
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU 

ÖĞRENCİ YÖNERGESİ 
 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler Amaç 
 

Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin ön lisans 

ve lisans programlarına yabancı uyruklu öğrenci başvuru, kabul ve kayıt şartlarını 

düzenlemektir. 
 

Kapsam 
 

Madde 2 - Bu yönerge, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince çeşitli anlaşmalar 

çerçevesinde yabancı hükümetler emrine verilen burslardan yararlanmak suretiyle veya kendi 

imkânlarıyla ön lisans ve lisans düzeylerinde öğrenim görmek üzere Nevşehir Hacı Bektaş 

Veli Üniversitesine gelen yabancı uyruklu öğrencileri kapsar. 
 

Dayanak 
 

Madde 3 - Bu yönerge 01/02/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında 
kabul edilen yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslar ve değişiklikler dikkate alınarak 
düzenlenmiştir. 

 
Tanımlar 

 
Madde 4 - Bu yönergede geçen; 

 
"Yabancı Uyruklu Öğrenci", her derece ve dalda öğrenim gören veya Türkçe 

kurslarına katılan Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunmayan veya bu yönergenin ilgili 
maddelerinde tanımlanan diğer kişileri, 

 
"Öğrenim Meşruhatlı Giriş Vizesi", öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelecek yabancı 

uyruklu öğrencilere öğrenim görebilmelerini sağlamak üzere Dış Temsilciliklerimizce verilen 
giriş müsaadesini, 

 
"Öğrenim Meşruhatlı Vize", Türkiye'de ikamet müsaadesini haiz yabancı uyruklu 

öğrencilere öğrenim görebilmelerini sağlamak üzere İçişleri Bakanlığı'nca verilen müsaadeyi, 
 

"İkamet Tezkeresi", yabancıların ülkemizde belirli süre ikametlerine izin verildiğini 
gösteren belgeyi, 

 
"Rektörlük", Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünü, 

"Üniversite", Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini 

"Türkçe hazırlık  kursu",  yabancı  uyruklulara Türkçe  öğretmek  amacıyla Nevşehir 
Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde veya diğer yükseköğretim kurumlarında açılan kursları, 

 
"Akademik birim", Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesindeki enstitü, fakülte, 

yüksekokul, meslek yüksekokullarını, 
 

“Komisyon”, Başvuruların değerlendirilmesi ve yerleştirmelerin belirlenmesi amacıyla 

kurulan Yurtdışından Öğrenci Kabul ve Yerleştirme Komisyonunu, 
 

“Onaylı çeviri”, bu yönerge çerçevesinde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu 
adayların belgelerinin ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ya da 
Konsolosluğundan  onaylanmış  Türkçe  çevirilerini  veya  Türkiye  Cumhuriyeti’nin  yetki 
verdiği yeminli tercümanlarca Türkçeye çevrilmiş belgelerini 

 
ifade eder. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

 
Öğretim Programları, Öğrenim Ücreti,  Kontenjanlar, Başvuru Şartları, Başvuru, 

Başvuruların Değerlendirmesi, Sonuçların İlan Edilmesi, Kayıt



Öğretim Programları 
 

Madde 5 -Yabancı uyruklu öğrenciler; Üniversitenin ön lisans ve lisansta birinci 

öğretim, ikinci öğretim, uzaktan eğitim ve açık öğretim programlarında öğrenim görebilir. 

 
Öğrenim Ücreti 

 
Madde 6 - Yabancı Uyruklu Öğrencilerden her yıl için alınacak öğrenim üc reti, 

Bakanlar Kurulunca tespit edilen ücret aralığından, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir. 
 

Kontenjanlar 
 

Madde 7 - (1) Her bir öğrenim programı için ayrılacak yabancı uyruklu öğrenci 

kontenjanı, akademik birimlerin, kendi öğretim programlarının bir önceki yıla ait öğrenci 

alım kontenjanlarının  yüzde  ellisini  geçmeyecek  şekilde  Üniversite  Senatosunda 

görüşülerek belirlenir ve Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulur.  

              (2) Başvuru alınan eğitim-öğretim yılı için belirlenen ancak dolmayan veya                                            

başvuru olmayan kontenjanlar, diğer program kontenjanlarına eklenebilir. 

              (3) Komisyonca yerleştirmesi yapılan Suriye Arap Cumhuriyetinde yaşanan olaylar 

nedeni ile ülkemizde misafir edilen Suriye vatandaşları ile Yükseköğretim Kurulunca belirlenen 

Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasların (B) bölümünün (a) maddesinin 2 ve 4 numaralı 

bendleri kapsamında olanları için komisyon, yerleştirme aşamasında başvuru durumuna göre 

ayrıca kontenjan belirler ve bu kontenjanlara öğrenci kabulü yapılır. 
 

