
 

 

 

 

  

HAZİRAN’19 
SAYI: 15 

SABAH 
KAHVESİ 
 
Kimileriniz için bir yılın, 

Kimileriniz için birlikte geçirilmiş dört uzun yılın veda zamanı 

geldi çattı. 

Şimdi her biriniz kendi hayatlarınıza yelken açarken, geriye  

birlikte içilen kahvelerin hatırı kalacak. 

Birlikte geçen güzel anılarınız arasında yerini almak üzere  

Buzlu Türk Kahvesi tarifiyle, Haziran Ayı bültenimiz sizlerle... 

 

Buzlu Türk Kahvesi 

Klasik şekilde bir fincan şekersiz Türk kahvesi hazırlayın. 

Kahveyi eşit miktarda soğuk su ve bir kahve fincanı kadar az 

yağlı süt ile karıştırın. Kahvenin dibindeki telvenin fazlasını 

fincanda bırakın. 

Az bir kısmını karıştırma kabının içine bir kaşıkla atın. 

Karıştırma kabının içine 5-6 parça buz atın. 

1 çorba kaşığı kadar bal ekledikten sonra iyice köpürene kadar 

çalkalayın. Çırpıcı ile de karıştırabilirsiniz. 

Bardağa koyduktan sonra üzerine toz kakao serpin. 

Afiyet olsun. 

  

   

 
 

 

 

 

 

2019 Mezuniyet Töreni 

 

Mış Gibi Yapma, Mis 

Gibi Yap! 

 

Uluslararası Öğrenci 

Başvuruları 

 

Pilotaj-Mekatronik 

Dış Ticaret 

 

 

Özgün Burslar 

 

       2019 YKS Kılavuzu 

Hakkında 

 

DGS Hakkında  

  

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ 
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21 Haziran 2019’da mezuniyet coşkusunu yaşamaya hazır mıyız? 

Siz değerli mezunlarımız ve mezuniyete adım adım giden değerli öğrencilerimiz 

için tavsiyelerimiz var.  

Ve o gün geldiğinde mezuniyet coşkusunu hep birlikte yaşamak için sizleri 

bekleyeceğiz. 

Mış Gibi Yapma, Mis Gibi Yap! 

Selam sana yeni mezun. Hayatın boyunca hep bu enerjide “yeni mezun heyecanı” ile güne başladığın yılların 

olsun. Heyecanını kaybedersen yandın. Bu yüzden iyi bak ona. Sana mış gibi olmayan mis gibi bir iş hayatı 

diliyoruz. 

Her bir adımı özenle atarsan yürüyüşün düzgün olur. Her bir harfi özenle yazarsan yazın güzel olur. Her bir 

kelimeyi özenle, sevgiyle seçersen konuşman kalbe dokunur. Sevgi ve farkındalık varsa, her işi başarıya 

ulaştırırsın. 

Uzun yıllar geçtikten sonra iş hayatına dönüp baktığında “Hiçbir kere iş hayatı bayram olmadı ya da her bir 

iş günü bayramdı.” gel gitlerini yaşarken farkedeceksin ki içine sinen, kalbe dokunduğun ve hedefine 

ulaştırdığın her gün senin günün, senin bayramındır. Başını yastığa koyduğunda huzurlu uykunun en büyük 

kazanç olduğunu göreceksin. 

Mis gibi yapmak, evet çok efor istiyor, haklısın. Biraz sabır ve azim… Yazdığın her ileti, iş arkadaşına 

söylediğin her “Günaydın”, her toplantı, her rapor, her yönetim planı…senin elindense mis gibi olsun. 

Mış gibi yaptığın, yapılmış gibi söylenen, gösterilen, üstün körü parmak ucu ile şöyle bir halledilen her şey 

senin ta içini rahatsız edecek. Mis-kinliği atıverince üzerinden “mis gibi yaptığın işler” ancak sana “nefis bir 

iş hayatı” sunabilir. 

 

Değerlisin, Önemlisin 

Her zaman… başarsan da başarmasan da sen değerlisin ve önemlisin. Yaptıkların seni değerli kılmaz, sen 

zaten değerli olduğun için yaptıkların da değerlidir. Ne yaparsan yap, eğer içinde sevgi varsa ve tüm 

sorumluluğunla kalbini o işe verirsen işte o zaman iş hayatın bayram olur. 

