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direcek başarılara imza atmak için 
çalışmalarını sürdürmektedir. KTO 
Karatay Üniversitesi, bütün insan-
lığa fayda sağlayan, teoride olduğu 
gibi pratikte de güçlü, ülkemizin 
sosyal ve ekonomik açıdan kalkın-
masında önemli roller üstlenecek 
bireyler yetiştirmeyi kendine görev 
edinmiş bir üniversitedir. 

Karatay Medresesinin 800. yılı olan 
2051 yılına kadar bir dünya üni-
versitesi olmak vizyonu ile hare-
ket eden KTO Karatay Üniversitesi, 
üniversitede öğrencilerin kişisel 
gelişimlerine katkı sağlayacak her 
türlü sosyal imkânı en az akademik 
bilgi kadar önemsemektedir.

Bu çalışma, KTO Karatay Üniversi-
tesi kimliği taşıyan tüm öğrenci-
lerimize ve üniversitemize ilgi ve 
alaka gösteren herkese, akademik 
ve sosyal imkânlar noktasında yol 
göstermek amacıyla hazırlanmıştır. 
1251 yılında olduğu gibi bugün ve 
gelecekte de temel hedefimiz öğ-
renci odaklı olmaya devam etmek-
tir.

KTO Karatay 
Üniversitesi, 
akademik birikimini 
sosyal imkânlarla 
zenginleştiren 
mezunlar hayal eder.
Bu hayali gerçekleştirmek 
için de özgünlüğün 
peşinden gider.
Özgün olmak, hayallerin peşinden 
koşmayı beraberinde getirir. Büyük 
hayaller kuran kişilerin büyük işler 
başardıkları yadsınamaz bir gerçek-
tir. Büyük hayallere sahip insanlar 
gibi kurumların ve organizasyonla-
rın da hayalleri vardır. Bu hayalleri 
gerçekleştirmek için de var gücüyle 
çalışmaya gayret gösterirler.

Teknolojinin hızlı gelişimi ve kü-
reselleşme, her alanda olduğu gibi 
eğitimde de günceli takip etmeyi, 
dinamik kalmayı, özgün olmayı ve 
insan odaklı hizmetler sunmayı be-
raberinde getirmiştir.

Eğitim dünyasının köklü temsilcisi 
KTO Karatay Üniversitesi’nin haya-
li, Karatay Medresesi’nden almış 
olduğu tarihi sorumluluğun gere-
ği, insanlığın geleceğini şekillen-
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1. Zengin Çift Anadal 
Programları
Çift diploma ile mezun 
olmak şansınızı 
arttıracaktır.

Çift Anadal Programı (ÇAP), anadal 
lisans-ön lisans programlarını ba-
şarı ile yürüten öğrencilerin aynı 
anda ikinci bir lisans-ön lisans 
programından diploma almak üzere 
eğitim görmelerini sağlayan prog-
ramdır.

Çift diploma ile mezun olmak, öğ-
rencilerimize disiplinler arası ça-
lışma becerisi kazandırarak artan 
rekabet ortamında iş bulma nokta-
sında avantaj sağlamaktadır.

Öğrencinin Çift Anadal Programı’na 
başvurabilmesi için başvurduğu 
yarıyıla kadar anadal diploma prog-
ramında aldığı tüm dersleri başa-
rıyla tamamlaması, başvuru anın-
da anadal diploma programındaki 
genel not ortalamasının en az 4,00 
üzerinden 2,75 olması gerekmekte-
dir. Şartları sağlayan lisans öğren-
cileri ÇAP için en erken üçüncü ya-
rıyıl başında, en geç beşinci yarıyıl 

başında; ön lisans öğrencileri ise 
en erken ikinci yarıyıl başında, en 
geç üçüncü yarıyıl başında başvuru 
yapabilir.  Lisans programına kayıtlı 
olan öğrenciler lisans ve ön lisans 
programlarına, ön lisans program-
larına kayıtlı olan öğrenciler sadece 
ön lisans programlarına çift anadal 
başvurusunda bulunabilir. 

ÇAP programlarında ilk özgünlük, 
program çeşitliliğidir. Çift anadal 
yapılacak bölüm/program sayı-
sı 2017-2018 akademik yılında 152 
iken, 2018-2019 akademik yılında 
bu sayı 256’ya ulaşmıştır. 

İkinci özgünlük ise; Giriş Yüksek Ba-
şarı Bursu, Dil Okulu Bursu, Yurtdışı 
Yaz ve Kış Okulu Bursu hariç ana-
daldaki bursun ÇAP için de geçerli 
olmasıdır. ÇAP ücretleri, çift ana-
dal programına kayıt olunan yılın 
bölüm ücreti üzerinden, alınacak 
dersin AKTS değerince hesaplanır. 
Öğrencilerin ders programlarındaki 
çakışma veya bir dönemde alacak-
ları derslerin fazla olması nedeniy-
le, normal öğrenim süresinin uzatıl-
ması durumunda öğrencilerimize, 
bursluluk durumlarının devam et-
mesi için bir yıl ek süre verilmek-
tedir.
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2. Üniversiteden Erken 
Mezun Olma İmkânı
Erken mezun olma imkânı 
ile hayallerinize bir adım 
daha erken yaklaşabilirsiniz.
Genel not ortalaması 3.00’ün üze-
rinde olan öğrenciler, alttan dersi 
olup olmadığına bakılmaksızın her 
yarıyılda 45 AKTS/yılda 90 AKTS, ge-
nel not ortalaması 3.50’nin üzerin-

de olan öğrenciler, alttan dersi olup 
olmadığına bakılmaksızın her ya-
rıyılda 60 AKTS/yılda 120 AKTS ders 
alabilirler. Böylece normal öğrenim 
süresinden önce mezun olarak iş 
hayatına rakiplerinden daha erken 
başlama imkânı elde ederler. Bu uy-
gulama sayesinde üniversitemizde 
3 yılda, 3,5 yılda mezun olan öğren-
ciler mevcut olup, uygulamaya ilgi 
giderek artmaktadır.

3. Öğrenciyi Motive 
Edici Uygulamalar

3.1. Mezuniyet Ek Sınav 
ve Tek Ders Sınav 
Hakkı
Mezun olmaya çeyrek kala, 
ikinci bir şans gerektiğinde 
mezuniyet ek sınav ve 
tek ders sınav hakkından 
faydalanabilirsiniz.

Mezun olabilmek için devam ko-
şulunu yerine getirmiş olmak kay-
dıyla tüm programlarda en fazla üç 
dersten başarısız olmuş öğrencile-
re, başvurmaları hâlinde bir defaya 
mahsus olmak üzere bütünleme 
sınavını takip eden bir ay içinde 
mezuniyet ek sınav hakkı tanın-
maktadır. Mezuniyet ek sınavları 
neticesinde bir dersten başarısız 
olan öğrencilere ayrıca mezuniyet 
tek ders sınav hakkı verilmektedir.
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3.2. Belli Koşullarda 
Sınırsız Kredi İmkânı
Daha fazlasını yapabilirim 
diyorsanız.

Ön lisans programlarında son sınıf 
öğrencilerine, danışmanının ve ilgili 
birim müdürünün onayıyla kayıtlı 
oldukları programlarda birinci sını-
fın birinci döneminde dörtten fazla 
başarısız dersi olmaması, ikinci dö-
neminde de en az iki dersten başa-
rılı olmaları koşuluyla ikinci sınıfın 
birinci döneminde mezun olmaları 
için yeterli sayıda ders ve kredi veri-
lebilir. Birinci sınıfın birinci ve ikinci 
dönemindeki şartlar sağlanmışsa, 
öğrenciye ikinci sınıfın birinci dö-
neminde üçten fazla başarısız dersi 
olmaması koşuluyla ikinci sınıfın 
ikinci döneminde de mezun olma-
ları için yeterli sayıda ders ve kredi 
verilebilmektedir. Lisans program-

larında son sınıf öğrencilerine, güz 
ve bahar dönemlerinde, danışmanı-
nın, bölüm başkanının ve ilgili biri-
min dekan veya müdürünün ona-
yıyla kayıtlı oldukları programlarda  
birinci ve ikinci sınıfların her bir dö-
neminde en fazla üçer dersten ba-
şarısız olması ve yıllık programlarda 
birinci ve ikinci sınıf başarısız ders-
lerin toplamının altı dersten fazla 
olmaması; dönemlik programlar-
da ise üçüncü sınıfın güz ve bahar 
dönemlerinde en az ikişer dersten 
başarılı olması, yıllık programlarda 
üçüncü sınıftan en az iki dersten 
başarılı olması koşuluyla, mezun 
olmaları için yeterli sayıda ders ve 
kredi verilebilmektedir. Böylece be-
lirli koşullardaki sınırsız kredi im-
kânı, öğrenciye zamanında mezun 
olma imkânı sunmaktadır.
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3.3. 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 ders-
lerin açılmış olması hâlinde final ve 
bütünleme sınavlarına girebilir. 

Not yükseltme sınavının değer-
lendirilmesinde, alınan notun harf 
notuna etkisi %100’dür. Not yük-
seltme sınavında alınan harf notu, 
bir önceki yıl/dönemde alınan harf 
notundan yüksek ise dikkate alınır. 
Her durumda yüksek olan not ge-
çerlidir.

3.4. Bütünleme  Sınav 
Hakkı
Finalde kalmış olmanız 
telafi edilebilir.

Üniversitenin dönemlik programla-
rında her dönem, en az bir ara sı-
nav ve bir dönem sonu sınavı, yıllık 

programlarda ise bir ara sınav ve bir 
yıl sonu sınavı yapılmaktadır. Ders-
lerinde başarılı olamayan ya da not 
ortalamasını yükseltmek isteyen 
öğrencilere bütünleme sınav hakkı 
verilmektedir. Bütünleme sınavı-
na giren öğrencinin, ilgili dersin fi-
nal ve bütünleme sınavlarından en 
yüksek puanı aldığı sınav dikkate 
alınmaktadır.
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3.5. Yaz Okulu
Bütünleme yerine yaz 
okulu olsaydı dediğinizde, 
devam koşulunu yerine 
getirerek başarısız 
olduğunuz dersleri 
yaz okulunda alıp 
saydırabilirsiniz.

Öğrencilerimiz üniversitemizde 
devam koşulunu yerine getirdik-
leri takdirde ve başarısız oldukları 
derslerle sınırlı olmak üzere, başka 
bir üniversitenin yaz okulunda ders 
alabilirler. Bunun için alınacak der-
sin denkliğinin içerik, dil, AKTS ve 
saat açısından ilgili Yönetim Kuru-
lu tarafından önceden kabul edil-
mesi gereklidir. Ancak KTO Karatay 
Üniversitesinde İngilizce olan bir 
ders farklı bir dilde alınamaz. Diğer 
üniversiteden alınan dersin AKTS 
değerinin üniversitemizdeki yerine 
alınan derse eşit ya da yüksek ol-
ması gerekir. Ön lisans, lisans ve li-

sansüstü öğrencileri öğrenim süre-
leri boyunca toplam 15 AKTS sınırını 
aşmamak koşuluyla diğer üniversi-
telerin yaz okulunda açılan dersleri 
alabilmektedirler.

Ders alınacak olan diğer üniversi-
telerin programının ÖSYM yerleş-
tirme taban puanının, öğrencinin 
KTO Karatay Üniversitesinde yer-
leştiği programın taban puanından 
daha yüksek olması gerekir. Diğer 
üniversitelerden alınan derslerin 
transkriptte işlenmesi KTO Karatay 
Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans 
Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
ile KTO Karatay Üniversitesi Lisan-
süstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yö-
netmeliği hükümlerine göre yapılır. 

Diğer üniversitelerden ders alan öğ-
rencilerin ilgili dersten başarılı sa-
yılabilmeleri için, o dersin notunun 
alındığı yükseköğretim kurumunun 
not sistemi uyarınca geçer (başarılı) 
not olması gereklidir. Koşullu ya da 
şartlı geçer notlar dikkate alınmaz.
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4. Başvurularda ve 
Belge Temininde 
Dijitalleşme
4.1. E-Kayıt 
Tatilinizi bölmeyin, 
üniversiteye gelmeden 
kaydınızı tamamlayın.

E-kayıt uygulaması ile üniversite-
mizi kazanmış öğrencilere kam-
püse hiç gelmeden kayıt olabilme 
imkânı sunulmaktadır.

4.2. Uluslararası 
Öğrenciler İçin Online 
Başvuru İmkânı
Dünya üniversitesi olma 
yolunda, dünyanın 
bir ucundan bize 
ulaşabilirsiniz.
Uluslararası öğrenci başvuruları, 
online başvuru formunun doldu-
rulması, istenilen evrakların asıl-
larının sisteme dijital formatta, 
eksiksiz olarak yüklenmesi ve baş-
vuru ücretinin ödenmesi ile ger-
çekleşir. 

Uluslararası öğrenciler için başvu-
ru linki her yıl temmuz ayının son 
haftasına kadar açık kalır. Başvu-
rular online başvuru formunun 
çıktısı alınarak, istenilen evrak ve 
başvuru ücretinin yatırıldığına dair 
belge ile birlikte önceden duyuru-
lan tarihte üniversitede olacak şe-
kilde elden teslim ya da posta yolu 
ile eksiksiz bir şekilde iletilir.



12

4.3. Elektronik İmzalı 
Öğrenci Belgesi ve 
Transkript Alma 
İmkânı
Kampüse gelmeden talep 
ettiğiniz belgeye bir tıkla 
ulaşabilirsiniz.
Öğrencilerimiz öğrenci belgesi ve 
transkript belgesini e-imzalı olarak 
kampüse gelmeden Öğrenci Bilgi 
Sistemi üzerinden talep etmeleri 
hâlinde alabilmektedir.

6. Sabah Kahvesi 
Bülteni
Bir fincan kahvenin kırk 
yıl hatırı vardır dedik, her 
ay Sabah Kahvesi Bülteni 
hazırladık.
Akademik hayatınıza ilişkin bilme-
niz gereken tüm konuları değişik 
kahve tarifleri ile birlikte Sabah Kah-
vesi Aylık Bülteni’nde bulabilirsiniz. 

