
 

 Sevgili öğrenciler, 

Öncelikle huzur şehri Konya'ya ve Selçuk Üniversitesine hoş geldiniz. 

Bu rehber, sizlere yardımcı olmak adına Selçuk Üniversitesi TÖMER 

tarafından hazırlanmıştır. Rehberde, sizlere ilk etapta yardımcı olacak bilgiler 

vardır. Bu bilgiler dışında, merak ettiğiniz konularla ilgili idarecilerimiz, 

öğretim görevlilerimiz ve idari personelimiz size yardımcı olacaktır. Ayrıca 

Selçuk Üniversitesi TÖMER öğretim 

görevlileri ve idari personeli, kayıt ve 

Türkçe Eğitiminiz sürecinde her zaman 

sizlerin yanında olacaktır ve sizin 

problemsiz bir eğitim almanız için 

çalışacaktır. Eminiz ki Türkiye'ye en kısa 

zamanda alışacaksınız ve çok güzel 

günler geçireceksiniz. Sizlere eğitim hayatınız boyunca başarılar diliyoruz. 

ULAŞIM 

Konya'da toplu ulaşım, tramvay,  dolmuş ve otobüslerle 

sağlanmaktadır. Ayrıca şehrin her bölgesinde ticari taksi ile ulaşım da 

mümkündür. Üniversiteden şehir 

merkezine, otogara, Emniyet 

Müdürlüğüne, Sosyal Güvenlik Kurumuna 

gitmek için bu ulaşım araçlarını 

kullanabilirsiniz. Konya'da uluslararası 

öğrenciler otobüs ve tramvayı ücretsiz kullanma hakkına sahiptirler. Bu 

haktan yararlanmak için bütün resmi işlerinizi tamamlayın. Sonra öğrenci 

belgesi, fotoğraf ve geçici vatandaşlık numarası ile Büyükşehir Belediyesine 

başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuzu “Elkart” için yapacaksınız. 



 

Elkart Nedir? 

Elkart tramvaya ve otobüse binmek için kullanılan elektronik bilettir.  

Dolmuşlarda kullanılmaz. Öğrenci kimlik kartınızı Elkart olarak kullanabilirsiniz. 

 

SAĞLIK 

Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi 

bütün sağlık hizmetlerini vermektedir. Ayrıca kampüsün karşısındaki Bosna 

Hersek Mahallesi'nde; Sağlık Ocağı 

ve Diş Hastanesi bulunmaktadır. 

Tıp Fakültesinde çoğu bölüm 

randevu sistemi ile çalışmaktadır. 

Randevularınızı İnternet üzerinden 

veya direkt alabilirsiniz. 

Konya Şehir Hastanesi de bütün 

bölümleri ile hastalara hizmet 

vermektedir. Şehir Hastanesine gitmek 

için ilk önce şehir merkezine gitmek 

gerekmektedir. Şehir merkezinden 

otobüs veya dolmuşla hastaneye 

ulaşabilirsiniz. Ayrıca şehir merkezinde birçok özel sağlık kuruluşu da 

bulunmaktadır. 

Acil durumlar için Tıp Fakültesi Acil Servisi 24 saat açıktır. Kampüs 

içerisinde eczane bulunmamaktadır. Bosna Hersek Mahallesi’nin birçok 

noktasında eczane bulmak mümkündür. Kampüse en yakın eczane, 

kampüsün karşısındaki Baş Çarşıdadır. 

 
Acil servis numarası: 112 

 
Önemli not: Lütfen sağlık sigortası işlemlerinizi en kısa zamanda 

yapınız. 

 



 

GÜVENLİK 

Konya'da güvenlik, polisler tarafından sağlanmaktadır. Üniversitede bir 

polis güvenlik noktası ve özel güvenlik birimleri bulunmaktadır. Fakültelerin 

güvenliği özel güvenlikler tarafından sağlanmaktadır. Bosna Hersek 

Mahallesinde bir Polis Merkezi bulunmaktadır. Çevreyi rahatsız edici 

davranışlarla, sözlü veya fiziki tacizlerle karşılaşmanız durumunda polisi 

arayabilirsiniz. Aynı davranışlarda sizin de bulunmanız durumunda başkasının 

sizi şikâyet edebileceğini unutmayınız. 