İletilerinin altına “iyi çalışmalar” derken, “iyi bayramlar” demenin coşkusunu ve sıcaklığını hissettiğin bayram 

gibi bir iş hayatı diliyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uluslararası Öğrenci Başvuruları Bitti mi? Hayır. Devam ediyor. 2. Yerleştirme 

ve Dahası Var.  

 

İşte Takvimimiz. 

09 Nisan 2019-31 Mayıs 2019  1. Yerleştirme Başvuru Kabulü 

13 Haziran 2019     1. Yerleştirme Bursluluk Sınavı 

14 Haziran 2019     1. Yerleştirme Türkçe Yeterlilik Sınavı 

01 Haziran 2019-30 Haziran 2019  2. Yerleştirme Başvuru Kabulü 

08 Temmuz 2019     2. Yerleştirme Bursluluk Sınavı 

09 Temmuz 2019     2. Yerleştirme Türkçe Yeterlilik Sınavı 

21 Temmuz 2019     1. ve 2. Yerleştirme Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Web 

Sayfasında İlanı 

23 Temmuz 2019-26 Temmuz 2019 1. ve 2. Yerleştirme Kesin Kayıtlarının Yapılışı 

01 Temmuz 2019-29 Temmuz 2019 Ek Yerleştirme Başvuru Kabulü 

08 Ağustos 2019     Ek Yerleştirme Bursluluk Sınavı 

09 Ağustos 2019     Ek Yerleştirme Türkçe Yeterlilik Sınavı 

23 Ağustos 2019     Ek Yerleştirme Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Web 

Sayfasında İlanı 

26 Ağustos 2019-29 Ağustos 2019  Ek Yerleştirme Kesin Kayıtlarının Yapılışı 

 

Uluslararası öğrenci başvurusu için online başvuru zorunludur. 

Başvuru ve Kayıt Süreci 

• Online başvurunuzu tamamlayın. 

• Online sınava katılım sağlayın. 

• Kabul şartlarını sağlıyor ve Üniversitemizi kazanmışsanız; online başvuruda sisteme girdiğiniz -

kayıt için gerekli- belgelerin asıllarını Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü’ ne ulaştırın. 

• Kazandığınız bölüme kayıt olun. 

Bursluluk Sınavı, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri hakkında detaylı bilgi için; www.karatay.edu.tr 

 

 

 

 

http://www.karatay.edu.tr/


 

 

2019-2020 Akademik Yılından İtibaren İlk Defa Öğrenci Alımına Yönelik 

Tekliflerimiz YÖK tarafından onaylandı. 

 

İşte Yeni Bölümlerimiz; 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

Pilotaj (Burslu)*   5   *İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı 

Pilotaj (Ücretli)   35  

Toplam   40 

Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu 

Dış Ticaret (Burslu)  16 

Dış Ticaret (%75 İndirimli) 8 

Dış Ticaret (%50 İndirimli) 8 

Dış Ticaret (Ücretli)  8  

Toplam   40 

Mekatronik (Burslu)  20 

Mekatronik (%75 İndirimli) 10 

Mekatronik (%50 İndirimli) 10 

Mekatronik (Ücretli)  10 

Toplam   50 

 

Geniş Burs ve İndirim İmkanları Üniversitemizde. 

Özgün Burslar 

Burada başarı daima ödüllendirilir. 

Vakıf üniversitelerinin ücretli olması, adayların tercihlerini yaparken “ekonomik olma” kriterini de göz 

önünde bulundurmalarını gerektirmektedir. Böylece öğrencilere sunulan burs olanakları üniversite 

tercihlerinde çok önemli bir etken oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’nin en köklü ticaret odalarından 

olan Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından kurulan üniversitemiz çatısı altında öğrenim 

görmek isteyen öğrencilere oldukça geniş burs imkânları sunulmaktadır. 

Öğrenim Ücretinden Muafiyet Sağlayan Burslar 

Ahilik Bursu (Ticaret Odası Destek Bursu) 

Konya Ticaret Odası üyelerinin, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin TYT, YKS, DGS, yatay geçiş ve 

uluslararası öğrenci kontenjanı ile ön lisans veya lisans programına kayıt yaptırmaları hâlinde %15 oranında 

destek bursu sağlanmaktadır. 