5. Mezuniyette 
Diploma Yanında 
Diploma Eki
Öğrenim hayatınızda 
edindiğiniz yeti ve 
becerilerin tüm dünyada 
kabul görüyor olmasını 
istedik.

Kayıtlı olduğu ön lisans programın-
da en az 120 AKTS, lisans programın-
da en az 240 AKTS değerinde dersle-
ri başarıyla tamamlayan, genel not 
ortalaması en az 2,00 olan ve diğer 
yükümlülüklerini yerine getiren öğ-
renciye, kayıtlı olduğu programın 
diploması ile akademik ve mesleki 
yeterliklerin uluslararası düzeyde 
tanınmasına yardımcı olan diploma 
eki belgesi verilmektedir.
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7. Çeşitli, Özgün 
Burslar
Burada başarı daima ödül-
lendirilir.
Vakıf üniversitelerinin ücretli ol-
ması, adayların tercihlerini yapar-
ken “ekonomik olma” kriterini de 
göz önünde bulundurmalarını ge-

rektirmektedir. Böylece öğrencilere 
sunulan burs olanakları üniversite 
tercihlerinde çok önemli bir etken 
oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Tür-
kiye’nin en köklü ticaret odaların-
dan olan Konya Ticaret Odası Eğitim 
ve Sağlık Vakfı tarafından kurulan 
üniversitemiz çatısı altında öğrenim 
görmek isteyen öğrencilere oldukça 
geniş burs imkânları sunulmakta-
dır.

7.1. Öğrenim 
Ücretinden Muafiyet 
Sağlayan Burslar
Ahilik Bursu (Ticaret Odası 
Destek Bursu)
Konya Ticaret Odası üyelerinin, bi-
rinci derece yakınlarının ve eşle-
rinin TYT, YKS, DGS, yatay geçiş ve 
uluslararası öğrenci kontenjanı ile 
ön lisans veya lisans programına 
kayıt yaptırmaları hâlinde %15 ora-
nında destek bursu sağlanmakta-

dır. Bunun yanı sıra Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliğine bağlı ticaret 
odaları, sanayi odaları, ticaret ve sa-
nayi odaları ile ticaret borsalarının 
üniversitemiz ile protokol yapmala-
rı şartı ile üyelerinin, birinci derece 
yakınlarının ve eşlerinin TYT, YKS, 
DGS, yatay geçiş ve uluslararası öğ-
renci kontenjanı ile ön lisans veya 
lisans programlarına kayıt yaptır-
maları hâlinde de %15 oranında 
destek bursu verilmektedir.
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Şehit ve Gazi Bursu
Ülkemiz uğruna şehit veya gazi ol-
muş Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet 
Genel Müdürlüğü mensubu ve dev-
let görevlilerinin çocuklarına, üni-
versitemize kayıt hakkı kazandıkları 
takdirde ÖSYM başarı sıralamaları 
dikkate alınarak belirlenen konten-
jan dâhilinde tam burs sağlanmak-
tadır.

Engelli Bursu
Engelsiz eğitim benimsenerek, üni-
versitemizde öğrenim görmek is-
teyen engelli öğrencilerin, başvur-
maları hâlinde burs komisyonun 
belirlediği oranda Engelli Bursu uy-
gulanmaktadır.

Üstün Başarı Bursu
Başarılı öğrencilerimizi ödüllendir-
mek 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 al-
mamış öğrencilere Üstün Başarı 
Bursu sağlanmaktadır. Buna göre; 

a) 0-50 arasında öğrencisi olan sı-
nıflarda 1. olan öğrenciye,

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

c) 101 ve üzeri öğrencisi olan sınıf-
larda 1., 2. ve 3. olan öğrencilere tam 
burs verilmektedir.

Çift Anadal Programı 
Bursu
Anadal programında elde edilen 
Giriş Yüksek Başarı Bursu, Dil Oku-
lu Bursu, Yurt Dışı Yaz ve Kış Okulu 
Bursu hariç tüm burslar, ÇAP için de 
geçerlidir. 

Yatay Geçiş Bursu
Yatay geçiş yapan öğrencinin, genel 
not ortalamasının 2.00 ve üzeri ol-
ması 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 burs-
lu taban puanına eşit ya da yüksek 
olması hâlinde %100’e kadar burs 
sağlanmaktadır.

Uluslararası Öğrenci 
Bursu
Üniversitemizde uluslararası öğ-
renci olarak öğrenim gören öğren-
cilerimiz için de burs imkânlarımız 
bulunmaktadır. Yurt dışından öğ-
renci kabul şartlarına sahip olan 
adaylar burs talep etmeleri hâlin-
de bursluluk sınavına alınır ve ko-
misyon tarafından sözlü mülakat 
yapılır. Burslu öğrenci kontenjanı 
ve burs oranları her yıl üniversite 
tarafından belirlenir. Bursluluk sı-
navı 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 li-
sans mezunu olmak yeterli olma-
maktadır. Lisansüstü eğitim almak, 
gençleri hem iş ararken avantajlı 
duruma getirmekte hem de uzman-
laşmalarına katkı sağlamaktadır. Bu 
sebeple öğrencilerimize olan burs 
desteğimiz lisansüstü programlar-
da da devam etmektedir.
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Üniversitemiz lisans mezunu olan 
öğrencilerin, yüksek lisans eğitimi-
ne kayıt yaptırmaya hak kazanma-
ları durumunda %50, ilk üç derece 
ile mezun olmaları hâlinde %100 
mezun bursu, lisans ve yüksek li-
sans öğrenimini üniversitemizde 

tamamlamış öğrencilerimizin dok-
tora eğitimine hak kazanmaları du-
rumunda, %50, yalnızca lisans ya da 
yüksek lisans öğrenimi üniversite-
mizde tamamlamış öğrencilerimize 
%30 mezun bursu sağlanmaktadır.

7.2. 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 sı-
ralamasına 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 yer-
leşen ve il merkezi dışında ikamet 
eden Burs Yönergesi’nde belirtilen 

puan türlerinde ilgili başarı sırala-
malarına sahip tam burslu öğrenci-
ler, üniversitemizin uygun göreceği 
konukevinde ücretsiz kalma hakkı-
nı kazanmaktadırlar.

Asistan Öğrenci Bursu
Hazırlık sınıfı hariç olmak üzere li-
sans ve ön lisans eğitimi alarak 
web sitesi üzerinden yapılan ilana 
başvuran öğrenciler, kontenjan dâ-
hilinde, farklı akademik ve idari bi-
rimlerde kısmi zamanlı olarak çalı-
şarak asistan öğrenci bursu imkânı 
elde etmektedir.
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Akran Öğrenci Bursu
Öğrencilerin birbirlerine destek ol-
ması hedeflenmektedir. Bu doğrul-
tuda, kitle derslerinde başarıyı ar-
tırmak amacıyla ders dışı saatlerde 
birebir ve grup eğitimi yoluyla öğ-
renciden öğrenciye destek sağlaya-
cak 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 her-
hangi bir ücret ödemezken, akran 
öğrenci desteği veren öğrenci, asis-
tan öğrenci kapsamında belirlenen 
tutar kadar ücret almaktadır.

Dil Okulu Bursu
Bir dili en iyi şekilde öğrenmek için 
o dilin konuşulduğu ülkede bulun-
mak en ideal olanıdır. Bu amaçla, 
üniversitemize belirlenen başarı 
sıralamaları ile kayıt olan öğrenci-
lerimiz talepte bulunmaları hâlin-
de, yaz ayını kapsayacak şekilde en 
fazla iki ay olmak üzere üniversite-
mizin anlaşma yaptığı ülkelerdeki 
dil okuluna gönderilmektedir.

Yurt dışında dil okuluna gitme ola-
nağı, öğrencilerimize eğitim süresi 
boyunca yabancı dil becerilerini ar-
tırma, farklı kültürleri tanıma, yeni 
yerleri görme ve vizyonlarını geniş-
letme imkânı sunmaktadır.

Yurt Dışı Yüksek Lisans 
Bursu
Başarıyı her zaman ödüllendiren 
üniversitemiz öğrenim hayatını de-
rece ile noktalandıran öğrencilerine 
burs desteği vermeyi sürdürmekte-
dir.

Okul birincisi ve ikincisi olarak üni-
versitemizden mezun olan öğrenci-
ler, öngörülen sürelerde talepte bu-
lunmaları hâlinde Rektörlük onayı 
ile gideceği ülke, üniversite ve alan 
belli olmak üzere yüksek lisans 
öğrenimi için yurt dışına gönderil-
mektedir.

Yukarıda belirtilen burslara ait de-
taylar ile diğer burs seçeneklerine 
(Giriş Başarı Bursu, Tercih Bursu, 
Kardeş Bursu, Sporcu Bursu, Yemek 
Bursu) üniversitemiz Burs Yönerge-
si’nden ulaşabilirsiniz.



19

Ahilik ve Meslek 
Ahlakı
Selçuklu’dan günümüze bu top-
rakların vatan olması adına en 
büyük çabalardan birini harcamış 
olan Ahileri unutmamak, unut-
turmamak ve Ahilik geleneğinin 
günümüzde de devam etmesini 
sağlamak adına KTO Karatay Üni-
versitesinde okuyan her öğren-
ci, Ahilik ve Meslek Ahlakı dersini 
almaktadır. Ahiliğin kurucusu Ahi 
Evren’den yola çıkılarak, Ahilik fel-
sefesinin temel yapı taşları, Ahi-
likte mesleki eğitim, Ahiliğin yan-
sımaları gibi konuların ele alındığı 
derste aynı zamanda meslek ahla-
kının ne demek olduğu, niçin ge-
rekli olduğu, ahlak ve sorumluluk, 
İslam’da ticaret ve ahlak, ahlak ve 
Ahilik kültürü gibi konular işlen-
mektedir. Ahilik ve Meslek Ahla-
kı dersi, hangi sektörde çalışacak 
olursa olsun, bütün öğrenciler için 
önemli bir gerekliliktir. Ders, aynı 
zamanda KTO Karatay Üniversite-
sinin değerlerle bütünleşmiş bilim 
anlayışının da önemli nüvelerin-
dendir.

8. Değerlerle 
Bütünleşmiş Bilim 
Anlayışı

Medeniyet Tasavvuru 
ve Karatay Medresesi
Ahilik ve Meslek Ahlakı gibi “Mede-
niyet Tasavvuru ve Karatay Med-
resesi” dersi de KTO Karatay Üni-
versitesinde öğrenim gören her 
öğrencinin alması zorunlu olan 
bir derstir. Medeniyetimizin temel 
değerlerinin anlatıldığı bu derste 
öğrenciler, medeniyet tasavvuru-
muzun temel dinamiklerini ve me-
deniyet tasavvurumuz ile eğitimin 
ne denli iç içe geçtiğini, birbirleri 
için ne denli olmazsa olmaz hâle 
geldiğini öğrenmektedir. Ders kap-
samında öğrenciler aynı zamanda 
Karatay Medresesinin hem Selçuk-
lu hem Osmanlı tarihi için hem de 
günümüz için önemine tanık ol-
maktadır. Medeniyet Tasavvuru ve 
Karatay Medresesi, bu toprakların 
temel değerlerinin öğrenciler tara-
fından özümsenmesi açısından da 
olmazsa olmaz bir ders niteliğin-
de olup, yeni bir medeniyet inşası 
idealinin yapı taşlarını oluştur-
maktadır.
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9. Entelektüel Birikimi 
Olan Mezunlar 
Yetiştirmek: Üniversite 
Seçmeli Ders Havuzu 
Farklı ders seçimleri 
ile ufkunuzu 
genişletebilirsiniz.
Öğrencilerimizin ilgi ve yetenek-
lerine uygun nitelik ve çeşitlilikte, 
toplumsal hizmet, tarih, kültür, sa-
nat duyarlılığı, spor ve sağlık faa-
liyetleri, çevre bilinci, bilim ve tek-
nolojinin yanı sıra kişisel gelişimi 
destekleyen ve anahtar/aktarılabilir 
yeteneklerin geliştirilmesi amacıyla 
üniversitemiz bünyesinde “Üniver-
site Seçmeli Ders Havuzu”nun oluş-
turulmasına karar verilmiş ve 2016-
2017 akademik yılı güz dönemiyle 
birlikte uygulamaya geçmiştir. 

2016-2017 yılı güz döneminde 37 
dersle hayata geçen Üniversite Seç-
meli Ders Havuzu, 2018-2019 yılı-
na gelindiğinde yaklaşık 150 der-
se ulaşmıştır. Her dönem yaklaşık 
3.400 öğrenci bu havuzdan ders al-
maktadır. 

Öğrencilerimizin, farklı beceri ve 
kabiliyetlerini ortaya çıkartan, farklı 
alanlarda bilgilendirilmesini sağla-
yan ve yeteneklerinin gelişmesine 
zemin hazırlayan bazı derslerimiz;

• Kur’an’da Ana Konular
• Uygulamalı Girişimcilik / Girişim-
cilik 
• İnsan Hakları
• Akademik Araştırma, Yazım ve De-
ğerlendirme Yöntemleri
• Kozmetik Dünyası
• Bilimin Arka Yüzü
• Kentimiz Kültürümüz
• Müze ve Müzecilik
• Fotoğrafçılık
• Ebru 
• Endüstri 4.0
• Minyatür
• İlk Yardım
• Stresle Baş Etme Yöntemleri
• Yoga 
• Voleybol Hakemliği
• Futbol Oyun Kuralları
• 8 Yabancı Dil (İngilizce, İspanyolca, 
Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça, 
Japonca, Farsça)
Öğrencilerimizin öğrenim gördükle-
ri bölümlerdeki zorunlu dersler dı-
şında, onlara alacağı dersleri seçme 
imkânı sunan müfredat yapımızla 
bir yandan dinamik bir müfredat 
anlayışını ortaya koyarken, bir yan-
dan da onların bilişsel (bilgi, beceri), 
duyusal (ilgi, tutum) ve sosyal geli-
şimlerine katkı sağlanmaktadır.



21

10. Çok Sayıda Yabancı 
Dil Öğrenme İmkânı
Tek yabancı dil ile yetinme-
yip birden fazla yabancı dil 
öğrenerek iş dünyasının 
aranan isimlerinden olabi-
lirsiniz. 

