
DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ

KTO KARATAY  ÜNİVERSİTESİ

Programın 

Kodu

Programın Adı ve Meslek Yüksekokulu Adı Puan 

Türü

Kont Yerleşen 2013 Min 

Puan

2013 Yerleştirme 

Öncelikleri

204050014 Adalet Meslek Yüksekokulu (Ücretli) YGS-3 30 30 241,92303

204050023 Adalet Meslek Yüksekokulu (Tam Burslu) YGS-3 5 5 375,10265

204050032 Adalet Meslek Yüksekokulu (%50 Burslu) YGS-3 5 5 327,20814

204050041 Adalet Meslek Yüksekokulu (%25 Burslu) YGS-3 10 10 300,60250

KTO Karatay Üniversitesinin bölümlerinin 2013-2014 ücretleri aşağıdaki gibidir.

KONYA VAKIF (ÖZEL) 

Not: KTO  Karatay Üniversitesi vakıf (özel) üniversitedir. 

Not: Yerleştirme önceliği kısmında veri olan bölümleri meslek liseleri sınavsız geçişle doldurmuş demektir.

Yerleştirme önceliği boş olan bölümlere sınavsız geçişle dolmamış ve YGS puanı ile öğrenci yerleşmiş demektir.

716. KTO Karatay Üniversitesi'nde yıllık öğrenim ücreti, 2013-2014 eğitim öğretim yılında Mühendislik Fakültesi için 18.000 TL, İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi için 16.000 TL, Hukuk Fakültesi için 17.500 TL, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi için 18.500 TL, Adalet Meslek 

Yüksekokulu için 9.500 TL ve İngilizce Hazırlık Sınıfı için 15.000 TL'dir. Ücretlere %8 KDV dahildir. Öğrenim ücretinin ilk yarısı üniversiteye kayıt 

sırasında, ikinci yarısı ise ikinci yarıyıl başında ders kayıtları s ırasında ödenir. Öğrenim ücretinin tamamının öğretim yılı başında ödenmesi 

halinde %5 indirim uygulanır. Üniversitenin anlaşmalı olduğu bankanın prosedürlerine uygun özleşmesi düzenlenmesi koşulu ile veya 

üniversitenin anlaşmalı olduğu taksit özelliğine sahip, banka kredi kartları ile birinci dönem 4, ikinci dönem 4 veya tamamı 8 taksitte ödenir. 

KTO Karatay Üniversitesi, kayıtlı öğrenciler için sonraki yıllarda öğrenim ücretinde yapılacak yıllık artışları, bir önceki yıla göre Tüketici Fiyatları 

Endeksindeki (TÜFE) artış ile sınırlı tutmayı taahhüt etmektedir. Üniversiteye Giriş Yüksek Başarı Bursunu (GYBB) kazanan bir öğrenciye 

akademik yıl boyunca 8 ay olmak üzere, Türkiye genelinde (LYS'de yerleştirme puan türüne göre) 1-100 arası derece yapan öğrencilere aylık : 

4000,00 TL, 101-1000 arası derece yapan öğrencilere aylık : 3000,00 TL. 1001-2500 arası derece yapan öğrencilere aylık: 2000,00 TL. 2501-

5000 arası derece yapan öğrencilere aylık: 1000,00 TL. 5001-10000 arası derece yapan öğrencilere aylık: 500,00 TL. kadar burs verilir.



GENÇ TERCİH
http://www.genctercih.com | facebook.com/groups/genctercih/

 KTO Karatay Üniversitesinin lisans Programlarından birini, (Hukuk Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Sosyal Hizmet, Güzel Sanatlar ve Tasarım 

Fakültesi hariç) ilk tercihine yazarak bu tercihine yerleştirilenlere %30, ikinci tercihine yazarak bu tercihine yerleştirilenlere %20, üçüncü 

tercihine yazarak bu tercihine yerleştirilenlere %10 oranında yerleşme sırasına bakılmaksızın öğrenimleri süresince tercih bursu verilecektir. 

İki farklı burs almaya hak kazanan öğrenciler sadece birisinden ve en yüksek olan burstan yararlanır. 

Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs sadece öğrenim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan; barınma, beslenme, 

ulaşım, kitap, yurtdışında eğitim giderleri burs kapsamı dışındadır. Burslar İngilizce Hazırlık Programı'nda geçirilecek bir yıllık süreyi de kapsar. 

Normal Eğitim- Öğretim süresince not ortalamasının düşük olması ya da alttan derslerin bulunması halinde burslar kesilmez. Burada sözü 

edilen öğrenim ücreti bursu, sadece bu kılavuzda ‘Burslu' öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri kapsamaktadır. 

Ücretli ya da kısmi burslu kontenjanından kayıt yaptıran öğrenciler burs yönergesiyle belirlenecek not ortalamalarını tutturmaları ve 

sınıflarında dereceye girmeleri halinde eğitim-öğretim ücretinin yarısı veya tamamından muaf tutulabilirler. Bu burslara üstün başarı bursu 

adı verilmektedir. 


