
 

 

 

   

MART’19  
SAYI: 12 

SABAH 
KAHVESİ 
 
Sonbahar tüm çiçeklerin yapraklarını koparabilir ama, 

ilkbahar onlar için yeni bir başlangıç olacaktır. 

 

Baharın herkes için güzel başlangıçlar getirmesi dileğiyle, sizleri Mart 

ayı bültenimizi okumaya davet ediyoruz.  

 

 

 

Damla Sakızlı Türk Kahvesi   

2 tatlı kaşığı damla sakızı dövülerek toz haline getirilir. 

2 fincan su cezveye alınır. 

Damla sakızlar içine koyulur. 

Kısık ateşte sakızlar eriyene kadar karıştırılır. 

Kahve ve şeker eklenir. 

Cezvenin etrafında köpük oluştuğunda fincanlara paylaştırılır. 

 

Afiyet olsun. 
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BEKLENEN BAHAR GELDİ! 

TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE VE AKADEMİSYENLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ. 

 

2019 YKS BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR. 

 

2019 YKS Başvuruları 12 Şubat-6 Mart Tarihleri Arasında Yapılacak. Adaylar Başvuru Ücretini En Geç 7 

Mart’ta Ödeyecek. 

TYT: Temel Yeterlilik Testi 15 Haziran 2019 Cumartesi Saat: 10:00 

AYT: Alan Yeterlilik Testi 16 Haziran 2019 Pazar Saat: 10:00 

YDT: Yabancı Dil Testi 16 Haziran 2019 Pazar Saat: 15:30 

 

Başarı Sırası Barajları Ne Oldu? 

 

YÖK, aldığı kararla “Kalite” açısından belli başarı sırasına sahip olan adayların tıp, hukuk, mühendislik, 

mimarlık ve öğretmenlik programlarına girmesi için başarı sırası barajı uygulamaktadır. 

 

2018 yılı YKS tercihleri öncesinde YÖK, başarı sırası barajlarını düşürdü. Bunun nedeni de puan hesaplama 

sisteminde yapılan değişiklik oldu. Bu değişiklikle Alan Yeterlilik Testi’nde tek test çözen adayların iki puan 

türü de hesaplandı. Bu yüzden sayısalcılar eşit ağırlıkçı, eşit ağırlıkçı adaylar da sözel adayların önüne 

geçti. YÖK, bu dönemde barajlar düşürülmediği takdirde kontenjanların boş kalacağı uyarısını dikkate aldı. 

Başarı sırası barajlarını tercihler öncesinde düşürdü. 

 

Bu yıl sınava girecek adaylar için başarı sırası barajlarının hangisinin geçerli olacağı merak konusuydu. 

ÖSYM 2019 YKS hakkında sıkça sorulan soruları cevapladı. Aranılan başarı sırası şartları aşağıda 

belirtilmiştir. 

 

Hukuk: EA En düşük 190 bininci (190.000) 

 

Mühendislik: (Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 

programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil) SAY En düşük 300 bininci 

(300.000) 

 

Mimarlık: SAY En düşük 250 bininci (250.000) 

 

Tıp: SAY En düşük 50 bininci (50.000) 

 

Öğretmenlik: (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil) İlgili Puan Türünde En düşük 300 

bininci (300.000) 

 

2018-TYT puanım 200’ün üzerinde, 2019-YKS’ye girmek zorunda mıyım?  

2018-TYT puanı 200 ve üzeri adaylar istedikleri takdirde bu puanlarını 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna 

girmeden 2019-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanabilirler ancak, bu adayların 2019- YKS’ ye başvuru 

yapmış olmaları zorunludur. Bu adaylar isterlerse 2019-TYT’ye girmeden AYT/YDT oturumlarına girebilirler 

veya isterlerse 2019 TYT ve AYT/YDT oturumlarının tümüne de girebilirler. Ayrıntılı bilgi kılavuzda yer 

almaktadır.  
 
2018-TYT puanım 200’ün üzerinde, 2019-YKS’ye bu puanım nasıl dâhil edilecek?  

2018-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, 2019-TYT nihai sınav puanlarının belirlenmesi ve bütün 

adayların 2019-TYT nihai başarı sıralarının oluşmasına ilişkin ayrıntılı bilgi kılavuzda yer almaktadır.  