KTO Karatay Üniversitesinin güç-
lü yanlarından biri de yabancı dil 
eğitimidir. Ülkemizi daha müreffeh 
hâle getirmenin yollarından biri, di-
ğer ülkelerin ne yaptıklarını öğren-
mek, yeniliklerden haberdar olmak, 
o ülkeleri ziyaret edecek kadar dil 
kullanma becerisine sahip olmak-
tan geçer. Ayrıca iş dünyasının üni-
versitesi olma sorumluluğu ile çok 
sayıda dil bilen mezunlarımız ulus-
lararası ticaret yolunu açabilecektir. 
Böylece iş dünyasının ihtiyaç duy-
duğu iş gücünün üst düzeyde kar-
şılanması amaçlanmaktadır.

İngilizcenin yanı sıra, ikinci bir dil-
de de öğrencilerimizin kendilerini 
geliştirmesinin önü açılmaktadır. 
Bunlar; Almanca, Fransızca, Arapça, 
Rusça, Farsça, Japonca, İspanyolca-
dır. Haftada iki saat olan bu dersleri 
altı dönem boyunca almak müm-
kündür. Öğrenci isterse, üç ayrı dili 
ayrı yıllarda öğrenme şansına sa-
hiptir.
İkinci Yabancı Dil Öğreniminin He-
defleri Şunlardır:
1) Muhatabını tanıma,
2) Şahsını ayrıntılı tanıtma ve anlat-
ma,
3) Eğitimini ve geleceği hakkındaki 
tasarımlarını paylaşma,
4) İş dünyasının uluslararası ilişki-
leri ve ticaretinde aranan eleman 
olma fırsatı oluşturma,
5) Kariyerinin her basamağında dil 
bilmenin avantajından yararlanma.
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Hidrolik ve Pnömatik 
Laboratuvarı
Hidrolik ve pnömatik laboratuva-
rında makine mühendisliği bö-
lümüne ait hidrolik ve pnömatik 
uygulamaları dersi kapsamında 
yapılan deneylerin düzenekleri 
mevcuttur. Bu laboratuvarda öğ-
renciler, hidrolik ve pnömatik dev-
re şemalarına göre deneysel düze-
nekleri oluşturmayı öğrenirler. Bu 
düzenekler yardımıyla öğretime 
yardımcı deneysel uygulamalar 
gerçekleştirilir. Öğrenciler, hidrolik 
ve pnömatik sistemlerin eleman-
larını tanırlar.

11. Konforlu Derslikler 
ve Uygulama Alanları
Modern binalarda teknolo-
jik açıdan donanımlı ders-
liklerde öğrenim görün.
136 dersliğimizde projeksiyonlu 
görüntü sistemi, 41 derslik ve am-
fimizde bilgisayarlı akıllı kürsüler 
mevcuttur. Bu kürsüler ile dijital 
olarak eğitim verilmektedir. 136 
adet dersliğimizde projeksiyon gö-
rüntü sistemi hizmet vermektedir. 

Akıllı kürsü olan dersliklerimizde 
ses sistemi mevcuttur. Akademis-
yenlerimiz işitsel materyalleri sınıf-
larında rahatlıkla işleyebilmektedir. 
İstendiği takdirde yaka mikrofonu 
hizmeti alınabilmektedir. Derslik-
ler ve amfiler rooftop, vrf ve dijital 
klima sistemi ile iklimlendirilmek-
tedir. Sınıf mevcudu ve mevsim 
şartlarına göre ısı ayarı yapılabil-
mektedir. Tüm kampüs içerisinde 
kablosuz internet erişim imkânı 
sağlanmaktadır. Tercih edildiği tak-
dirde de kablolu internet erişim hiz-
meti mevcuttur.

Hidrolik ve Pnömatik Laboratuvarı
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Isı ve Akışkanları 
Laboratuvarı
Isı ve akışkanlar laboratuvarı, ma-
kine mühendisliği öğrencilerinin 
ısı transferi, akışkanlar mekaniği, 
makine mühendisliği laboratuva-
rı dersleri kapsamında öğrenmiş 
oldukları teorik bilgilerin deneysel 
çalışmalarla pekiştirildiği bir la-
boratuvardır. Akışkanlar mekaniği 
ve ısı transferi ile ilgili deney dü-
zeneklerinde yerinde uygulayarak 
birebir çalışan makine mühendis-
liği öğrencileri termodinamik ve 
enerji ana bilim dallarında kendi-
lerini geliştirmektedir.

Robotik Laboratuvarı
Üniversitemizin Mekatronik Mü-
hendisliği bölümü öğrencilerinin 
kullanımında olan laboratuvarda 
birçok endüstriyel alanda gördü-
ğümüz ve bu alanlarda sıkça kul-
lanılan Robot kol, PLC setleri ve 3 
adet masaüstü bilgisayar bulun-
maktadır. Laboratuvar yaklaşık 40 
m²lik bir alana kurulmuş olup, eş 
zamanlı 15 öğrencinin çalışabile-
ceği deney masalarına ve masala-
ra bağlanmış ayrı güvenlik şalterli 
elektrik altyapısına sahiptir.

Makine Atölyesi
Makine atölyesi, makine mühen-
disliği öğrencilerinin imalat ve 
üretim derslerinde almış oldukları 
eğitimleri yerinde uygulayarak öğ-
rendikleri bir atölyedir. Bu atölyede 
öğrenciler kesme, delme, markala-
ma, eğeleme, taşlama, parlatma ve 
ölçme gibi yöntemleri öğrenerek 
imalat yöntemleri hakkında bilgi ve 
tecrübe sahibi olmaktadır.

Ölçme Laboratuvarı
Ölçme laboratuvarı, makine, inşa-
at, mekatronik mühendisliği gibi 
birçok mühendislik bölümlerinde 
kullanılabilen ortak bir laboratuvar-
dır. Yaklaşık 20 öğrenci kapasiteli 
bu laboratuvarda; boyutsal ölçme 
deneyi, yüzey pürüzlülüğü ölçme 
uygulamaları ve yüzey markalama 
uygulamaları yapılabilmektedir. 
Laboratuvarda ölçme uygulamala-
rı için gerekli tüm teknik ekipman, 
elektrik alt yapısı ve örnek çalışma-
lar yer almaktadır.

Robotik Laboratuvarı
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Elektrik Makineleri 
Laboratuvarı
Elektrik makinaları eğitim setlerin-
den, test-ölçüm cihazlarından ve 
yenilenebilir enerji setinden oluş-
maktadır. Yaklaşık 30 m²lik bir ala-
na kurulmuştur ve eş zamanlı 20 

öğrencinin çalışabileceği deney 
masalarına ve masalara bağlanmış 
ayrı güvenlik şalterli elektrik altya-
pısına sahiptir. Elektrik Makinaları, 
Enerji Dönüşümü ve Yenilenebilir 
Enerji derslerinin deney uygulama-
ları ve serbest öğrenci çalışmaları 
burada yapılmaktadır.

Mekatronik 
Laboratuvarları
Makine ve Mekatronik Mühendisliği 
öğrencileri lisans eğitimleri süre-
since gereksinim duydukları de-
neysel çalışmaları bu laboratuvarda 
yapmaktadır. Mekanik, makine teo-
risi ve dinamiği ana bilim dalların-
da deneysel çalışmalar yapılmasını 
sağlayan deneysel gerilme analizi 
ve endüstriyel dinamik ölçme de-
ney düzenekleri mevcuttur. Bu de-
ney düzeneklerinin amacı, yapılara 
ve sistemlere uygulanan kuvvet, 
tork, basınç, titreşim, şok gibi etki-
ler sonucunda oluşacak olan du-

rumların analiz edilmesidir. Elde 
edilen deneysel sonuçlara göre te-
orik sonuçların karşılaştırılması ve 
değerlendirilmesi amaçlanır. Robot 
kolu eğitim setinde ise robotların 
hareket kabiliyetlerine göre isteni-
len işleri yapabilecek programların 
yazılması ve uygulanması amaç-
lanır. Mekatronik Mühendisliği ve 
harf dizen sistem eğitim setleri ise 
mekanik, elektronik, elektropnöma-
tik, PLC, sensör teknolojileri, motor 
kontrol konularını içermektedir. 
Otomasyon sistemlerinde PLC uy-
gulamaları, konveyör mekanizma-
sının çalışma prensibinin incelen-
mesi, kurma/montaj uygulamaları 
gibi çalışmalar yapılmaktadır.

Mekatronik Laboratuvarı
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Numerik Analiz 
Laboratuvarları
Bilim ve mühendislikteki pek çok 
problem bilgisayar olmadan çözü-
lemez. Sayısal analiz, matematiksel 
gerçeklere dayanan problemlerin 
çözümünde en kısa ve en doğru 
sonuçların elde edilmesinde kulla-
nılan bir metottur. Sayısal analizin 
çalışma alanı, temel hesaplama 
matematiğinden, bilim ve mühen-
dislik alanındaki problemlere kadar 
geniş bir yelpazedeki konularla il-
gilidir. Sayısal Analiz Laboratuvarı, 
akış problemlerinin ve ayrıca ya-
pısal analizin sayısal simülasyonu 
için gerekli olan ileri teknoloji he-
saplama olanakları ile donatılmış 

durumdadır. Laboratuvarda, ANSYS 
Workbench Mechanical (yapısal 
problemler için sonlu elemanlar 
yaklaşımı), ANSYS FLUENT (hesapla-
malı akışkanlar dinamiği), MATLAB 
(diferansiyel hesaplamaların yapıl-
ması ve simule edilmesi) ve döküm 
yazılımı (döküm simülasyonlarının 
yapılması) ile yüksek işlem kapasi-
teli 12 adet iş istasyonu bulunmak-
tadır. Ayrıca sonlu elemanlar anali-
zine dayalı yapısal analiz (lineer ve 
lineer olmayan), ısı transferi analizi, 
şok ve patlama analizleri gibi bir-
çok mühendislik problemlerinin 
çözülebileceği donanıma sahiptir. 
Yazılımların akademik araştırma ve 
eğitim lisansları mevcuttur.

İnşaat Mühendisliği 
Yapı ve Malzeme 
Laboratuvarı
İnşaat Mühendisliği Bölümü bün-
yesinde gerek eğitim-öğretim ve 
gerekse araştırma faaliyetlerinde 
kullanılan laboratuvar kapsamın-
da yapı malzemeleri alanında elek 
analizi, özgül ağırlık, birim hacim 

ağırlık, çimento basınç/eğilme, çelik 
çekme, beton basınç deneyleri; yapı 
mekaniği alanında kirişlerde eğil-
me/kesme, kolonlarda basınç/kes-
me deneyleri; geoteknik alanında 
özgül ağırlık, kompaksiyon, kesme 
kutusu, geçirimlilik deneyleri; hid-
rolik alanında venturimetre, savak, 
borularda basınç kaybı ve sürtünme 
deneyleri yapılmaktadır.

İnşaat Mühendisliği Yapı ve Malzeme Laboratuvarı
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Elektrik - Elektronik 
Mühendisliği 
Laboratuvarı
AC-DC, mantık, anten, mikrodalga, 
haberleşme ve biyomedikal alan-
larıyla ilgili çalışmaların yapılabile-
ceği eğitim ve deney setlerinin bu-
lunduğu temel elektrik elektronik 

mühendisliği laboratuvarı, okulu-
muzda bulunan laboratuvarlardan 
bir tanesidir. Elektrik elektronik mü-
hendisliği bölümü çalışmalarının 
yanı sıra mekatronik, bilgisayar ve 
makine mühendisliği bölüm çalış-
maları için de kullanılmaktadır. Bi-
tirme projeleri, ders projeleri ve de-
neyleri burada yapılmaktadır.

Fizik Laboratuvarı
Tüm Mühendislik Fakültesi öğrenci-
leri birinci sınıfta ortak ders olarak 
Fizik-I ve Fizik-II derslerini almak-
tadır. Fizik Laboratuvarı’nda, Fizik-I 
dersinde öğretilen makaralar, basit 
sarkaç, Hooke Yasası, serbest düş-
me gibi teorisi öğretilen konular, 
deneyler üzerinden gösterilerek ge-
rekli araçların kullanılması konu-

sunda öğrencilere tecrübe kazan-
dırılmaktadır. Fizik-II dersinde ise 
dirençlerin ölçülmesi, Ohm Yasası 
ve Kirchhoff Kuralları, direnç, bo-
bin ve kondansatör bağlantıları, eş 
potansiyel ve elektrik alan çizgileri, 
Biot-Savart Yasası gibi derste teorisi 
verilen konular, laboratuvarda öğ-
rencilere deney yaptırılarak pekişti-
rilmektedir.

Fizik Laboratuvarı
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Hasta Takip 
Laboratuvarı
Simüle Hasta Laboratuvarı’nda öğ-
rencilerimiz bilgisayar destekli si-
mülatörler sayesinde mesleklerini 
uygularken karşılaşabilecekleri her 
türlü hasta tipi ve hastalık senaryo-
su ile eğitilmektedirler.

Bu laboratuvarda özellikle acil has-
taya yaklaşım, doğru tanı ve tedavi 

prensipleri üzerinde öğrenciler bir 
öğretim üyesinin gözetiminde pratik 
uygulamalar yapmaktadır. 

Sınıf ve laboratuvar düzeni içerisin-
de temel bilgi ve becerilerini geliş-
tiren öğrencilerin hastane mimari-
sine uygun planlanmış̧ alanlarda, 
gerçeğe yakın stres altında, ekip 
sorumluluğu içerisinde tutum ve 
davranış̧ modelleri geliştirmelerini 
hedeflenmektedir.

Tıbbi Beceri 
Laboratuvarı
Öğrencilerimize, hasta ile iletişim 
becerilerini geliştirebilmek, has-
taya doğru yaklaşım becerisini 
kazandırabilmek amacı ile, eğitim 
programımızın ilk üç yılında Mes-
leki Beceri Laboratuvarında eğitim 
verilmektedir. Mesleki Beceri La-
boratuvarı ile öğrencilerin maket 
üstünde yaptıkları uygulamalar ile 
kliniğe hazırlanmaları hedeflen-
mektedir.

