
 

 

 

 

  

 

 ARALIK ’19 
SAYI: 18 

SABAH 
KAHVESİ 
 

Mevlana’nın hem kendi dönemine hem de asırlar 

sonrası damga vuran bu sözleri, hayatta yolumuzu 

izlerken bize yol gösteren, bizi olgunlaştıran ve 

bakış açımızı değiştiren en güzel mirastır. 

  

  

 
 

 

 

 

 

Cömertlik ve yardım etmede 

akarsu gibi ol. 

 

 

Şefkat ve merhamette      

güneş gibi ol. 

 

 

Başkalarının kusurunu 

örtmede gece gibi ol. 

 

 

Hiddet ve asabiyette ölü gibi 

ol. 

 

 

Tevazu ve 

alçakgönüllülükte toprak 

gibi ol. 

 

 

Hoşgörülükte deniz gibi ol. 

 

 

Ya olduğun gibi 

görün ya 

göründüğün gibi ol. 

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

444 12 51  

ogrenciisleri@karatay.edu.tr 

mailto:ogrenciisleri@karatay.edu.tr


 

 

Öğrenci Dostu YÖK 
Meslek Seçiminize Işık Tutacak Tüm İstatistikler YÖK Atlas’ta 
 
Lisans ve ön lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YKS netleri, geldikleri liseler, mezun 
oldukları lise alan ve dalları, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, 
geçmiş yıllarda verilen mezun sayısı, yatay geçiş ile Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detay YÖK Atlas 
sayesinde parmaklarınızın ucunda… 
 
YÖK Atlas üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi 
amacıyla hazırlanmıştır. Yazılım bir “tercih robotu” değildir. Sadece YÖK tarafından 
derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır. 
 
Yazılımın fayda sağlayacağı kitle yükseköğretime geçiş aşamasındaki öğrenciler, öğrenci aileleri, ortaöğretim 
seviyesindeki eğitimciler, eğitim yöneticileri, yükseköğretim seviyesinde akademisyen, araştırmacı ve 
yöneticilerdir. 
 
Yazılım, 2016 ve 2017 ÖSYS ile 2018, 2019 YKS’de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan üniversitelerin lisans 
(fakülte/yüksekokul) ve ön lisans (meslek yüksekokulu) programlarını kapsamaktadır.  
 
Hedefinizdeki meslek ve üniversiteye geçen sene yerleşenlerin YKS’deki başarısını görmek ve sizi hedefe 
ulaştıracak en doğru verilere ulaşmak YÖK Atlas sayesinde artık çok kolay. 
 
2019 Tercih Kılavuzunda yer alan lisans programlarından mezun olanların merkezi uzmanlık sınavlarında 
gösterdikleri başarıyı görün değerlendirin. Sadece girdi değil çıktı kalitesini de sorgulayın.  
https://yokatlas.yok.gov.tr/ 
 
 

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurumlar Arası Yatay Geçiş (Ek Madde-1 uyarınca) 
 
2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde Türkiye’deki üniversitelerden KTO Karatay Üniversitesi’nin bir 
lisans/önlisans programına (Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi hariç) merkezi yerleştirme puanı yatay geçiş 
yapılabilir.   
Yatay geçiş işlemleri Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans 
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması 
Esaslarına İlişkin Yönetmelik"e eklenen Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde-1 uyarınca 
yürütülmektedir. 
 
Başvuru Koşulları 
Aşağıdaki durumda bulunan öğrenciler, yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler: 

 Türkiye veya KKTC’deki üniversitelere kayıt yaptırmış olanlar (KKTC’deki üniversitelerden bahar 
döneminde yatay geçiş yapılamaz) 

 Üniversiteye kayıt olunan yıldaki ÖSYS / YKS / DGS merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istenilen 
lisans programının o yılki taban puanına eşit veya bu puandan yüksek olanlar 

 Hazırlık sınıfları dâhil tüm ara sınıflarda öğrenci statüsünde kayıtlı bulunanlar 

 Üniversiteye Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre, sınavsız geçişten yararlanarak veya MTOK 
programlarına kayıt yaptıran adaylardan puan koşulunu yerine getirenler 

 Ön lisans programlarına kayıt yaptıran adaylardan puan koşulunu yerine getirenler 

https://yokatlas.yok.gov.tr/


 

 

 Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapmayanlar (Daha önce merkezi yerleştirme 
puanıyla diğer üniversitelere yatay geçiş yapan adaylar, ÖSYS / YKS / DGS merkezi yerleştirme sonucu 
kayıt hakkı kazandıkları programa daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.) 

Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma 
programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse, geçilmek istenen diploma programının merkezi 
yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamamaktadır. 
 
Aşağıdaki durumda bulunan öğrenciler, yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar: 

 Kayıt olduğu yıldaki ÖSYS / YKS / DGS merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği lisans 
programının o yılki taban puanından düşük olanlar 

 ÖSYM tarafından belirtilen yükseköğretim kurumlarına yerleşen ancak kayıt yaptırmayanlar 
 ÖSYM tarafından kılavuzda yer alan (T.C. veya KKTC hariç) yurt dışındaki diğer yükseköğretim 

kurumlarına kayıt yaptırmış olanlar 
 Başvuru yapılan tarih itibarıyla Üniversiteden ilişiği kesilmiş bulunanlar 
 Üniversiteye yurt dışı öğrenci kabul koşullarına göre kabul edilip kayıt olanlar 
 Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapanlar (Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla 

yatay geçiş yapan adaylar, ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları programa daha 
sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.) 

