunuz kalmasın. Mezuniyet sonrası akademik not ortalamanız 

başarınızı yansıtacaktır. 

Öğrenciler kayıtlı oldukları dönem/yılın bağlı olduğu öğretim yılının bir önceki öğretim yıl/döneminde alarak 

başarılı oldukları derslerden, kayıtlı oldukları dönem/yılda derslerin açılmış olması hâlinde final ve bütünleme 

sınavlarına girebilir. 

 

Not yükseltme sınavının değerlendirilmesinde, alınan notun harf notuna etkisi %100’dür. Not yükseltme 

sınavında alınan harf notu, bir önceki yıl/dönemde alınan harf notundan yüksek ise dikkate alınır. Her 

durumda yüksek olan not geçerlidir. Ayrıca derslerinde başarılı olamayan ya da not ortalamasını yükseltmek 

isteyen öğrencilere bütünleme sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavına giren öğrencinin ilgili dersin final ve 

bütünleme sınavlarından en yüksek puanı aldığı sınav dikkate alınır. 
 

Sürekli Gelişim Diyorsanız KARSEM’ de Daima Size Uygun Bir Eğitim Vardır. 

Aranan eleman olmak için meslekle ilgili donanımlar, sertifikalar, geniş sosyal çevre, girişkenlik, yeterli 

teknolojik bilgi, gerekirse bir ve daha fazla yabancı dil ile genel kültür de istenmektedir. 

 

Bu sebeple, mezuniyetinizin yanı sıra kendi alanınızda ve ilginizin olduğu diğer alanlarda donanımlı hale 

gelmek sizi avantajlı konuma getirecektir. 

 

Bilgi ve becerilerinizi arttırarak kariyerinizde sizleri yükseklere taşıyacak olan yıl boyu eğitim olanakları, 

Sürekli Eğitim Merkezi’mizde (KARSEM) sizleri bekliyor. 

Mesleki kariyerlerinizi destekleyecek güncel eğitim programları için www.karsem.com.tr adresini 

incelemeyi unutmayın. 

 

 

 

 



 

 
KTO Karatay Üniversitesi’nde Erasmus Staj Hareketliliği 

 
 

Erasmus Staj Hareketliliği Nedir ? 
 
Yararlanıcılar yükseköğretim kurumlarında öğrenim görenler arasından seçilir (Yüksek lisans ve doktora 

dahil). Öğrenim hareketliliğinden farklı olarak kurumlar arasında bir öğrenim anlaşması olmasına gerek 

yoktur, bu doğrultuda Üniversitemizin tüm bölümlerinde okuyan öğrenciler staj hareketliliğinden 

faydalanabilir.  Öğrenciye iş hayatı ile ilgili deneyim kazandırmayı amaçlayan Erasmus+ Stajları için 

öğrencilere Üniversitemize Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen bütçe doğrultusunda hibe verilmektedir. 

Katılımcı 2-12 ay boyunca Avrupa ülkelerinde ve ortak ülkelerde bulunan kendi bulduğu bir kuruluşta 

mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla staj hareketliliği programından yararlanabilir. 

 

 

 

2018-2019 Erasmus+ Stajı; 
 
Erasmus+ programı  öğrenci staj hareketliliği kapsamında 2018-2019 staj ilanlarına başvurmuş ve seçilmiş 

olan öğrencilerimizin staj faaliyetleri başlamıştır. Üniversitemiz aynı zamanda Unikop Avrupa Staj 

Konsorsiyumu ortağı olarak staj faaliyetlerinde öğrencileri bu alandan da desteklemektedir. 2018-2019 

akademik yılında Erasmus staj faaliyeti gerçekleştirecek bölümlerimiz, gidecekleri ülkeler ve öğrenci sayıları 

aşağıdaki gibi olup, öğrencilerimizi tebrik eder,başarılar dileriz.  

 

Fakülte- Bölüm 

Öğrenci 

Sayısı Staj Ülkeleri 

Hukuk Fakültesi 8 Avusturya, Malta, Almanya 

Mühendislik Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği 

6 
İngiltere, İtalya, Almanya, 

Letonya 

Elektrik Elektronik 

Mühendisliği 

Mekatronik Mühendisliği 

İnşaat Mühendisliği 

Sosyal ve Beşerî Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji 2 İngiltere, Almanya, Çek 

Cumhuriyeti Sosyal Hizmet 1 

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 
2 

Fransa, İtalya 

Odyoloji 4 

Tıp Fakültesi 1 İtalya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.avrupafirsatlari.com/etiket/avrupa/


 

 

Yeni Bölümler Açıldı! 

                                                              Kemerlerinizi Bağlayın, Uçuyoruz! 

Kendi Planörü ve Uçağıyla Kendi 

Pistinde Pilot Yetiştirecek Tek 
Üniversite  
 

Teorik ve uygulamalı alan eğitimlerinin yoğun 

olarak verileceği nitelikli pilotlar yetiştirmeyi hedef 

edinen Pilotaj Bölümü, tam burslu 5, ücretli 35 

olmak üzere toplamda 40 öğrenci kabul edecek. 

 

İsteğe bağlı hazırlık eğitimi ve 4 yıllık eğitim süresi 

ile Pilotaj Bölümü, havacılık sektörünün ulusal ve 

uluslararası standartlarda, son teknoloji ile eğitim 

almış pilot ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. 

 

Ayrıca Pilotaj bölümü öğrencilerine Mühendislik 

Fakültesi bölümlerinde çift anadal yapma imkânı 

sağlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ticaret ve Sanayi Meslek 

Yüksekokulu ile Nitelikli Meslek 

Elemanları Yetiştiriyoruz. 
 