Hijyen Eğitim 
Laboratuvarı
Laboratuvarımız, hastane ortamı-
nın gerektirdiği hijyen teknikerleri-
ni en üst bilgi ve beceri düzeyinde 
yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 
Hasta güvenliği için steril yıkan-
ma, giyinme ve soyunma, cerrahi 
set hazırlama, steril paket açma ve 
kapama gibi uygulamalar öğren-
ci tarafından tatbik edilmektedir. 
Cerrahi müdahale öncesi kullanı-
lan hijyenik el yıkama laboratuva-
rı birebir öğrencilerimiz tarafından 
kullanımı ile beceri kazandırılmak-
tadır.

Hasta Takip Laboratuvarı



28

Histoloji-Patoloji 
Laboratuvarı
Histoloji-Patoloji laboratuvarında, 
gelişen teknoloji ile bilim alanına 
uyum sağlayan laboratuvarlarımız-
da öğrencilerimiz için 72 adet ışık 
mikroskobu,  1 adet eğitim mikros-
kobu ve preparat setleri ile eğitim fa-
aliyetleri yürütülmektedir. Histoloji 
laboratuvar derslerinde öğrencilerin 
insan hücre, doku ve organların ya-

pısal özelliklerinin, tanınması sağ-
lanarak, preparat düzeyinde mik-
roskop ile özetlenmektedir.

Patoloji laboratuvar derslerinde ise 
öğrenciler, hastalıklara yol açan ne-
denleri, bunların doku ve organları 
etkileme biçimlerini, hastalıklı doku 
ve organların özellikle morfolojik 
(biçimsel, görüntüsel) özelliklerinin 
yanında preparat düzeyinde ince-
lenmektedir.

Anatomi Maket, 
Anatomi Diseksiyon 
Laboratuvarları
Amacımız öğrencilerimize anatomi 
uygulamalarında kullanabilecekleri 
laboratuvar imkânlarını sunmaktır. 

Anatomi Laboratuvarlarımız Tıp 
Fakültesi öğrencilerinin teorik bil-
gilerini pratik çalışmalarla pekiş-
tirmesine imkân sağlayacak şekil-
de tasarlanmıştır. Öğrencilerimiz; 
insan vücudunun normal şeklini, 
yapısını, organları, organlar arasın-
daki yapısal ilişkileri anatomi labo-
ratuvarında yer alan zengin anato-
mik modeller ve maketler üzerinde 
çalışabilme imkânına sahiptir.

Kadavranın ve diseksiyonun tıp eği-
timinde gerekliliği tartışılmazdır. Di-
seksiyon odamızda bir erkek bir de 
dişi kadavramız mevcuttur. Bir ana 
diseksiyon masası ile altı yardımcı 
diseksiyon masası insan sağlığını 
riske atmayacak havalandırma sis-
temi ile kullanıma hazırdır.

Kemik koleksiyonumuzun tamamı 
gerçek kadavralardan alınmıştır ve 
her takım kemik sayısı 80’i aşkın-
dır. Maket odamızda son teknoloji 
ile üretilmiş son model maketleri-
miz mevcuttur. Öğrencilerin birebir 
çalışma imkânı bulması açısından 
her maket takımından en az 6’şar 
adet vardır.

Anatomi Maket, Anatomi Diseksiyon Laboratuvarları
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Multidisipliner 
Laboratuvarı
(Biyokimya-Biyoloji-Fizyoloji-
Mikrobiyoloji)

Multidisipliner laboratuvarı tıbbi 
biyoloji, tıbbi genetik, tıbbi mikro-
biyoloji, tıbbi biyokimya ve fizyoloji 
alanlarında eğitim veren tıp fakül-
tesi laboratuvarlarından biridir. Bu 
laboratuvarda oldukça gelişmiş 
sistemler ve son teknoloji cihazlar 
bulunmaktadır.  Öğrenciler teorik 

derslerinin konuları ile ilgili destek-
leyici beceri kazanımı ve gelişimi 
için ders hocası gözetmenliğinde 
uygulamalar gerçekleştirmektedir. 
Eğitimler iki grup hâlinde verilmek-
tedir. Gruptaki her bir uygulama 
masasındaki öğrenci sayısı 6-10 
arasında değişmektedir. Bu sayede 
her bir öğrencinin birebir uygulama 
yapmasına imkân verilmektedir. Bu 
laboratuvar aynı zamanda öğrenci-
lerin çeşitli çalışmalarında ve pro-
jelerinde de aktif kullanıma açıktır.

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 
Laboratuvarı
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bö-
lümü laboratuvarları öğrencilerin 
teorik bilgilerini uygulamalarla pe-
kiştirmelerini sağlamak amacıyla 
kurulmuştur. Uygulama ve beceri 
gerektiren her derste, konuyla ilgili 

uygulamalar, uzman öğretim ele-
manları eşliğinde mesleki derslerin 
içeriğine uygun olarak öğrencilere 
anlatılmaktadır. Üniversitemiz Fiz-
yoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 
bünyesinde Elektroterapi Laboratu-
varı, Uygulama Laboratuvarı, Kar-
diyopulmoner Laboratuvarı olmak 
üzere toplam 3 adet laboratuvar bu-
lunmaktadır. 

Multidisipliner Laboratuvarı
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Elektroterapi 
Laboratuvarı
Elektroterapi, farklı elektrik akımla-
rının teşhis ve tedavi amacıyla kul-
lanılmasıdır. Üniversitemiz elekt-
roterapi laboratuvarında ultrason, 
vakum, EMG ve lazer modüllerini 
de içeren toplam 10 adet kombine 
elektroterapi cihazı, manyetik alan 
tedavi cihazı, 2 adet infraruj, hot-
pack kazanı, cryo-cuff cihazı, pa-
rafin kazanı, whirpool cihazı, ESWT 
cihazının yanında taşınabilir TENS 
cihazları, kablolu ve kablosuz Com-
pex cihazları, kısa dalga diatermi ve 

11 adet hasta yatağı bulunmaktadır. 
Bu cihazların hepsi son teknolojik 
cihazlar olup öğrencilerin dersler-
de uygulamalarını en iyi şekilde 
yapabilmeleri için hem Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon Bölümü (lisans) 
hem Fizyoterapi Programı (önlisans) 
müfredatında yer alan elektroterapi 
dersleri için kullanılmaktadır. Bu-
nun yanı sıra ön lisans programına 
ait Fizyoterapi Yöntemleri, Temel 
Uygulama, Masaj Teknikleri dersle-
rinde de elektroterapi laboratuvaru 
fiziksel imkânları için kullanılmak-
tadır. 

FTR Uygulama 
Laboratuvarı
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bö-
lümü uygulama laboratuvarında 
bölüm müfredatında yer alan Fizyo-
terapide Ölçme Değerlendirme, Te-
davi Hareketleri, Manipulatif Tedavi 
ve birçok rehabilitasyon dersi için 
düzenlenmiştir. Toplam 12 hasta 
yatağı, 1 adet postüral drenaj yatağı 
ve 1 adet yüksekliği ayarlanabilen 
elektrikli mat yatağı bulundurmak-

tadır. Postüral drenaj yatağı hastaya 
uygun şekilde pozisyon verebilmek 
amacıyla farklı yüksekliklerde ayar-
lanabilir özelliğe sahiptir. Ayrıca her 
bir öğrencinin kullanımı için yeterli 
sayıda egzersiz malzemeleri (pi-
lates topu, elastik bantlar, serbest 
ağırlıklar, parmak merdiveni, omuz 
çarkı, paralel bar, merdiven vs.), 
ölçme-değerlendirmede kullanılan 
malzemeleri (dinamometre, gonyo-
metre, algometre vs.) içermektedir.

Elektroterapi Laboratuvarı
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Kardiyopulmoner 
Laboratuvarı
Fizyoterapistlerin hasta değerlen-
dirmede objektif ölçüm olarak kul-
landığı kardiyopulmoner egzersiz 
testi için gerekli olan maksimal ok-
sijen tüketimi ve solunum fonksi-
yon testini gerçekleştirebilen cihaz, 
hastalar için düşme riskini azalt-
mak amacıyla uygun medikal kol 
desteğine sahip koşu bandı, bisiklet 
ergometresi bulunmaktadır. Bölüm 
müfredatında yer alan Kardiyak ve 
Pulmoner Rehabilitasyon, Egzersiz 
Fizyolojisi dersleri için gerekli tek-
nolojik donanıma sahiptir.

Ebelik Laboratuvarı
Ebelik Laboratuvarı, ebelik uygu-
lamalarında ana yeterliliklerin ka-
zanılması için gerekli becerilerin 
klinik uygulama öncesi laboratuvar 
ortamında simülasyon teknikleriyle 
yapılabilmesi için yeterli donanıma 
sahip olup gerekli simülatör, maket 
ve laboratuvar malzemeleri ile dü-
zenlenmiştir. Ebelik laboratuvarın-
da başta doğum simülatörü ve yeni 
doğan bebek CPR eğitim mankeni, 
ultrason cihazı olmak üzere temel 
bakım uygulamalarına ilişkin ma-
ket ve malzemeler bulunmaktadır. 
Ayrıca gelişmiş gebe muayene mo-
deli, embriyo ve fetüs gelişim süreci 

modeli, uterus modeli, kadın iç ve 
dış genital organ yapısı modeli, pla-
senta modeli, doğum açıklığı izle-
me modülleri seti, epizyotomi dikiş 
simülatörü, aile planlaması eğitim 
modeli olmak üzere maketler ve 
doğum eyleminde kullanılan diğer 
araç-gereçler bulunmaktadır.

Eğitim öğretim dönemleri boyunca 
özellikle klinik uygulama öncesinde 
öğretim elemanları denetiminde 1. 
sınıftan 4. sınıfa kadar laboratuvar 
çalışmaları yapılmaktadır. Böylece 
öğrenciler klinik uygulamalara baş-
lamadan önce, gerekli becerileri ka-
zanmaktadır.

Kardiyopulmoner Laboratuvarı

Ebelik Laboratuvarı
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Hemşirelik 
Laboratuvarı
Hemşirelik Laboratuvarı, Hemşire-
lik Bölümü öğrencilerinin eğitimleri 
sırasında gereken bilişsel, duyuşsal 
ve psikomotor becerileri ve yetkin-
likleri kazanmaları amacıyla kurul-
muştur.

Hemşirelik Laboratuvarı, kliniğe en 
yakın hâle getirilmek amacıyla ge-
rekli malzemeler ve mankenlerle 
donatılmıştır. Laboratuvarda çalışan 
öğrenciler için temel insan gereksi-
nimi uygulamalarına yönelik tıbbi 
malzemeler, invaziv girişim yapma-
ya olanak sağlayan maketler, has-

tane ortamına yakın olarak düzen-
lenmiş hasta yatağı ve ekipmanları 
yer almaktadır. Laboratuvar, öğren-
cilere, hijyenik bakım uygulamaları, 
oral ve parenteral ilaç uygulamaları, 
beslenme ve boşaltım sistemi uy-
gulamaları gibi beden sistemleri-
ne özgü hemşirelik uygulamalarını 
uygulayabileceği ortamı sağlamak 
üzere düzenlenmiştir.

Öğrenciler hasta ile çalışmaya baş-
lamadan önce laboratuvarda ger-
çeğe en yakın şekilde uygulama 
yapma olanağı bulmaktadır. Uygu-
lamalar öğretim elemanlarının gö-
zetiminde mankenler üzerinde ger-
çekleştirilmektedir.

Odyoloji Laboratuvarı
Laboratuvar; Yetişkin Odyoloji, Pe-
diatrik Odyoloji, Elekterofizyolojik 
Değerlendirme, Vestibüler Değerlen-
dirme ve Amplifikasyon Değerlendi-
rilmesi olmak üzere beş ayrı bölüm-
den oluşmaktadır.

Yetişkin Odyoloji bölümünde, birey-
lerin işitme değerlendirmesi için 
kullanılan saf ses odyometresi ve 
konuşma odyometresi, ayrıca süb-
jektif tanısal testlerin yapılmasına 
olanak sağlayan hibrit bir odyometre 
bulunmaktadır. Bu cihazla öğrenci-
lerin işitsel becerileri değerlendirme 
ve birbirleri üzerinde pratik yaparak 
kendilerini geliştirme imkânı sunul-
maktadır.

Pediatrik Odyoloji bölümünde, bire-
yin işitmesinin değerlendirilebile-
ceği, saf ses odyometre, konuşma 
odyometresi, ayrıca işitme cihazlı 
bireylerin ölçümlerinin yapılabile-
ceği serbest alan odyometresi bu-
lunmaktadır.  Bu bölümde pediatrik 
odyoloji ile ilgili ve yeterli uzmanlar 

eşliğinde derslerin pratiği yapılmak-
tadır. 

Bireylerin orta kulak fonksiyonlarını 
değerlendiren geleneksel timpano-
metrinin dışında orta kulak absor-
bans değerlerini ölçen, Konya’da 
sadece üniversitemiz laboratuva-
rında bulunan, dokunmatik ekrana 
entegre üç boyutlu grafiklerin ince-
lenebildiği geniş bant timpanomet-
ri cihazı bulunmaktadır. Bu cihazla 
öğrenciler belirli hastalıkların simü-
lasyonuyla uygulamalar yaparak, 
hastalıkların tanılanması hakkında 
bilgi sahibi olup daha donanımlı 
hâle gelmektedirler.