Polis Çağrı Merkezi: 112 

 

BANKACILIK 

Bankacılık işlemlerinizi kampüs içerisindeki bankalardan ve 

bankamatiklerden yapabilirsiniz. Kampüs içerisinde bütün bankaların 

bankamatikleri ve Vakıfbank,  İş 

Bankası şubeleri mevcuttur. Ayrıca 

PTT (Posta Telefon Telgraf) 

şubesinden de para transfer işlemleri 

yapmak mümkündür. 

 
Bosna Hersek Mahallesi'nde çoğu bankanın bankamatiği 

bulunmaktadır. Ayrıca, Ziraat Bankası, Garanti Bankası şubeleri vardır. 

Bosna Hersek Mahallesi'nde PTT şubesi de vardır. 

 
İLETİŞİM HİZMETLERİ 

Kampüs içerisinde, Bosna 

Hersek Mahallesinde ve şehrin 

çoğu bölgesinde Turkcell, 

Vodafone ve Türk Telekom 

iletişim noktaları bulunmaktadır. 

Bu noktalardan Türkiye'de 

kullanabileceğiniz cep telefonu hatları satın alabilirsiniz. 

 

 



 

ALIŞVERİŞ VE YEMEK 

Kampüste bulunan Gökkuşağı 

Alışveriş Merkezinde her türlü kıyafet,   

temizlik malzemeleri, kişisel bakım 

ürünleri, kırtasiye malzemeleri alabileceğiniz dükkânlar vardır. Ayrıca 

birçok restoran ve kafe, çok çeşitli yiyecek ve içecek imkânlarıyla hizmet 

vermektedir. Alışveriş merkezinde bir süpermarket, berberler ve terziler de 

mevcuttur.  

Bosna Hersek Mahallesinde her 

türlü ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz 

mağazalar, süpermarketler, kafeler, 

restoranlar vardır. Selçuk Üniversitesinde 

eğitim gören öğrenciler bütün ihtiyaçlarını 

burada karşılayabilme imkânına 

sahiptirler. Ayrıca bu mahalledeki restoranların çoğu İnternet üzerinden veya 

telefonla yemek siparişi almaktadırlar. 

KONYA VALİLİĞİ İL GÖÇ İDARESİ 

İkametgâh işlerinizle ilgili 

bütün işlerinizi ve Türkiye'ye giriş- 

çıkışlarda yapmanız gereken her 

şeyi Göç İdaresinden yapmanız 

gerekmektedir. Alo 157 YİMER 

(YABANCILAR İLETİŞİM MERKEZİ) 

size bu konularda 7 gün 24 saat yardımcı olacaktır. YİMER ile Türkçe, 

İngilizce, Arapça ve Rusça iletişim kurabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 



 

BAZI ÖNEMLİ HATIRLATMALAR 

 
• Konya'ya gelince ilk önce resmi 

işlemlerinizi tamamlayınız. (yurt 

kaydı, TÖMER kaydı, ikamet) 

• Resmi işlerinizle ilgili en doğru 

bilgiyi TÖMER'den ve 

fakültenizden alırsınız. 

• Pasaportunuzu her zaman yanınızda 

bulundurunuz. 

• Döviz bozdurma işlemlerinizi her 

zaman bankalardan veya döviz 

merkezlerinden yapınız.  

• Yurdunuzun giriş-çıkış saatlerine dikkat ediniz. Yurdunuzun 

kurallarına uyunuz. 

• Yurdunuzun imkanları ile ilgili 

bilgileri (internet, kantin, tv, banyo 

vs.) orada bulunan danışmalardan 

alınız. 

• Yurdunuzun yemek saatlerine dikkat 
ediniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