Pilotaj lisans programlarına başvuran adaylar için ek koşullar: Başvuran adayların havalimanı giriş kaili 
almasına engel oluşturacak herhangi bir adli sicil kayıtları ve mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra 
etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması gerekir. Adaylardan, kabul edildikleri 
takdirde ek belgeler talep edilecektir (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık 
kurumlarından alınacak ve öğrencilerin uçuşa uygun olduklarına dair düzenlenmiş 1. sınıf sağlık raporu, Güncel 
tarihli adli sicil kaydı (arşiv kayıtlı)). 

 

Not ortalaması ile Kurumlar Arası Yatay Geçiş 
 
2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde diğer üniversitelerden KTO Karatay Üniversitesi’nin bir ön lisans 
programına not ortalaması ile yatay geçiş yapılabilir. 
 
Başvuru Koşulları 
Aşağıdaki durumda bulunan öğrenciler, yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler: 

 Ön lisans programlarında birinci dönemi tamamlamış olanlar 

 Genel not ortalaması 100 üzerinden 60 olanlar 

 Geçiş yapılmak istenilen programa eşdeğer bir programda öğrenim görenler  
 
Aşağıdaki durumda bulunan öğrenciler, yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar: 

 Hazırlık sınıfında öğrenim görenler 
Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. 
 

Diploman Kargoda 
Diplomanızın kargo ile gönderilebilmesi için mezuniyet işlemleriniz tamamlandıktan sonra 
obs.karatay.edu.tr/oibs/kariyer adresine T.C. Kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak, iletişim bilgileri 
kısmındaki adres ve telefon bilgilerini eksiksiz doldurup kaydettikten sonra sol tarafta bulunan "Diploma Talep 
Formu" nu yazdırarak imzalamanız ve ekinde kimlik fotokopisi ile birlikte Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü’ ne 
kargo ile göndermeniz gerekmektedir. 
 
İşlemlerinizi tamamlayıp belgelerinizi Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü’ ne kargo ile ulaştırdığınızda talebiniz 
işleme alınacak ve Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü tarafından online ilişik kesme işleminiz yapılacaktır. İlişik 



 

 

kesme işleminizin yapılabilmesi için ödünç kitap, cübbe vb. gibi üniversitemizin ilgili birimleriyle ilişiğinizin 
bulunmaması gerekmektedir. İlişik kesme işleminde sakınca bulunmayan mezunlarımızın diplomaları en kısa 
sürede karşı ödemeli olarak kargo ile adreslerine gönderilecektir. 
  
Gönderilecek Belgeler: 
1- Sistemden çıktısını alıp imzalayacağınız Diploma Talep Formu 
2- Kimlik Fotokopisi 
 
 

Erasmus Staj Hareketliliği başvuruları devam ederken, biraz bu konudan 
bahsedelim. 
 
Erasmus her öğrencinin hayalidir. Erasmus süreci yurtdışına gitme isteğinizle başlar. Erasmus Staj sayesinde; 

Farklı sistem, farklı disiplinler göreceksin. 

Yabancı dilinin gelişimine inanamayacaksın. 

Farklı kültürlerden yeni arkadaşlar edineceksin.  
 
Gezip gördüğün yerler yanına kar kalır. 
 
Profesyonel iş ağın gelişti bile! 

Farklı cihazlar/metotlar kullanırsın. 

Para yönetimini öğreneceksin. 

CV’ne olan katkısını tahmin bile edemezsin! 

Gelecek planlarının şekillenmesini sağlayacak bir deneyim yaşarsın. 

Mezun olmadan mesleki deneyimin zirve yapar! 

Üniversitemizdeki bütün bölüm öğrencileri Erasmus Stajı yapabilmektedir. Tek şart staj yapılacak kurumun bir 
Avrupa Birliği üye ülkesinde olmasıdır. Ayrıca minimum 2.20 not ortalaması ve minimum 45 dil sınav puanı 

başvuru için yeterli olacaktır 😊 Mezun olduktan sonra da Erasmus Staj faaliyetinden faydalanabilirsiniz. 

Detaylı bilgi için Erasmus Koordinatörlüğü’nü (A Blok 3.Kat) veya www.erasmus@karatay.edu.tr adresini 
ziyaret edebilirsiniz. 

 

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. 
 

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


 

 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi ve Mevlana aşığı Prof. Dr. Erkan TÜRKMEN’i saygıyla 
ve rahmetle anıyoruz… 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

“Dediler ki: Gözden ırak 

olan gönülden de ırak olur. 

Dedim ki: Gönüle giren gözden 

ırak olsa ne olur.”  

Mevlana 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Twitter: KTO_OIK 

Instagram:KTOKaratayÖİK 

iii 

e-posta: ogrenciisleri@karatay.edu.tr 

Tel: 444 12 51 