Vestibüler Değerlendirme bölümün-
de, denge sisteminde bozukluğu 
olan bireylerin değerlendirilebile-
ceği pek çok test bataryası bulun-
maktadır. Bunlardan ilki VNG (vide-
onistagmografi)  test bataryası olup 
periferik ve santral yolların değer-
lendirilmesini sağlar. İç kulaktan 
kaynaklanan vertigolarda uygula-
nan manevralarda el becerilerini 
geliştirmek için öğrenciler tarafın-
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Beslenme ve Diyetetik 
Laboratuvarı
Beslenme ve Diyetetik Bölümü müf-
redatı içerisinde besinlerin hazır-
lanması, pişirilmesi, servis edilmesi 
ve tüm bu uygulamalar esnasında 
besin ögelerinin yapısında mey-
dana gelen değişikliklerin öğre-
tilmesi KTO Karatay Üniversitesi 
Beslenme ve Diyetetik bölümü müf-
redatının pek çok dersi kapsamın-
da gerçekleştirilmektedir. Dersler 
kapsamında yapılacak olan uygu-

lamalar “Beslenme ve Diyetetik La-
boratuvarı’nda” gerçekleştirilecek 
olup, derste görülen tüm konula-
rın uygulaması yapılmakta ve elde 
edilen sonuçlar sınıf ortamında 
tartışılmaktadır. Bu uygulamada 
besin ögeleri, besin grupları, besin 
hazırlama ve pişirme tekniklerinin 
öğrenilmesi, besinin işlenmesinde 
meydana gelen tat, lezzet gibi de-
ğişiklikler işlenmektedir. Uygulama 
sonucunda ise teorik bilgilerin pe-
kişmesi sağlanmakta, sağlıklı besin 
hazırlama ve pişirme teknikleri öğ-
renilmektedir.

dan, uzmanlar eşliğinde pratikler 
yapılmaktadır.   

Vestibüler Değerlendirme bölümün-
de bulunan bir diğer cihazımız, iç 
kulakta bulunan denge ile ilgili ya-
rım daire kanallarını ölçen son tek-
noloji vHIT (video head impulse) ve 
c-VEMP (Vestibuler Evoked Myoge-
nic Potentials) testidir.  

Elektrofizyolojik Değerlendirme bö-
lümünde, işitsel santral yolları de-
ğerlendirebilen ABR (auditory bra-
instem response), AMLR (auditory 
middle latance response),  EcochG 
(Elektrokokleografi) testleri bulun-
maktadır. Bu testlerle öğrencileri-
miz mesleki hayatta önemli tanı-
lamalara araç olan elektrofizyolojik 

dalgaların yorumlanmasını, ölçüm 
tekniklerini ve patolojilerle ilişkile-
rini değerlendirebilecek mesleki ye-
terliliğe ulaşacaklardır. 

Amplifikasyon Değerlendirilmesi 
bölümünde işitme cihazlı bireylerin 
gerçek kulak ölçümlerinin yapılma-
sına olanak sağlayan REM (real ear 
measurement) cihazı vardır.

Bunlara ek olarak yeni doğan ve okul 
öncesi çocuklarında uygulanabilen 
tarama odyometresi, tarama emis-
yonu, tarama ABR ve tarama tim-
panometri cihazları bulunmaktadır.  
Bu testlerle birlikte öğrencilerimiz 
okul çağındaki çocukların işitme ta-
ramalarını uzmanların gözetiminde 
gerçekleştirmektedirler.

Odyoloji Laboratuvarı
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Diyaliz Laboratuvarı
Diyaliz Laboratuvarı Diyaliz Prog-
ramı öğrencilerinin eğitimleri sı-
rasında gereken bilişsel, duyuşsal 
ve psikomotor becerileri ve yetkin-
likleri kazanmaları, teorik bilgileri-
ni uygulamalarla pekiştirmelerini 
sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Diyaliz Laboratuvarında; Diyaliz, 
Anestezi, İlk ve Acil Yardım Prog-
ramlarında eğitim gören öğrenciler 
için beceri kazandırmaya yönelik 4 
adet Hemodiyaliz Cihazı, Hemodi-
yaliz Kol Maketi, Periton Diyaliz Ma-

keti, Larengoskopi Seti, Yetişkin ve 
Pediatrik Ambu, Pansuman Arabası, 
Cerrahi Aspiratör, Defibrilatör Cihazı, 
Anestezi Cihazı, EKG Cihazı gibi ci-
haz ve malzemeler yer almaktadır.

Eğitim öğretim dönemleri boyunca 
özellikle klinik uygulama öncesin-
de öğretim elemanları denetiminde 
mankenler üzerinde 2 yıl boyunca 
uygulama gerektiren dersler için la-
boratuvar çalışmaları yapılmakta-
dır. Böylece öğrenciler klinik uygu-
lamalara başlamadan önce, gerekli 
becerileri kazanmaktadır.

Diyaliz Laboratuvarı

Beslenme ve Diyetetik Laboratuvarı
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Bilgisayar 
Laboratuvarları
Bilgisayar Laboratuvarının sahip 
olduğu donanımsal ve yazılımsal 
imkânlar, Grafik Tasarım, Ambalaj 
Tasarımı, İllüstrasyon, Tipografi gibi 
bölümümüzün proje tabanlı birçok 
dersinin işlenebilmesine olanak 
sağlamaktadır. Ayrıca her bir öğ-
rencinin bireysel olarak kullana-
bileceği, alanımızla alakalı bütün 
programları barındıran bilgisayarlar 

sayesinde, dersler sağlıklı bir şe-
kilde işlenmektedir. Derslerde ve-
rilen projelerin, başlatılmasından 
sonuçlandırılmasına kadar olan 
süreci, doğru program ve materyal-
lerin kullanımı sayesinde etkin bir 
şekilde takibi ve geri dönüşlerinin 
yapılabilmesine imkân tanımakta-
dır. Öğrenci bu laboratuvarda aldığı 
eğitim sayesinde, mezun olduktan 
sonra çalışacağı ortamlara aşina 
olmaktadır.

Temel Tasarım Atölyesi
Temel Tasarım Atölyesi, Temel Tasa-
rım Eğitimi, Görsel Anlatım Teknik-
leri ve Perspektif derslerinin teorik 
ve uygulama projelerinin gerçekleş-
tirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 
Öğrencinin tasarım ilke ve eleman-
larını öğrenip özümsemesi, bilinçli 
tasarımlar oluşturması, projeleri-
ni hazırlamada tasarım ögelerinin 
düzgün kullanımının bir basamak 
oluşturması, desen, kompozisyon, 
proporsiyon, perspektif ögelerini 
öğrenerek uygulamalar yapılma-
sıyla grafik tasarım alanına entegre 
edilmesi, görsel anlatım teknikleri-
nin, çeşitlerinin farklı malzeme ve 
materyallerle desteklenerek dene-
yim kazanılması ve uygulama ant-
remanları yapılması amaçlanmak-
tadır. 

Bilgisayar Laboratuvarı 

Temel Tasarım Atölyesi
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Özgün Baskı Atölyesi
Atölyenin kullanım amacı, Özgün 
Baskı ve Baskı Resim derslerinin 
uygulamalarını, teçhizatlar yardımı 
ile gerçekleştirerek basmak, kurut-
mak ve paspartulayarak sonuçlan-
dırmaktır. Öğrencinin farklı teknik-
leri kullanmasına imkân sağlamak, 

baskının olanaklarını keşfetmek, 
tasarım fikirlerini istenilen grafik 
uygulama alanı göz önünde bulun-
durarak uygulanması ile baskı tek-
niğinin detaylarının öğrenilmesini, 
deneysel uygulamalara imkân sağ-
lanarak, öğrencilerinin kapasiteleri-
nin artırılması amaçlamaktadır.

Fotoğraf Atölyesi
Fotoğrafçılık, Temel Fotoğrafçılık ve 
Reklam Fotoğrafçılığı derslerinin, 
atölyedeki teçhizatlar yardımıyla 
sağlıklı bir şekilde devam ettirile-
bilmesini amaçlayan fotoğraf atöl-
yesi, öğrencilerin, fotoğrafçılığın 
temel esas ve kurallarını öğrenip 
aynı zamanda fotoğrafçılığın bir-
çok farklı uygulama alanını dene-
yimleyebilmelerine olanak sağla-
maktadır. Öğrenciler fotoğrafçılık 
derslerinde aldıkları eğitimler doğ-
rultusunda sadece fotoğrafçılık 
derslerinin projelerini üretmekle 
kalmayıp, bölümümüzün diğer 
derslerinde verilen projelere de öz-
gün içerikler üretebilmektedirler.

Özgün Baskı Atölyesi

Fotoğraf Atölyesi
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Resim Bölümü 
Anasanat Atölye ve 
Çizim Derslikleri
Resim öğrencileri için desen dersi, 
resim dersi ve diploma projesi der-
si için üç ayrı ana sanat atölyesi 
bulunmaktadır. Modelaj ve heykel 
atölyesinde öğrenciler, üç boyutlu 
tasarım çalışmalarını gerçekleş-
tirmektedirler. Ayrıca çizim atölye-
sinde öğrenciler temel sanat eğiti-
mi, teknik resim, portfolyo tasarımı, 

perspektif, mekân tasarımı dersleri-
ni işlemektedirler. 

Genel olarak Güzel Sanatlar ve Tasa-
rım Fakültesi Resim Bölümü ders-
likleri, sanat ve tasarım eğitiminin 
gereksinim ve koşullarıyla uyumlu, 
öğrencilerin özgün ve yaratıcı anla-
tım olanaklarıyla kendilerini tanı-
yıp ifade edebilecekleri bir anlayışa 
yönelik çalışma ortamını anasanat 
ve çizim atölyeleriyle desteklemek-
tedir.
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12. Seçkin 
Üniversitelerde 
Erasmus+ Kapsamında 
Öğrenim ve Staj 
İmkânı 
10 ülke, toplam 20 üniver-
sitede geçerli anlaşma ile 
Avrupa’da öğrenim görme-
nin ayrıcalığını deneyimle-
yebilirsiniz.
Erasmus+, 2014 - 2020 dönemin-
de Hayat Boyu Öğrenme ve Genç-
lik Programlarının yerini almıştır. 
2014 - 2020 yılları arasında uygu-
lanmakta olan Erasmus+, eğitim, 
öğretim ve gençlik alanlarının yanı 
sıra spor alanını da kapsamaktadır. 
Erasmus+ ile kişilerin potansiyel-
lerinin açığa çıkarılmasında eğitim 
ve öğretimin önemli olduğuna vur-
gu yapılmaktadır. Kişilere yaş ve 
eğitim geçmişlerine bakılmaksızın 
yeni beceriler kazandırılması, kişi-
sel gelişimlerinin güçlendirilmesi, 
istihdam olanaklarının arttırılması 
Erasmus+ programlarının amaçları 
arasındadır. Bu amaçlar doğrultu-
sunca bireysel öğrenme fırsatları 
ve kurumsal iş birlikleri desteklen-
mektedir. 

Erasmus öğrenci hareketliliği kap-
samında üniversitemizde öğrenci-
lere öğrenim ve staj olmak üzere iki 

alanda eğitim fırsatı sunulmakta-
dır. Mevcut durumda öğrenim için 
Almanya, İtalya, Portekiz, Polonya, 
Romanya, Bulgaristan, Danimarka, 
Litvanya, Letonya ve Makedonya ol-
mak üzere 10 ülkede toplam 20 üni-
versite ile Erasmus+ anlaşmamız 
bulunmaktadır. Erasmus+ öğrenci-
si olarak seçilen öğrencilerimiz bu 
üniversitelerde bir akademik dö-
nem eğitim almakta ve eğitim kari-
yerleri için güçlü bir deneyim elde 
etmektedirler. Staj fırsatlarından 
yararlanmak isteyen öğrencilerimiz 
için 28 Avrupa Birliği ülkesi ve aday 
ülkeler ile birlikte 34 ülkede staj 
yapma olanağı mevcuttur, okuduk-
ları bölüm ile ilgili alanlarda kurum 
veya üniversitelerden kabul mektu-
bu alan öğrencilerimiz minimum 2 
ay süre ile staj yapabilmektedir.

Erasmus+ hibe proje başvuruları AB 
Komisyonu Türkiye Ulusal Ajansı’na 
yıllık olarak yapılmakta ve proje sü-
releri 24 ay olarak uygulanmaktadır. 
Üniversitemize tahsis edilen proje 
bütçeleri ortalama olarak hibe kap-
samında hareketlilikler için eğitim 
hareketliliğinde 80, staj hareketlili-
ğinde ise 20 öğrenci kapasitesi se-
viyesinde olup her proje döneminde 
artma eğilimindedir. Üniversitemiz 
ayrıca ÜNİKOP Staj Konsorsiyumu 
proje ortağı olması nedeni ile yıllık 
yaklaşık 15 öğrenci için ayrıca staj 
kontenjanı bütçesi kullanabilmek-
tedir.
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13. Sektör 
Danışmanlığı Projesi
İş arayan değil işte aranan 
ve iş kuran mezunlar arası-
na katılabilirsiniz.
Bu programın amacı, öğrencileri-
mizin mezun olduğunda iş kura-
cağı, çalışacağı sektörle ilgili temel 
verilere sahip, çalışacağı kurumun 
taleplerini karşılayabilecek dona-
nımda, kuruma neler katabileceği-
ni bilen, işte aranan mezunlar ye-
tiştirmektir. Öğrencilerimiz sektör 
danışmanları sayesinde zorunlu 
staj programlarını sektör danışma-
nına ait firmada yapabilecek ve staj 
kolaylığına sahip olabileceklerdir. 
Sektör Danışmanlığı Projesi’nden 

İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lo-
jistik, Sigortacılık ve Sosyal Güven-
lik, Enerji Yönetimi, İç Mimarlık, Mi-
marlık, Grafik Tasarım bölümleri ile 
Mühendislik Fakültesi öğrencileri 
yararlanabilmektedir.

Bu proje kapsamında öğrencileri-
miz ile sektör danışmanları ayda en 
az bir kez iş yerinde, üniversitede 
tahsis edilen mekânlarda veya sek-
törü kapsayan farklı platformlarda 
bir araya gelmektedir. Bu faaliyetler, 
akademik danışmanın gözetiminde 
gerçekleştirilmektedir.

2015 yılında faaliyete giren Sektör 
Danışmanlığı Projesi’nden toplam 
1236 öğrenci yararlanmış olup, pro-
jemizde bizlere destek olan 288 sek-
tör danışmanımız bulunmaktadır.
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15. İşi Yerinde Gözle 
Projesi
Mesleki oryantasyona ilk 
adımı atın.
Proje kapsamında öğrenciler, me-
zun olmadan önce meslekleri ile 
alakalı olarak gözlem yapabilme 
imkânına erişecek, derslerde elde 
ettikleri bilgiyi gözlemleme alanı 
bulacak ve aynı zamanda kitaplarda 
yer almayan, hayati önem taşıyan 
bilgiyi sektörde öğrenip sektörel 
beceri de kazanarak iş dünyasının 
aradığı niteliğe sahip aday seviye-
sine yükselebileceklerdir. Ayrıca 
bu proje, öğrencilerimize staj gibi iş 
başı programlarının yanı sıra fark-
lı kurum/kuruluşları görebilme ve 
yeni bir bakış açısını kazanabilme 
imkânı sunmaktadır. 