 

 



 

 

Bunun yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi 

odaları ile ticaret borsalarının üniversitemiz ile protokol yapmaları şartı ile üyelerinin, birinci derece 

yakınlarının ve eşlerinin TYT, YKS, DGS, yatay geçiş ve uluslararası öğrenci kontenjanı ile ön lisans veya 

lisans programlarına kayıt yaptırmaları hâlinde de %15 oranında destek bursu verilmektedir. 

Şehit ve Gazi Bursu 

Ülkemiz uğruna şehit veya gazi olmuş Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu ve devlet 

görevlilerinin çocuklarına, üniversitemize kayıt hakkı kazandıkları takdirde ÖSYM başarı sıralamaları dikkate 

alınarak belirlenen kontenjan dâhilinde tam burs sağlanmaktadır. 

Engelli Bursu 

Engelsiz eğitim benimsenerek, üniversitemizde öğrenim görmek isteyen engelli öğrencilerin, başvurmaları 

hâlinde burs komisyonun belirlediği oranda Engelli Bursu uygulanmaktadır. 

Üstün Başarı Bursu 

Başarılı öğrencilerimizi ödüllendirmek ve başarılarının sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak amacıyla 

hazırlık sınıfı hariç, her öğretim yılı sonunda alttan dersi bulunmayan, yıllık not ortalaması 3,25’e ulaşan ve 

okuldan uzaklaştırma cezası almamış öğrencilere Üstün Başarı Bursu sağlanmaktadır. Buna göre; 

• 0-50 arasında öğrencisi olan sınıflarda 1. olan öğrenciye, 

• 51-100 arasında öğrencisi olan sınıflarda 1. ve 2. olan öğrencilere, 

• 101 ve üzeri öğrencisi olan sınıflarda 1., 2. ve 3. olan öğrencilere tam burs verilmektedir. 

 

Çift Anadal Programı Bursu 

Anadal programında elde edilen Giriş Yüksek Başarı Bursu, Dil Okulu Bursu, Yurt Dışı Yaz ve Kış Okulu Bursu 

hariç diğer burslar, ÇAP için de geçerlidir. 

Yatay Geçiş Bursu 

Yatay geçiş yapan öğrencinin, genel not ortalamasının 2.00 ve üzeri olması şartıyla, ÖSYM puanının yatay 

geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki burslu taban puanına eşit ya da yüksek olması hâlinde %50’ye 

kadar burs verilmektedir. Kurum içi yatay geçiş yapacak öğrencilere ise, ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak 

istediği bölümün ilgili yıldaki burslu taban puanına eşit ya da yüksek olması hâlinde %100’e kadar burs 

sağlanmaktadır. 

Uluslararası Öğrenci Bursu 

Üniversitemizde uluslararası öğrenci olarak öğrenim gören öğrencilerimiz için de burs imkânlarımız 

bulunmaktadır. Yurt dışından öğrenci kabul şartlarına sahip olan adaylar burs talep etmeleri hâlinde 

bursluluk sınavına alınır ve komisyon tarafından sözlü mülakat yapılır. Burslu öğrenci kontenjanı ve burs 

oranları her yıl üniversite tarafından belirlenir. Bursluluk sınavı sonucuna göre 100 üzerinden 55 ve üzeri 

alan öğrenciler, burslu kontenjanlar dâhilinde, puanlarına göre sıralanarak burs almaya hak kazanır. 

 

 

 

 



 

 

Mezun Bursu 

Artan rekabet ortamında sadece lisans mezunu olmak yeterli olmamaktadır. Lisansüstü eğitim almak, 

gençleri hem iş ararken avantajlı duruma getirmekte hem de uzmanlaşmalarına katkı sağlamaktadır. Bu 

sebeple öğrencilerimize olan burs desteğimiz lisansüstü programlarda da devam etmektedir. Üniversitemiz 

lisans mezunu olan öğrencilerin, yüksek lisans eğitimine kayıt yaptırmaya hak kazanmaları durumunda %50, 

ilk üç derece ile mezun olmaları hâlinde %100 mezun bursu, lisans ve yüksek lisans öğrenimini 

üniversitemizde tamamlamış öğrencilerimizin doktora eğitimine hak kazanmaları durumunda, %50, yalnızca 

lisans ya da yüksek lisans öğrenimi üniversitemizde tamamlamış öğrencilerimize %30 mezun bursu 

sağlanmaktadır. 