Özellikle son yıllarda giderek artan devletler 

arası ekonomik ve ticari ilişkilerin ihtiyaç 

gösterdiği ithalat ihracat, ticaret hukuku, 

uluslararası rekabet kuralları konusunda eğitim 

almış personel yetiştirmeyi hedefleyen Dış 

Ticaret Programı tam burslu 16, %75 indirimli 

8, %50 indirimli 8, ücretli 8, olmak üzere 

toplamda 40 öğrenci kabul edecek. 

 

Karmaşık tasarım gerektiren mekanik, elektrik, 

elektronik ve optik bileşenlerden oluşan, 

elektronik alet ve iletişim sistemlerinin tasarımını 

yapan, üretim teknolojilerini geliştiren sistemler 

arası ilişki ve fonksiyonlarını kuran ve geçerli 

fiziksel kurallar içinde test eden kişiler 

yetiştirmeyi hedefleyen Mekatronik Programı, 

tam burslu 20, %75 indirimli 10, %50 indirimli 

10, ücretli 10, olmak üzere toplamda 50 öğrenci 

kabul edecek. 

 



 

Yaz Okulu Uygulaması 

Bütünleme Yerine Yaz Okulu Olsaydı Dediğinizde; Devam Koşulunu Yerine 

Getirerek Başarısız Olduğunuz Dersleri Yaz Okulunda Alıp Saydırabilirsiniz.  

Öğrencilerimiz Üniversitemizde devam koşulunu yerine getirdikleri ve başarısız oldukları derslerle sınırlı 

olmak üzere başka bir üniversitenin yaz döneminde ya da yaz okulunda ders alabilirler. Bunun için alınacak 

dersin denkliğinin içerik, dil, AKTS ve saat açısından ilgili Yönetim Kurulu tarafından önceden kabul edilmesi 

gereklidir. Ancak KTO Karatay Üniversitesi’nde İngilizce olan bir ders farklı bir dilde alınamaz. Diğer 

Üniversiteden alınan dersin AKTS değerinin Üniversitemizdeki yerine alınan derse eşit ya da yüksek olması 

gerekir. Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencileri öğrenim süreleri boyunca toplam 15 AKTS sınırını 

aşmamak koşuluyla diğer üniversitelerin yaz okulunda veya yaz döneminde açılan dersleri alabilirler.  

Ders alınacak olan diğer üniversitelerin programının ÖSYM yerleştirme taban puanının, öğrencinin KTO 

Karatay Üniversitesi’nde yerleştiği programın taban puanından daha yüksek olması gerekir.  

Diğer üniversitelerden ders alan öğrencilerin ilgili dersten başarılı sayılabilmeleri için, o dersin notunun 

alındığı yükseköğretim kurumunun not sistemi uyarınca geçer (başarılı) not olması gereklidir. Koşullu ya da 

şartlı geçer notlar dikkate alınmaz. 

 

Ailemize katılmak için Bir Şans Daha 😊 

ÖSYS ile üniversitemize kayıt olamayan arkadaşlar yatay geçiş yolu ile ailemize 

katılabilirler. İşte Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş İmkânı 

Başvuru Şartları; 

Genel not ortalamasına göre yatay geçişler, ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan ve Yükseköğretim 

Kurulu tarafından denkliği tanınmış yükseköğretim kurumları arasında yapılır. 

Yatay geçişler, her akademik yılda Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar dahilinde yapılır. 

Lisans programlarının hazırlık sınıfına, birinci sınıfın birinci ve ikinci dönemleri ile bölümlerin son iki dönemine, 

meslek yüksekokullarının birinci dönem ile son dönemine yatay geçiş yapılmaz. 

Yatay geçiş müracaatında bulunabilmek için öğrencinin öğrenim görmekte olduğu kurumda genel not 

ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması şarttır. 

İlgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan (Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik vb.) programlar 

için belirlenen başarı sırası aranır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
YATAY GEÇİŞ BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE KAYIT TAKVİMİ  

16.07- 19.08.2019 Not Ortalaması ile Yatay Geçiş Başvuru Kabulü 

20.08-27.08.2019 Yatay Geçiş Başvurularının (Tıp Fakültesi hariç) Değerlendirilmesi 

20.08-23.08.2019 Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Başvurularının Değerlendirilmesi 

26.08.2019 Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Başvurularında Kayıt Hakkı Kazanan 

Öğrencilerin Web Sitesinde İlanı 

27-28.08.2019 Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıtları 

29.08.2019 Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Yedek Listeden Kayıt Hakkı Kazanan 

Öğrencilerin Kayıtları 

29.08.2019 Yatay Geçiş Başvurularında (Tıp Fakültesi hariç) Kayıt Hakkı Kazanan 

Öğrencilerin Web Sitesinde İlanı 

04.09-06.09 2019 Yatay Geçiş Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin (Tıp Fakültesi hariç) 

Kayıtları 

09.09-10.09 2019 Yatay Geçiş Yedek Listeden Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin (Tıp 

Fakültesi hariç) Kayıtları 

 

 

  

Duyurular 

2019-2020 Akademik Yılı Kapıda  

2019 YKS Kılavuzu Yayınlandı. Ayrıntılı bilgiye; 

www.osym.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

Uluslararası Öğrenci Başvurularımız Devam Ediyor 

Üniversitemiz Uluslararası Öğrenci 2.Yerleştirme Başvuru ve Kabul Süreci devam etmektedir. Belirlenen 

şartları taşıyor iseniz, 

www.karatay.edu.tr adresinden 01 Haziran 2019-05 Temmuz 2019 tarihleri arasında başvurularınızı 

yapabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-posta: 

ogrenciisleri@karatay.edu.tr 

Tel: 444 1251 

Instagram: KTOKaratayÖİK 

mailto:ogrenciisleri@karatay.edu.tr