İslam Ekonomisi ve Finans Bölü-
münden 10 öğrenci 2017 yılında 
Konya Albaraka Türk Katılım Ban-
kasının şubelerinde, İslam Eko-
nomisi ve Finans Bölümünden 21 
öğrenci 2018 yılında Konya Ziraat 
Katılım Bankasının şubelerinde, 
Psikoloji Bölümünden 15 öğrenci 
2017 yılında Medicana ve Mesa Ma-
kine kurumlarında, Psikoloji Bölü-
münden 35 öğrenci ise 2018 yılında 
Medicana, Konya Aile Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Baş-
kent Üniversitesi Konya Hastanesi, 
Konya Beyhekim Devlet Hastanesi, 
Konya Numune Hastanesi ve Özel 
Akademi Meram Hastanesi ku-
rumlarında on gün süre ile gözlem 
yapmışlardır. Ayrıca bireysel olarak 
kendi gözlem yapacakları kurumları 
belirleyerek gözlem yapan öğrenci-
lerimiz de mevcuttur.

14. Kısmi Zamanlı 
Çalışan Öğrenci Projesi
Okurken, akademik ve idari 
alanlarda kendinizi gelişti-
rebilirsiniz.  
Programın amacı, öğrencilerin ders 
saatleri dışında boş zamanların-
da, kendilerini idari ve akademik 
anlamda geliştirebilmek, uygula-
mada beceri kazanabilmek adına 

idari personel ve öğretim üyeleri 
ile entegre olarak üretken bireyler 
yetiştirebilmektir. Tezli/tezsiz yük-
sek lisans öğrencisi ve özel öğrenci 
hariç olmak üzere, KTO Karatay Üni-
versitesine kayıtlı olan her öğrenci-
miz kısmi zamanlı olarak çalışabilir. 
2015 yılında uygulamaya konulan 
proje ile her geçen yıl artan oranda 
asistan öğrenci çalışmakta olup, şu 
ana kadar toplam 661 öğrenci bu 
imkândan faydalanmıştır.
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17. Lisansüstü 
Bursiyerlik
Lisansüstü çalışmalarınızı 
bursiyer olarak sürdürebi-
lirsiniz. 
KTO Karatay Üniversitesinde bursi-
yer olabilmek için adayların lisan-
süstü bir programa kayıtlı olması, 
lisans not ortalamasının 4 üzerin-
den 2,5 ve üzeri olması, ALES ve YDS 
puanlarının bulunması gerekmek-
tedir.

Bu programın amacı, lisansüstü 
programlardan herhangi bir progra-
ma kayıtlı olan öğrencilerin eğitim-
lerini desteklemek ve üniversitemiz 

araştırma, geliştirme faaliyetlerine 
katkı sağlamaktır.

Bursiyer/yardımcı asistan olarak fa-
aliyet yürüten bursiyerlere normal 
öğrenim süresi boyunca her aka-
demik dönemde araştırma ödeneği 
verilir. Lisansüstü eğitimini üniver-
sitemizde yürütmekte olan bursi-
yerlere yüksek lisans veya doktora 
bursu verilmektedir. Ayrıca normal 
eğitim sürelerinde yüksek lisans 
öğrencilerine 1 yıl, doktora öğrenci-
lerine 2 yıl ek bursluluk süresi ve-
rilmektedir. Lisansüstü öğrenim sü-
releri boyunca asistanlığın devam 
etmesi koşulu ile 1 defa yurt içi ve 
1 defa yurt dışı bilimsel etkinliklere 
katılım desteği verilir.

16. Hukukta Gözlem 
Projesi
Hâkim, savcı ve avukat kim-
liklerini gözleyerek tanıyın.
Projenin amacı, öğrencimizin me-
zuniyet sonrasında staj yapacakları 
alanları belirlemeleri adına henüz 
öğrenim görürken savcı, hâkim 
veya avukat kimliklerini tanıma ve 
iş başında gözlem yapabilme im-
kânı sağlamaktır. Not ortalaması 
2.30’un üzerinde olan üç veya dör-
düncü sınıf öğrencilerimiz başvuru 
yapabilmektedir. Kontenjan dâhi-

linde başvuru yapan öğrenci sayı-
sına göre Konya Barosu ile istişare 
edilerek, projeye dâhil olacak olan 
hukuk büroları belirlenir. Öğrenci-
ler ara dönem tatilinde eşleştirilmiş 
olan hukuk bürolarında ilgili avu-
katlar ile birlikte 10 iş günü gözlem 
yapabilme imkânı bulurlar. Hukuk-
ta Gözlem Projesi ilk olarak 2019 
Ocak ayında uygulamaya alınmıştır. 
Başvurular arasından 30 öğrenci 
projeye dâhil olma hakkı kazan-
mıştır. Baro tarafından belirlenen ve 
içlerinde KTO Karatay Üniversitesi 
mezunlarının da bulunduğu 30 hu-
kuk bürosu belirlenmiştir.
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18. Kariyer Gelişim 
Zirveleri
Sektörün öncüleri ile bir 
araya gelerek iş ve staj baş-
vurusunda bulunabilirsiniz.
Dördüncü Kariyer Gelişim Zirvesi, 
Cumhurbaşkanlığı himayelerin-
de bölgesel kariyer etkinliği olarak 
belirlenmiştir. Bu sebeple etkin-
liğimizin adı “İç Anadolu Kariyer 

Fuarı” olarak güncellenmiştir. İç 
Anadolu Kariyer Fuarı, 25-26 Nisan 
2019 tarihlerinde üniversitemiz yer-
leşkesinde 9 paydaş üniversitenin 
destekleri ile gerçekleştirilmiştir. 
2018-2019 akademik yılı içerisinde 
ülkemiz sınırlarında Cumhurbaş-
kanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ta-
rafından sekiz bölgesel kariyer et-
kinliği belirlenmiş olup, İç Anadolu 
Bölgesi Kariyer Etkinliği üniversite-
miz ev sahipliğinde düzenlenmiştir.
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KONİF-Konya İnsan Kaynakları ve 
İstihdam Fuarı-26/27 Mayıs 2016

İlgili fuarda toplam 34 firma stant 
açarak iki gün boyunca öğrenciler 
ile görüşmeler gerçekleştirmiştir. 
Konya Valiliği, Konya İşkur İl Müdür-
lüğü paydaş olarak yer almışlardır.

KGZ’17- II. Kariyer Gelişim Zirve-
si’17- 2/3 Mayıs 2017

İkinci Kariyer Gelişim Zirvesi’nde 
toplam 32 firma katılım sağlayarak 
öğrencilerimize staj ve iş imkânı 
sunmuştur. UNİKOP dönem baş-
kanlığımız sebebi ile KOP bölgesin-

de bulunan üniversiteler, Konya 
Ticaret Odası paydaşımız olarak yer 
almıştır.

KGZ’18-III.Kariyer Gelişim Zirve-
si’18- 7/8 Mayıs 2018

Üçüncü Kariyer Gelişim Zirvesi’nde 
toplam 34 firma katılım sağlayarak 
öğrencilerimize staj ve iş imkânı 
sunmuştur. Etkinliğimizde Konya 
Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, 
Konya Ticaret Borsası, Konya Tekno-
kent, Konya MÜSİAD paydaş olarak 
yer almıştır.
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19. İslam Ekonomisi 
ve Finans Bölümü 
ve Teknoparklarda 
Uygulama
Yoğun uygulamalı eğitim 
ile farkı hissedin.
Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme 
Bölgelerinin yönetici şirketleri olup, 
Ar-Ge, inovasyon ve ürün geliştirme 
safhalarında yer alan girişimcilerin 
desteğinde olan şirketleşme ve fi-
nansmana ulaşma mekanizmaları-
nı kuran ve bir ekosistem oluşturan 
merkezlerdir.

İslam Ekonomisi ve Finans Bölü-
mü 7+1 sistemini uygulayan sektör 
odaklı bir program olup, öğrenciler 
bir dönemlerini sektörde geçirmek-
tedir. Bu dönemde haftada 4 gün ka-
tılım bankalarında, borsalarda, katı-
lım sigortacılığı ofislerinde ve 1 gün 
teknoparklarda bulunmaktadırlar. 
Böylece teknolojik girişimlerin şir-
ketleşme ve sermaye sorunlarını 
yerinde görme, kaynak sorununu 
çözdüklerinde ne denli değer ifade 

ettiklerini anlayabilecekleri ve nasıl 
büyüyebileceklerini fark etme im-
kânı bulmaktadır.

Her gün yeni bir proje, yeni bir olu-
şum ile yenilikçilik esaslarını be-
nimseyen üniversitemiz “İş arayan 
değil, işte aranan mezunlar” yetiş-
tirme ilkesi ile öğrencilerine farklı 
imkânlar sunmaktadır. 

İşi Yerinde Gözle Projesi, üniversi-
temizin güçlü akademik kadrosu 
ile öğrencilere aktarılan bilgileri 
uygulama alanı bulabilme imkânı 
sunmaktadır. Aynı zamanda sek-
törü tanıma, iş hayatına atılmadan 
önce sektörel beceri kazanma, işin-
de uzman kişilerin tecrübelerinden 
yararlanabilme gibi artı değerleri 
öğrencilere kazandırmayı amaçla-
yan bu proje ile istekli öğrencilere 
on iş günü boyunca ilgili kurum/ku-
ruluşta gözlem yapma imkânı veril-
mektedir. 

Ulusal ve Uluslararası Konferans-
lar kapsamında İslam Ekonomisi 
ve Finans Vaka Analizi adı altında 
Prof. Dr. Murat Çizakca, Dr. Öğr. Üye-
si Necmettin Güney, Öğr. Gör. İsa 
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Yılmaz koordinasyonunda İslam 
Ekonomisi ve Finans perspektifinde 
İslami bankacılığın hukuki temelle-
ri, karşılaşılan sorun ve çözüm öne-
rileri, tarihsel süreçte İslam iktisa-
dının kurumsal örnekleri konuları 
üzerine Mayıs/2018’de atölye ça-
lışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar 
öğrencilere vakaların nasıl analiz 
edilmesi gerektiğine dair püf nokta-
ları vermiştir.  

GPAS-İstanbul İnsani Finans Zirve-
si adı altında İstanbul’da düzen-
lenen bu program kapsamında, 
“Para Odaklı” sistem yerine “İnsani 
Finans” yaklaşımını esas alan, pa-
rayı faizle değil üretimle, yatırımla 
büyütmeye dayanan, bin yıldan beri 
süregelen insani bir finans sistemi 
“İslam Ekonomisi ve Finans” ele 
alınmıştır.
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20. Mühendislik 
Fakültesi Makine 
Mühendisliği 
Bölümünde Başlayan 
Pilot Uygulama
Mezun profilinde çeşitlilik: 
Ar-Ge Mühendisi, Uygu-
lama Mühendisi, Yönetici 
Mühendis
Pilot uygulamanın amacı, eğitim 
öğretim faaliyetlerinde tüm pay-
daşların tatmin olduğu, mezunların 
akredite kuruluşlarının kriterlerine 
uygun doyurucu bir seviyeye ulaş-
masını sağlamaktır. Birey olarak her 
öğrenci; geçmişi, kabiliyetleri, bek-
lentileri dikkate alındığında özeldir. 
Öğrenci girdisi ve piyasa talepleri 
dikkate alındığında fakültemizin 
mezun profilini çeşitlendirme yö-
nünde planlama yapılmaktadır.  Bu 
çerçevede üç mezun profili belirlen-
miştir:

Ar-Ge Mühendisi, Uygulama Mü-
hendisi ve Yönetici Mühendis. Öğ-
rencinin temayülü birinci sınıf 

sonu itibarıyla danışman öğretim 
elemanı, ebeveyni (velisi) ve öğren-
cinin kendi görüşleri doğrultusun-
da bu üç profilden hangisine uygun 
olduğu belirlenip mezuniyeti sonra-
sı hedef alınarak bunlardan birine 
yönlendirilmektedir. Bu işlem mec-
buri değil ihtiyari olup, ilerleyen sü-
reçlerde de birinden diğerine geçiş 
imkânı açık tutulmaktadır.

Bunun için bölümler tarafından 
kendi mühendislik disiplinine ait, 
nüve ders ve uygulamalar belirle-
nerek müfredatlar oluşturulmuştur. 
Her öğrenci bu nüveyi tavizsiz bir 
şekilde alacak, daha sonra tercih-
li alanda farklı dersler, uygulama-
lar ve diğer üniversitelerin (Farabi, 
Erasmus, Yaz Okulu, Özel Öğrenci 
vb.) programlarından yararlanmak 
suretiyle istediği alanda yetişme 
imkânı bulabilecektir. Bölümler di-
ğer üniversitelerle anlaşmalar, seç-
meli dersler, uygulama içerikleri vb. 
çalışmaları sürdürmektedir. Bu uy-
gulama 2017-2018 eğitim-öğretim 
yılı itibarıyla Makine Mühendisliği 
Bölümü müfredatında yapılan deği-
şiklikle pilot uygulama olarak baş-
latılmıştır. 
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21. Girişimcilik 
Kültürünün 
Oluşturulmasına 
Yönelik Sertifika 
Programları 
İş hayatına açılan kapı KTO 
Karatay’da, girişimci genç-
ler yetişir.
Öğrencilerimiz 2015 yılından bu 
yana, İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi akademisyenleri tarafından 
verilen seçmeli ders havuzundan 
ders alarak hem TÜBİTAK hem de 

KOSGEB Girişimcilik Sertifikasına 
sahip olmaktadır. Öğrencilerimiz, 
ilgili seçmeli ders kapsamında, 60 
saatlik uygulamalı girişimcilik eği-
timi, proje yazma ve yönetme, de-
neyimli girişimcilerden tecrübe 
aktarımı ile TÜBİTAK destekli serti-
fika ve girişimcilik hibe program-
larından yararlanmayı sağlayan 
KOSGEB sertifikası almaktadır. Ders 
kapsamında aldıkları sertifikalar ile 
KOSGEB girişimcilik proje çağrıları-
na, KOSGEB bünyesinde hazırlanan 
girişimcilik eğitimlerini almadan 
başvuru yapabilmektedirler.
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22. Kütüphane
Öğrencilerimize Kütüphane Koordi-
natörlüğü bünyesinde sunmuş ol-
duğumuz olanaklar:

7/24 Açık Kütüphane

Eğitim-öğretim döneminde 7/24 
açık bulundurulan kütüphanemiz-
de, öğrencilerimiz istedikleri zaman 
ders çalışabilmektedir. 