Öğrenim Ücretinden Muafiyet Sağlamayan Burslar 

Giriş Yüksek Başarı Bursu 

Üniversitemize YKS sınavları ile yerleşen, ÖSYS başarı sıralaması ile yerleştiği puan türüne göre Burs 

Yönergesi’nde belirtilen başarı sıralamasına sahip olan öğrencilere normal öğrenim süresi içinde her 

akademik yıl boyunca sekiz ay süre ile nakdî burs imkânı verilmektedir. 

Barınma Bursu 

Üniversitemize YKS sınavları ile yerleşen ve il merkezi dışında ikamet eden Burs Yönergesi’nde belirtilen 

puan türlerinde ilgili başarı sıralamalarına sahip tam burslu öğrenciler, üniversitemizin uygun göreceği 

konukevinde ücretsiz kalma hakkını kazanmaktadırlar. 

Asistan Öğrenci Bursu 

Hazırlık sınıfı hariç olmak üzere lisans ve ön lisans eğitimi alarak web sitesi üzerinden yapılan ilana başvuran 

öğrenciler, kontenjan dâhilinde, farklı akademik ve idari birimlerde kısmi zamanlı olarak çalışarak asistan 

öğrenci bursu imkânı elde etmektedir. 

Akran Öğrenci Bursu 

Öğrencilerin birbirlerine destek olması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, kitle derslerinde başarıyı artırmak 

amacıyla ders dışı saatlerde birebir ve grup eğitimi yoluyla öğrenciden öğrenciye destek sağlayacak akran 

bursu verilmektedir. Akran desteği verecek olan öğrenci, ilgili dersten en az B+ not alan ve genel not 

ortalaması 2.50 ve üzeri olan öğrenciler arasından seçilir. Akran desteği alacak öğrenci herhangi bir ücret 

ödemezken, akran öğrenci desteği veren öğrenci, asistan öğrenci kapsamında belirlenen tutar kadar ücret 

almaktadır. 

Dil Okulu Bursu 

Bir dili en iyi şekilde öğrenmek için o dilin konuşulduğu ülkede bulunmak en ideal olanıdır. Bu amaçla, 

üniversitemize belirlenen başarı sıralamaları ile kayıt olan öğrencilerimiz talepte bulunmaları hâlinde, yaz 

ayını kapsayacak şekilde en fazla iki ay olmak üzere üniversitemizin anlaşma yaptığı ülkelerdeki dil okuluna 

gönderilmektedir. 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. 

 

 

 



 

 

Yurt Dışı Yüksek Lisans Bursu 

Başarıyı her zaman ödüllendiren üniversitemiz öğrenim hayatını derece ile noktalandıran öğrencilerine burs 

desteği vermeyi sürdürmektedir. Okul birincisi ve ikincisi olarak üniversitemizden mezun olan öğrenciler, 

öngörülen sürelerde talepte bulunmaları hâlinde Rektörlük onayı ile gideceği ülke, üniversite ve alan belli 

olmak üzere yüksek lisans öğrenimi için yurt dışına gönderilmektedir. 

İkinci kez bir üniversite hayali kuran ve Karataylı olmak isteyen YKS adayları 

2019 YKS Kılavuzunda yer alacak 60 nolu koşulu dikkatle inceleyiniz lütfen. 

60 nolu koşul: 

Üniversitemizden veya başka bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar, YKS sonuçlarına göre burslu 

veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde ilgili statülerde kayıt yaptırabilirler. Fakat bu öğrencilerden 

ön lisans programından mezun olup üniversitemizde ön lisans programı kazananlar ile lisans mezunu olup 

da üniversitemizi kazananlar Giriş Yüksek Başarı Bursu, Barınma Bursu, Dil Okulu Bursu, Yurtdışı Yaz ve Kış 

Okulu Bursu ile Yurtdışı Yüksek Lisans Burslarından faydalanamazlar. 