 

2018-TYT puanım 200’ün üzerinde 2018 yılı SAY, SÖZ, EA veya DİL puanımla bir lisans 

programına yerleşmek için tercihte bulunabilir miyim?  

2018-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile adayların 2018 yılı AYT ve YDT puanları 2019 yılında geçerli değildir. 

2019-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir programa yerleşmek isteyenlerin (2018-TYT puanı 200 

ve üzeri olsa bile) 2019-AYT ve/veya 2019-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur. 

Ayrıca bu adaylar istedikleri takdirde 2019-TYT’ye de girebilirler. 
 
Hem 2018-TYT puanım 200’ün üzerinde hem de 2019-TYT’ye girmek istiyorum, mümkün mü? 

Bu durumda hangi puanım geçerli olacak?  

2018-TYT puanı 200’ün üzerinde olan adaylar istedikleri takdirde başvurularını yaparak 2019- TYT’ ye de 

girebilirler. 2018-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların puanı kılavuzda ayrıntılı olarak belirtildiği 



 

 

şekilde dönüştürülerek adayın Dönüştürülmüş Puanı bulunacaktır. Hem 2018-TYT sınavına girerek 

Dönüştürülmüş Puanı olan hem de 2019-TYT sınav puanı bulunan bir adayın yüksek olan puanı, adayın 

2019-TYT nihai Sınav Puanı olacaktır. 
 
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TYT DENEME SINAVI 24 MART 2019’DA. 

Son Başvuru Tarihi 10 Mart 2019 
 
Ücretsiz TYT Deneme Sınavı 24.03.2019 Pazar günü Üniversitemiz yerleşkesinde gerçekleşecektir. Sınav 

süresi 135 dakika olup sınav 10.30’da başlayacak ve 12.45’te bitecektir. Sınava Konya ilinde yaşayan 12. 

sınıf öğrencileri ve mezunlar başvurabilecektir. Sınava katılacak olan öğrencilerin giriş bilgileri 23 Mart 

2019 tarihinde www.karatay.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. 

ERASMUS HEDEFİNİZ OLSUN. 

Öğrencimiz Ege ÖZDEMİR’in kaleminden  

 

Erasmus+ (Erasmus Plus), öğrencilere uluslararası bir eğitim olanağı sağlamak ve ülkeler 

arasındaki iş birliğini artırmak amacıyla oluşturulmuş “Hayat Boyu Öğrenme” programıdır. Bu 
akademik değişim, kimileri için gereksiz yıl kaybıyken, kimileri için hedeflerini, hayallerini 
gerçekleştiren muhteşem bir yoldur. 
Üniversitemde eğitime başladığım ilk yıldan itibaren kendime “Erasmus” hedefi koymuştum. 

Çalıştım, çabaladım ve Türkiye’de ilk kez KTO Karatay Üniversitesi, İİBF bünyesinde açılan 
Enerji Yönetimi Bölümünden Erasmus’a giden ilk öğrenci oldum. 
 
2018-2019 güz döneminde, üniversitemizin aracılığı ile Portekiz, Polytechnic 
Institute of Coimbra (ISCAC) öğrencisi oldum, işletme dersleri aldım. 
Portekiz, ilk yurtdışı tecrübem değildi. Ancak, eğitim amaçlı ve uzun süreli (yaklaşık 6 ay) 
yurdumdan ve ailemden ilk ayrılışımdı.  

 
Ev arkadaşlarım İtalya ve Brezilya’lı idi. Üniversite arkadaşlarım Dünya’nın her yerinden gelen benim gibi gençler. 
Kültür, dil, din, mutfak, zevk, coğrafya, giyim, müzik, alışkanlık vs farklı farklı insanlar.. Bir süre, ISCAC’taki genç ve 
enerjik akademisyenleri öğrenciler ile karıştırdım; kimin öğrenci kimin akademisyen olduğunu kestiremedim (!) 
 
Erasmus programında bir öğrenci olmak ile birlikte gezgin de oluyorsunuz. Portekiz’de kaldığım süre içinde iyi 

organize edilmiş Erasmus Student Network (ESN) etkinlikleri ve yakın çevre gezilerine katıldım. Lizbon’daki müze ve 
ören yerleri gezdim. Atlas Okyanusu’nun ortasında bulunan Azor Takımadalarına ve Fas’a gittim. Ada’nın muhteşem 
bir doğası içinde volkanik taşlarla dolu termal denizde yüzdüm. Fas’ta kum sörfü yapmak benim için inanılmaz bir 
deneyim oldu. 
 