Zengin Veri Tabanı, Dergi ve Kitaba 
Sahip Kütüphane

Kütüphanemizde 24 adet veri tabanı 
araştırmacıların hizmetine sunul-
muştur. Bunların 18’i TÜBİTAK-E-
KUAL kapsamındaki veri tabanları-
dır. Bu veri tabanlarının 15’i hemen 
hemen bütün bilim ve sanat dalları 
ile ilgili bildiri, makale, tez, dergi ve 
e-kitaplardan; 2’si intihal ve analiz 
programından, 1’i ise referans yö-
netim sistemi ile ilgili veri tabanın-
dan oluşmaktadır. Üniversitemiz 
tarafından satın alınan 6 adet veri 
tabanı mevcuttur. Bunlardan Hukuk 
Fakültesinin kullanmış olduğu Lex-
pera ve Jurix Hukuk veri tabanları; 
Mühendislik Fakültesinin kullan-
mış olduğu Engineering Village; Gü-
zel Sanatlar Fakültesinin kullanmış 
olduğu Art & Architecture Source 
ve çeşitli alanlara ait 2000’den faz-
la e-kitap kaynağı bulunan Turca-
demy veri tabanı, araştırmacıların 
hizmetine sunulmuştur. Kütüpha-
nemiz ayrıca yaklaşık 35.000 basılı 
kitap ve dergiye sahip olup kaynak 
sayısı günden güne artmaktadır.
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Dijital Kitap Ödünç-İade İstasyonu

Öğrencilerimiz ödünç kitap almak 
istedikleri veya aldıkları kitabı iade 
etmek istediklerinde banko görevli-
sine ihtiyaç duymadan bu işlemleri 
dijital olarak gerçekleştirebilmekte-
dir. 

Sesli-Sessiz Okuma Salonları, Çalış-
ma Mekânları

Üniversitemiz genelinde 1072 kişi-
nin aynı anda ders çalışabileceği 
sesli-sessiz okuma ve serbest ders 
çalışma alanları bulunmaktadır. 
Bu, üniversitemizin öğrenci sayısı-
na göre bir hayli yüksek rakamdır. 
Sınava hazırlık (sınavlara bir hafta 
kala başlamaktadır) ve sınav dö-
nemlerinde Merkezî Derslik Bina-
sı’nda açılan ve her biri 90’ar kişilik 
kapasiteye sahip 8 adet sınıf 1072 
kişilik kapasitenin dışındadır. Yani 
sınav dönemlerinde toplam 1792 
kişilik çalışma alanı kapasitesine 
ulaşılmaktadır. 

Çalışma alanları ile ilgili detaylı bilgi 
tabloda sunulmuştur. 

Sınav Dönemi İkramları

Kütüphanemizde sınav dönemle-
rinde öğrencilerimize akşam saat 
21:30’da çorba ikramı yapılmaktadır.

Telefon Şarj İstasyonları

300 kişilik kapasiteye sahip olan 
kütüphanemiz okuma salonunda 
öğrencilerin telefonlarını emniyetli 
ve rahat bir şekilde şarj edebilme-
leri için toplam 48 gözden oluşan 
ücretsiz ve kilitli iki adet şarj istas-
yonumuz hizmete sunulmuştur. Bu 
uygulama ile kütüphanemizde şarj 
için prizlere uzatılan ve görüntü kir-
liliğine sebep olan bu durum da or-
tadan kalkmıştır.
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KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Kütüphane - Okuma Salonu - Serbest Çalışma Alanı

Kütüphane Alanları Metrekare Kapasite / 
Kişi

Merkezi Kütüphane 868 300

Hukuk Fakültesi Kütüphanesi 113 0

Medicana Hastanesi Kütüphanesi 205 100

Kütüphane Alanları ve 
Kapasiteleri Toplamı 1186 400

Okuma Salonları ve Serbest Çalışma Alanları

B Blok Okuma Salonu 200 60

M Blok Okuma Salonu 202 60

H Blok Okuma Salonu 380 162

Merkezi Kütüphane Binası
Okuma Salonu 100 45

B Blok Serbest Çalışma Alanı 390 130

M Blok Serbest Çalışma Alanı 390 130

H Blok Serbest Çalışma Alanı 267 85

Okuma Salonları ile Serbest Çalışma Alanları 
ve Kapasiteleri Toplamı 1929 672

Genel Toplam 3115 1072
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23. Öğrencilerimize 
Bilgi İşlem 
Koordinatörlüğü 
Bünyesinde Sunulan 
Olanaklar
File-Goes Veri Depolama ve Dosya 
Paylaşım Sistemi 

Üniversitemiz kullanımına sunulan 
File-Goes dosya paylaşım sistemi 
sayesinde kurum içi dosya payla-
şımları yüksek güvenlik seviyesi ile 
yapılmaktadır. Büyük boyutlu dosya 
paylaşımları, çoklu dağıtımı gerekli 
dosya paylaşımları File-Goes siste-
mi ile yapılabilmekte, kullanıcıları-
mıza kolaylık sağlanmaktadır.

Hızlı, Güvenli, Yaygın İnternet Sis-
temi

Üniversitemiz bünyesinde ULAKBIM 
tarafından sağlanan internet erişim 
hızımız 1000 Mbps’ye yükseltilmiş-
tir. POP noktalarına direkt fiber kab-
lo bağlantısı ile sağlanan kesintisiz 
internet erişimleri, üniversitemizde 
hem kablolu hem de geniş kablosuz 
erişim noktaları ile öğrencilerimi-
zin hizmetine sunulmuştur. Öğ-
rencilerimizin bu hızlı ve kesintisiz 
internet erişimlerinden güvenli bir 
şekilde faydalanabilmesi için ge-
rekli olan siber güvenlik tedbirleri 
de alınmıştır.
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Kampüs Dışında Güvenli Erişim

Öğrencilerimizin ve akademik per-
sonellmizin bilimsel çalışmaları-
na kolaylık sağlamak ve kampüs 
networkü dışındayken elektronik 
kaynaklara erişimlerini sağlamak 
amacı ile Proxy servisimiz hizmet 
vermektedir. Öğrencilerimize ve 
akademik personelimize verilen 
kullanıcı adı ve parolalar ile yapı-
lan erişim sayesinde, kaynaklara 
kampüs dışından erişim mümkün 
olmaktadır.

Siber Güvenlik Hizmetleri

Üniversitemizde personellerimiz ve 
öğrencilerimiz için hizmete sunmuş 
olduğumuz tüm elektronik servisler 
ve internet erişimleri siber güven-
lik tedbirleri amacı ile gerekli olan 
yatırımlar ve çalışmalar sayesin-
de yüksek güvenlikli olarak hizmet 
vermektedir. Düzenli olarak yapılan 
pen-test uygulamaları ile son kul-
lanıcıya hizmet veren uygulamalar 
güvenlik testlerinden geçirilmekte, 
olabilecek zafiyetler giderilmekte-
dir. 

Merkezî Bilgisayar Laboratuvarı

Üniversitemiz uygulamalı dersle-
rinde kullanılmak üzere yedi adet 
bilgisayar laboratuvarı barındıran 
Merkezî Bilgisayar Laboratuvarımız 
öğrencilerimize ve akademisyen-
lerimize hizmet vermektedir. Grafik 
uygulamaları, mühendislik uygula-
maları, klavye kullanımı geliştirme 
laboratuvarlarımız, ilgili derslerde 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 3 
laboratuvarımız grafik uygulamaları 
için özel geliştirilmiş 75 adet Macin-
tosh bilgisayarlardan oluşmaktadır. 
2 laboratuvarımız ileri mühendislik 
uygulamalarında kullanılabilecek 
toplamda 90 yeni nesil bilgisayarla 
donatılmıştır.

Microsoft Kampüs Sözleşmesi ile 
Lisans Desteği

Üniversitemiz, Microsoft Kampüs 
Sözleşmesi ile tüm idari, akademik 
personellerine ve öğrencilerine Of-
fice araçlarına kolay erişim, kul-
landıkları bilgisayarlarda Microsoft 
ürünleri için ücretsiz lisans ve bu-
lut depolama alanları sunmaktadır. 
Sağlanan uygulama yazılımı stan-
dartlığı çerçevesinde hizmet kali-
tesi ve uygulama kullanılabilirliği 
artırılmış durumdadır.
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Sınıf-Ekran Dijital Göstergeleri

Üniversitemiz sınıflarında uygulan-
maya başlayan sınıf-ekran dijital 
gösterge sistemi ile her derslik ka-
pısında yer alan dijital ekranlarda, 
derslik kullanımı ile ilgili bilgiler ve-
rilmektedir. İçinde bulunulan saat-
te yer alan ders adı, dersin öğretim 
üyesi ve dersin ne kadar süreceği 
ile ilgili verilen bilgilerin yanında, 
sonraki ders ile ilgili veriler de yer 
almaktadır. Pilot uygulama alanı 
olan merkezî derslik binasında iş-
lerlik kazanan sistem, tüm kampüs 
alanına hizmet verir duruma getiri-
lecektir.

Elektronik Kart Kontrollü Giriş-Çıkış 
Sistemleri

Üniversitemiz yerleşkesinde yer 
alan laboratuvarın girişlerinde ve 
binaların geçişlerinde kullanılan 
kartlı sistemler ile güvenlik ve yet-
kinlik esaslarına dayalı erişim alt 
yapısı ile hizmet verilmektedir. La-
boratuvarı kullanmak isteyen öğ-
rencilerimiz ve akademik perso-
nelimiz, belirtilen süre için verilen 
onay ile kurum kimlik kartlarını 
kullanarak laboratuvarlardan hiz-
met alabilmekte, güvenlikli kapılar-
dan geçiş yapabilmektedir.
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24. Etkin Öğrenci 
Toplulukları
Bilimsel, sosyal, kültürel 
ve sportif alanda yüzlerce 
etkinliğin bir parçası olabi-
lirsin.
2017-2018 akademik yılında 150’nin 
üzerinde etkinlik yaparak on bin-
lerce insana ulaşan Konya Ticaret 
Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, 
yeni akademik yılda da 52 öğrenci 
topluluğu ve 20’nin üzerinde spor 
takımı ile yeni heyecan ve güzellik-
leri yaşatma gayretindedir. 

Girişimcilikten sosyal sorumluluğa, 
mühendislikten edebiyata, teknolo-
jiden spor ve sanata birçok alanda 
binlerce öğrencisiyle üniversite ha-
yatını renklendiren, hareketli kılan 
ve zenginleştiren KTO Karatay Üni-
versitesi, akademik birikim kadar 
önemli olan kişisel gelişimin, sana-
ta yakınlaşmanın, sosyal faaliyetle-

rin iş ve sosyal hayatın içinde daha 
çok sorumluluk alan, takım ruhlu 
özgüveni yüksek bireyler olmanın 
kazanımlarını, yaptıkları faaliyet 
ve etkinlikler ile öğrencilerine işle-
mektedir. 

Öğrenci Toplulukları, akademik ça-
lışmaların tamamlayıcı unsuru ola-
rak üniversite yaşamının ayrılmaz 
parçalarıdır. Akademik çalışmaları-
nın yanında entelektüel becerilerin 
geliştiği, iletişim kurmaya olanak 
veren, proje ve fikirlerin organize bir 
sosyallikle hayat bulduğu etkin ve 
üretken ortamlardır. 

Öğrenci Toplulukları, öğrencileri bi-
limsel ve kültürel anlamda gelişti-
ren, onlara vizyon sağlayan, farklı 
değer ve özellikler katan, hedefler 
belirleyerek öğrencilerin bu doğrul-
tuda girişimde bulunmalarına des-
tek olan çalışmaların yanı sıra, ka-
liteli eğitimi kaliteli sosyal yaşamla 
tamamlamayı hedef alıp öğrencile-
re kişisel gelişim imkânı sağlar.
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25. KTO Karatay’da 
Okuyan Geleceğini 
Dokur
Sosyal sorumluluk projeleri, 
kurum ve kuruluşlar tara-
fından mali destek verilen 
projeler, söyleşiler, paneller 
hepsi  ve daha fazlası gele-
ceğin için en doğru yatırım.
Akademik anlamda öğrencilerinin 
çalıştay, kongre, sempozyum, panel, 
seminer ve konferanslarla birikim-
lerini artıran KTO Karatay Üniversi-
tesi, poster hazırlayan öğrenci sa-
yısı bakımından da Türkiye’nin en 
başarılı üniversitelerinden biri ko-
numundadır. “Üniversite bir şekil-
de okunur; KTO Karatay’da okuyan 
geleceğini dokur” mottosuyla, öğ-
rencilerini spordan sanata, edebi-
yattan bilime her alanda hazırlayan 
KTO Karatay Üniversitesi, konferans 
salonları, laboratuvarları, sosyal do-
natı alanları ile de tam bir şehir üni-
versitesidir.  