Üniversitemiz veya başka bir yükseköğretim kurumu öğrencisi olup ayrılanlar veya ilişiği kesilen/ilişiğini 

kesenler YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde ilgili statülerde kayıt 

yaptırabilir, bu öğrencilerden ön lisans programından mezun olup üniversitemizde ön lisans programı 

kazananlar ile lisans mezunu olup da üniversitemizi kazananlar Giriş Yüksek Başarı Bursu, Barınma Bursu, 

Dil Okulu Bursu, Yurtdışı Yaz ve Kış Okulu Bursu ile Yurtdışı Yüksek Lisans Burslarından faydalanabilirler. 

Yukarıda belirtilen burslara ait detaylar ile diğer burs seçeneklerine (Giriş Başarı Bursu, Tercih 

Bursu, Kardeş Bursu, Sporcu Bursu, Yemek Bursu) üniversitemiz Burs Yönergesi’nden 

ulaşabilirsiniz. 

 

DGS Hakkında Bilinmesi Gerekenler 

DGS’ye kimler başvurabilir? 

ÖSYM tarafından her yıl belirtilen tarihlerde, Meslek Yüksekokulu mezunları ile son sınıf öğrencileri DGS 

başvurusunda bulunabilirler. Dikey geçiş sınavı ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülür. 

Dikey Geçiş ile hangi bölümleri tercih edebilirim? 

Tercihlerinizde sadece mezun olduğunuz bölümle ilgili YÖK tarafından belirlenmiş bölümleri tercih 

edebilirsiniz. https://www.osym.gov.tr/ 

Kaç tercih yapabilirim? 

ÖSYM tarafından belirlenen tercih hakkı en çok 30 ile sınırlıdır. 

 

 

 

 

 

https://www.osym.gov.tr/


 

 

 

Bölümlerin eğitim dili nedir? 

Mühendislik Fakültesinde Endüstri Mühendisliği hariç eğitim dili %30 İngilizce’ dir. Diğer bölümlerde ise 

Türkçe’ dir. 

İngilizce Hazırlık Sınıfı zorunlu mu? 

Mühendislik Fakültesinde Endüstri Mühendisliği hariç zorunlu; İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, İslam 

Ekonomisi ve Finans, ile Enerji Yönetimi bölümlerinde isteğe bağlı; diğer bölümlerde ise yoktur. 

Dikey geçişte kaçıncı sınıftan başlarım? 

Lisans Yerleştirme Sınavı ile Üniversitemiz lisans programlarına yerleşen öğrencilerden daha önce kayıtlı 

olduğu bir yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilenlerin ortak 

zorunlu dersler dâhil muaf olduğu toplam kredinin 40 AKTS ve üzerinde olması durumunda ikinci sınıfa, 80 

AKTS ve üzerinde olması durumunda ise üçüncü sınıfa intibakları yapılır.  

Dikey geçişte burs imkanları nelerdir? 

Dikey Geçiş sınavında üniversitemizi ücretli kontenjandan tercih eden öğrencilere, 

• Konya Ticaret Odası üyelerinin, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin DGS yolu ile lisans programına 

kayıt yaptırmaları halinde %15 oranında destek bursu sağlanır. Bunun yanı sıra Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliğine bağlı ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarının 

üniversitemiz ile protokol yapmaları şartı ile üyelerinin, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin DGS yolu 

ile lisans programlarına kayıt yaptırmaları hâlinde de %15 oranında destek bursu verilmektedir. 

• Üniversitemiz bölümlerini (Hukuk ve Tıp Fakültesi hariç) ücretli kontenjandan 1. sırada tercih ederek 

yerleşenlere %25, 2. sırada tercih ederek yerleşenlere %20, 3. sırada tercih ederek yerleşenlere %10 

ve 4. sırada tercih ederek yerleşenlere %5 oranında tercih bursu verilir. 

 

 

15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak olan TYT ve YKS adayları ile 30 Haziran 2019 

tarihinde yapılacak olan DGS adaylarına başarılar dileriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twitter: KTO_OIK 

Instagram:KTOKaratayÖİK 

iii 

e-posta: ogrenciisleri@karatay.edu.tr 

Tel: 444 12 51 