Erasmus’ta yaşayarak öğrendim. Daima hatırlayacağım güzel anılar ile döndüm. 
Bana bu imkânı veren üniversiteme, hocalarıma ve aileme teşekkür ediyor, tüm üniversite öğrencilerine bu tecrübeyi 

yaşamalarını tavsiye ediyorum. 

 

 

ÖĞRENCİ GÖZÜNDEN KTO KARATAY 

 

Mustafa KOÇAK’ın kaleminden  

 

KTO Karatay Üniversitesi Lojistik Yönetimi 2. sınıf öğrencisiyim. Üniversite tercih 

döneminde uzun araştırmalarım ve KTO Karatay Üniversitesindeki öğrenci 

arkadaşlarımın tavsiyesi doğrultusunda tercihimde en üst sırada yer aldı. 

Üniversitemizin köklü bir üniversite olması, kaliteli bir akademik kadroya sahip 

olması, yurt dışı eğitim imkanlarına önem vermesi ve desteklemesi, çift diploma ile 

mezun olma (ÇAP) imkanları tercihimi bu yönde etkileyen en önemli sebeplerdi. KTO 

Karatay Üniversitesi “keşke” lerim değil “iyi ki” lerim oldu ve olmaya da devam 

ediyor. Ayrıca okulumuzun en hareketli en eğlenceli ve bir o kadar da önemli olan 

Öğrenci İşleri Koordinatörlüğünde asistan öğrenci olarak çalışıyorum. Hem kendimi 

geliştiriyor hem boş vakitlerimi değerlendiriyor hem de okul içinde çevre ediniyorum. 

Karataylı olmanın farkını okul içinde ve dışında daima hissediyorum. Çok mutluyum 

iyi ki KTO Karataylıyım! 

 

 

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


 

 

KTO KARATAY OYOLOJİ GÜNLERİ 

Odyolojide Vestibüler Ve Elektrofizyolojik Uygulamalar Sempozyumu 5-6 Mart 2019 

 

KTO Karatay Üniversitesi, Odyologlar Derneği, Odyoloji Konuşma & Ses Uzmanları Derneği ile Monomed 

Mühendislik ve Sağlık Hizmetleri Şirketi iş birliğinde “Odyoloji Günleri I” başlıyor. 5-6 Mart 2019 

tarihlerinde Konya Ticaret Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan programı sakın kaçırmayın. 

Sempozyum programı ve ayrıntılı bilgi için www.karsem.com.tr adresinden ve 444 12 51 / 7254 numaralı 

telefondan bilgi alabilirsiniz. 

 

2018 KPSS ÖN LİSANS DEĞERLENDİRME RAPORUNA GÖRE 

KTO Karatay Kop Bölgesi’nde 1. Sırada 

 

2018-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu’na göre KTO Karatay Üniversitesi öğrencileri, KOP Bölgesinde 

bulunan 12 üniversite içerisinde ilk sırada yer alarak bölgedeki başarısını biz kez daha kanıtladı. Türkiye 

geneli değerlendirmede ise 10. sırada yer alarak bilimsel araştırma, akademik başarı ve eğitim-öğretim 

faaliyetlerindeki iddiasını KPSS başarısı ile de göstermiş oldu.  

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROF. DR. OSMAN OKKA’YA 50. YIL PLAKETİ 

 

Bilgi Ve Tevazu İle Geçen Koskoca 50 Yıl… 

Yetiştirdiği Çok Sayıda Öğrenci Ve Akademisyen… 

 

İşletme Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Osman Okka’ya akademik hayatının 50. yılında KTO Karatay 

Üniversitesi tarafından törenle plaket verildi. 

Çok Derin Bilgi ve Tecrübesinden İstifade Edebilmek Ümidiyle… 
 
İBRAHİM DÜLGER ANISINA 

 

Hukuk Fakültemiz eski öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Dülger’in vefatını minnetle, şükranla ve rahmetle 

anarken, ailesine, tüm sevenlerine ve öğrencilerine başsağlığı diliyoruz. 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

e-posta: ogrenciisleri@karatay.edu.tr 

Tel: 444 12 51 Twitter: KTO_OIK 

Twitter: KTO_OIK 

Instagram:KTOKaratayÖİK 
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