Akademik Kültür Topluluğu tara-
fından Gençlik Spor Bakanlığından 
alınan 65 bin TL’lik hibe ile 8 ay 
süren “Elimden Tutar mısın?” adlı 

bir sosyal sorumluluk projesi icra 
edilmiştir. Köy okullarındaki öğren-
cilere rehberlik hizmeti sunulmuş, 
bununla birlikte düzenlenen şehit-
lik gezileriyle öğrencilerimiz tarih 
ve kültür alanında bilgilendirilmiş-
tir. Diğer çalışmalar ise Konya ge-
nelinde dönemlik bilim, tarih, ede-
biyat ve kültür dergisi ile birlikte 15 
Temmuz şehitlerinin ve gazilerinin 
hikâyelerinin derleneceği bir dergi 
çıkarılmıştır. Türkiye’deki üniver-
siteler içerisinde en yüksek bütçe-
li sosyal sorumluluk projelerinden 
olan “Elimden Tutar mısın?” pro-
jesi yaklaşık 1000 gencin hayatına 
dokunmuş ve onlara yeni hayaller 
kurdurmuştur.
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Hukukta Gelişim Topluluğu ile 
“Meslek Atölyesi Sempozyumu” ger-
çekleştirilmiştir. Bu atölye çalışma-
larında teorik ve pratik yaklaşımlar 
sergilenmiş ve öğrenciler, spesifik 
olarak kendi alanlarına dair daha 
donanımlı bireyler olabilmeleri için 
o mesleğin duayenleri ile bir araya 
gelmişlerdir. Öğrencilerin ileride se-
çecekleri Hakimlik, Savcılık, Avukat-
lık meslekleri hakkındaki soruları, 
alanında uzman kişiler (HSK, Adalet 
Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay’dan, 
üst düzey uzman kişiler) itarafından 
yanıtlanmış, mesleklere yakınlıkları 
sağlanmıştır.

Yeşilay Topluluğu ile Selçuklu Be-
lediyesi destekli “Yeşil Oda Projesi” 
yapılmıştır. Madde bağımlılığının 
artış göstermesi günümüzde önemli 
bir sorun arz ettiğinden KTO Karatay 
Üniversitesi Genç Yeşilay Toplulu-
ğu, Türkiye’nin en temiz ilçesi seçi-
len Selçuklu ilçesine değer katmak 
ve sokaklarını tüm zararlı alışkan-
lıklardan korumak amacıyla “Yeşil 
Oda” etkinliğini yapmıştır. Selçuk-
lu Belediyesi projeleri kapsamında 
desteklenen bu sosyal sorumluluk 
etkinliği de büyük ilgi uyandırmış 
ve 5 farklı okulda yüzlerce öğren-
cinin Yeşil Odalarda daha pozitif bir 
hayata tutunmaları sağlanmıştır. 
İlk ve orta dereceli okullarda faali-
yete geçirilen proje ile Selçuklu İlçe 

Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı 20 
okul da proje kapsamına alınmıştır. 
2018-2019 akademik yılında 5 okul-
da hayata geçirilmiştir. 10. Kalkın-
ma Planı ve Stratejik Plan dâhilinde 
amaçlanan, düşünme, algılama ve 
problem çözme yeteneği gelişmiş, 
demokratik değerleri ve millî kül-
türü özümsemiş, paylaşıma ve ile-
tişime açık, sanat ve estetik duygu-
ları güçlü, özgüven ve sorumluluk 
duygusu ile girişimcilik ve yeni-
likçilik özelliklerine sahip, bilim ve 
teknoloji kullanımına ve üretimine 
yatkın, bilgi toplumunun gerektiği 
temel bilgi ve becerilerle donanmış, 
üretken ve mutlu bireylerin yetiş-
mesine yönelik bir çalışma yürütül-
müştür.
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Enerji ve Gelecek Topluluğu ile 
marka hâline gelen “Energe Söyleşi 
Günleri” adı altında birçok söyleşi 
ve konferans düzenlenmiştir. Ener-
ji tasarrufu konularında ilkokul ve 
ortaokul düzeylerindeki öğrencile-
re eğitim verilerek farkındalık sağ-
lanmıştır. Bu kapsamda enerji sek-
törünün yöneticileri ile üniversite 
öğrencilerimiz de bir araya getiril-
miş ve yine sektörün duayenleri ile 
enerji dünyasının geleceğine dair 
bilgi setleri sunulmuştur.

Teknogirişim ve İnovasyon Toplu-
luğu ile “Kadim Medeniyetin Üre-
ten Gençleri Projesi” hâlen devam 
etmektedir. Proje, faaliyetler ile 
gençlere girişimcilik ve liderlik be-
cerilerini geliştirmek, gençleri tü-
ketim toplumundan uzak tutmak, 
aynı zamanda yenilikçi bir yakla-
şım getirerek uluslararası nitelikte 
ve verimliliği yüksek katma değerli 

ürünlerin oluşmasına imkân ve ze-
min oluşturmayı amaçlamaktadır. 
Teknik geziler ile gençleri teknolojik 
girişimde bulunmaya teşvik etmiş 
ve gelişen teknoloji ile gençlerde or-
taya çıkan inovatif fikirleri harman-
layarak yeni başarı hikâyelerinin 
senaryosunu yazmıştır. Gençlerin 
teknolojik gelişmelerden haberdar 
olmalarını, birbirleriyle tanışmaları-
nı ve onların bu alana yönelmesini 
sağlamaktadır. Bu projede yer alan 
öğrencilerimizin entelektüel biri-
kimlerini artırmak adına da haftalık 
Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki 
farklı akademik makale okumaları 
de gerçekleştirilmektedir.
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Robot Topluluğu ile “Mini Sumo ve 
Çizgi İzleyen” kategorilerinde robot-
lar üreterek ulusal ve uluslararası 
yarışmalara katılım sağlanmıştır. 
MEB’in  her yıl düzenlediği robot 
yarışmalarına öğrencilerimiz yarış-
macı olarak katılmakla birlikte her 
yıl 20 öğrencimiz bu yarışmalarda 
lisanslı hakemlik de yapmaktadır 
Türkiye’deki üniversiteler arasında 
yarışmalara en fazla hakem gönde-
ren üniversitelerden biri de KTO Ka-
ratay Üniversitesidir. 

Siber Güvenlik ve Araştırma Toplu-
luğu “Kodla Konya ve Siber Güven-
lik” Eğitimi kapsamında ilkokul, 
lise ve üniversite düzeyinde eğitim 
gören gençlere siber eğitim günle-
ri düzenlenmiştir. Öğrencilerimize 
siber zorbalığın tehlikeleri ve bu 
zorbalığa maruz kaldıklarında ne 
yapmaları gerektiğine dair eğitim-
ler verilmiştir. Ayrıca öğrencilere 
internete bağlı araçlarını nasıl ko-
ruyabilecekleri ve daha güvenli bir 
interneti nasıl kullanabilecekleri 
eğitimi verilmiştir. Böylece daha il-
kokul çağında dijital okuryazarlık 
konusunda öğrencilerde yeni ufuk-
lar açılmıştır.

Girişimci Liderler Topluluğu tara-
fından düzenlenen Bir Hikâyem 
Var etkinliği kapsamında her yıl 
birbirinden değerli konuşmacı ve 
hikâye anlatıcı üniversitemizde 
ağırlanmaktadır. Atölye çalışmaları, 
seminerler, münazaralar, staj ve iş 
görüşmeleri, road show ve tanıtım 
faaliyetlerini de içeren bu etkinlik 
mart ayında gerçekleştirilmektedir.

26. Elektro-Mobil Araç 
Geliştirme: Diriliş 1251
Takım ruhu gerektiren pro-
jelerde yer al, ödülleri topla. 

Ar-Ge Topluluğu çağın gerekliliği ile 
güneş enerjili araç projesine baş-
lamış ve geliştirdikleri araçla 2013 
ve 2014 yıllarında TÜBİTAK yarışla-
rına katılmıştır. Akabinde elektrikli 
otomobil projesine başlayarak önü-
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27. Soba Başı 
Sohbetleri
Soba Başı Sohbetleri ile gençlerimi-
ze son zamanlarda azalan, unutu-
lan Türk kültürünün örfü, âdeti olan 
sohbet, istişare kültürünü hatırla-
tarak birlikteliklerimizi güçlendir-
mek hedeflenmektedir. Sohbetler, 
alanında uzman ve kabul görmüş 
kişilerle bir konu üzerinden yapıl-
maktadır. Soba Başı Sohbetleri ge-
leneksel hâle gelmiştir. Bu etkinliği-
miz ile geleneksel kültürüne sahip 
çıkan, vizyonu açık, daha çok katı-
lımcı bireyler olmayı, birikimlerini 
gelecek nesillere aktaran gençler 
yetiştirmeyi arzuluyoruz.

28. Kültür Sokağı ve 
Spor Şenlikleri
Kültür Sokağı ve Spor Şenlikleri; fut-
bol, basketbol ile masa tenisi tur-
nuvaları, açık hava sineması, canlı 
langırt, oyun çadırı, çömlek atölyesi, 
grafiti duvarı, dev jenga, santranç, 
karoeke partisi ve atış poligonu et-
kinlikleri ile öğrencilere keyifli anlar 
yaşatmaktadır.

Kültür ve sanat alanında başarı-
lı isimlerin katılım sağladığı Kültür 
Sokağı ve Spon Şenlikleri, KTO Kara-
taylılara unutulmaz anlar yaşatıyor.

müzdeki yüz yıla yön verecek olan 
elektrikli otomobil sektörüne dikkat 
çekmiştir. Geliştirdiği elektro-mobil 
“Doru” ile 2014, 2015 ve 2016 yılla-
rında TÜBİTAK yarışmalarında üni-
versitemizi ve Konyamızı temsil 
etmiştir. AR-GE Topluluğumuz ile 
Elektromobil Araç “Diriliş 1251” 2018 
yılında 10’dan fazla fuarda sergilen-
miş ve İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından 2018 yılının en iyi 
elektrikli aracı seçilmiş ve ödüllen-
dirilmiştir. 
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29. Sporda 
Öğrencilerin Beşerî 
ve Bilimsel Olarak 
Donatılması
KTO Karatay Üniversitesi; e-spor, 
kort tenisi, masa tenisi, futbol, 
basketbol, hentbol, salon futbolu, 
tekvando ve daha birçok branşta 
öğrencileri tarafından temsil edili-
yor. Türkiye üniversiteleri arasında 
basketbol ve salon futbolu branş-
larında 1. lig düzeyinde mücadele 
ediyor. E-spor alanında geçtiğimiz 
yıl üniversiteler arası şampiyona-
da 842 takım arasından 3. olan KTO 
Karatay, basketbolda namağlup 
şampiyon olarak 1. ligde mücade-
le etmeye hak kazanmıştır.  2018-
2019 akademik yılıyla birlikte, yeni 
öğrencileri, yeni eğitim alanları, ni-
telikli projeleriyle yine Türkiye’nin 

en çok konuşulan ve öğrencisini 
beşerî ve bilimsel olarak en iyi do-
natan üniversite olmak konusunda 
oldukça iddialı görünmektedir.

Öğrencilerimizin müsabakalara ha-
zırlanmaları için antrenman alanla-
rı, deneyimli antrenör,ler gerekli gı-
dalar, ulaşım ve ekipmanları tahsis 
edilmektedir.

Takımlarımızın ve öğrencilerimizin 
kullanımı için 8 (sekiz) farklı salon 
ve tenis kortu tahsis edilmiş aynı 
zamanda e-spor takımı için bilgisa-
yar laboratuvarları gerekli teknolo-
jiyle donatılmıştır. 

Öğrencilerimiz; spor tesislerinde 
futbol, salon futbolu, voleybol, bas-
ketbol, hentbol, masa tenisi, kort te-
nisi ve okçuluk başta olmak üzere 
18 farklı branşta aktivite yapabil-
mektedir.
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30. Lisans Projeleri 
ve Bitirme Tezleri 
Destekleme Programı
Lisans Projeleri ve Bitirme Tezleri 
Destekleme Programı; lisans öğren-
cilerinin hazırladıkları, ilgili sektör-
lerde bir problemi çözmeyi hedef-
leyen ve/veya sektörde uygulama 
potansiyeli olan ürün/yöntem/sü-
reç iyileştirme ve/veya geliştirmeye 
yönelik araştırma konusuna sahip 
lisans projeleri ve bitirme tezlerinin 
gerektirdiği makine/teçhizat, sarf 
malzemesi, seyahat, hizmet alımı 
vb. giderler için öğrenciyi destekle-
yerek öğrencinin proje veya bitirme 
tezini tamamlamasını sağlamaktır.

Programa başvurmadan önce TÜ-
BİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Desteği ve TÜBİ-
TAK-2209-B Sanayi Odaklı Lisans Bi-
tirme Tezi Destekleme Programı’na 
eksiksiz başvuru yapılmış olması 
gerekmektedir.

Üniversitemiz yüksekokulları veya 
fakültelerinden birinin lisans öğ-
rencisi/öğrencileri olmak ve baş-
vuru tarihi itibarıyla en fazla lisans 
son sınıfta olmak, öğrencinin prog-

rama başvurduğu projenin lisans 
bitirme tezi çerçevesinde yürütülen 
proje olması, projenin akademik ve 
sektör danışmanları rehberliğin-
de yapılıyor olması, aynı dönemde 
aynı konuda birden fazla başvuru 
yapılmamış olması, daha önce aynı 
proje için TÜBİTAK’tan destek alın-
mamış olması gerekmektedir.

Programa, öğrenciler bireysel veya 
grup (en fazla üç kişi) hâlinde baş-
vuru yapabilirler. Grup hâlinde 
başvuru yapılması durumunda öğ-
rencilerden biri “Proje Yürütücüsü” 
olarak üniversiteye karşı sorumlu-
dur.

Öğrenci(ler) proje için TÜBİTAK’a 
başvuruyu yaptıktan sonra TÜBİ-
TAK’tan gelen olumlu ya da olum-
suz cevaba göre, üniversiteden, 
proje giderlerinde kullanmak üzere 
para ödülü kazanır. Bu ödül, TÜBİ-
TAK değerlendirmesi sonucunda 
reddedilen projeler için 1.000 TL (bin 
Türk lirası), TÜBİTAK değerlendirme-
si sonucu desteklenmeye hak kaza-
nan proje giderleri için 2.000 TL’dir 
(iki bin Türk lirası). Bu miktarlar her 
yıl Rektör’ün önerisi ve Mütevelli 
Heyeti Başkanı’nın oluru ile yeni-
den belirlenir.