Başvuru Şartları 
 

Madde 8 - (1) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda olmaları koşuluyla 
başvurusu kabul edilecek adaylar ; 

 
a) Yabancı uyruklu olanlar; 

 
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’nda n Türk 

vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde 

kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan 

Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin , 
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına 

geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların, 

ç) (I) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC 

uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede 

tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB 

nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) 

(II) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların 

yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir 

ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki 

MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) 

d) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini 

tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer 

ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan 

veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilir, 

 
(2) Adaylardan, 

a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya 

KKTC’de tamamlayanların, 

b) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C 

liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer 

ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan 

veya sahip olacaklar hariç), 
c) 1 nolu maddenin b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift 

uyrukluların, (1 nolu maddenin ç bendindeki şartları sağlayanlar hariç) 



ç) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) 
tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri 

arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav 

sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), 

d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de 

bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya 1 nolu maddenin b 

bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların başvuruları kabul 

edilmez. 
 

Başvuru 
 

Madde 9 – (1) Başvurulara ilişkin açıklamalar Mayıs ayı içerisinde Üniversitenin Ağ 
Sayfasında (http://www.nevsehir.edu.tr/) duyurulur. 

 
(2) Başvurular duyurulan tarihler arasında üniversitenin aday başvuru sistemi 

(http://intstudent.nevsehir.edu.tr/) aracılığı ile alınır. Başvuru döneminde başvuru yapmayan 

adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Başvuru süresi bittikten sonra gerekli görülmesi 

halinde boş kontenjanların doldurulması amacıyla Senato kararı ile ek başvuru dönemi 

açılabilir. 
 

(3) Başvuru esnasında 4 nolu maddede listelenen başvuru evraklarını Türkçe veya 
İngilizce olarak aday sisteme yükler. Kesin kayıt aşamasında aday bu belgelerin asıllarını 
veya onaylı kopyalarını sunmak zorundadır. Sisteme yüklenen evraklarla, evrakların asılları 
arasında farklılık olması durumunda adayın kesin kaydı yapılmaz. 

 
(4) Başvuru esnasında başvuru sistemine yüklenmesi ve doldurulması gereken evraklar 

şunlardır : 
 

a) Ortaöğretim (Lise) diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk 
olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığından alınacak “Denklik Belgesi”, 

 
b) Ortaöğretim (Lise) diplomasının aslı ve onaylı çevirisi, 

c) Ortaöğretim (Lise) not durum belgesi ve onaylı çevirisi, 

ç) Pasaportun aslı ve onaylı çevirisi, 

d) Varsa Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı sonuç belgesi, 
 

e) Varsa Ek-1 de belirtilen sınavların sonuç belgesi, 
 

f) Varsa Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyelerine göre en az C1 seviyesi 
Türkçe Yeterlilik Belgesi, 

 
g) Başvuru sistemindeki tercih formu (Aday en fazla 3 tercihte bulunabilir.) 

 
ğ) Vesikalık fotoğraf 

 
h)   Adayın   kendi   geçim   masraflarını   karşılayabileceğini   gösterir   2000 

Amerikan doları veya karşılığı Avro olduğunu gösteren kendi adına ait banka hesabı dökümü. 
Türkiye Cumhuriyeti Bankaları dışındaki bankaların dökümlerinin onaylı çevirisi de sisteme 
eklenmelidir. 

 
(5) Üniversitemize yurt dışından öğrenci kabulü sırasında öğrenci başvurularının 

değerlendirilmesinde kullanılan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sınavlardan; 
lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların geçerlilik süreleri sınırsız; ancak üniversite giriş  
sınavı  statüsünde  olan sınavların  (YÖS,  SAT, vs.)  geçerlilik  süreleri  ise  iki  yıl  ile 
sınırlıdır. 

 
(6) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvurabilmek için de YÖS 

sınavı sonucu veya Ek-1 de belirtilen sınavların sonuç belgesi veya diploma belgelerine sahip 

olunması gerekir. 
 

(7) Yapılan başvuruların uygun olup olmadığı incelenerek, uygun olanlar onaylanır, 
uygun olmayanlar ise uygun olmama nedeni sisteme girilir ve adayın başvurusunu düzeltmesi 
için başvuru tarihinin bitiminden itibaren 3 gün süre verilir. Bu süre içerisinde başvurusunu 
düzeltmeyen adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz. 

http://www.nevsehir.edu.tr/
http://intstudent.nevsehir.edu.tr/


 
Başvuruların Değerlendirilmesi 

 
Madde 10 – (1) Başvuruların değerlendirilmesi ve yerleştirilmesi tamamen 

Üniversitenin yetkisindedir. Üniversite ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta 
serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak programa yerleştirilmeyi gerektirmez. 

 
(2) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların değerlendirmesini 
ilgili özel yetenek sınavı jürisi yapar. 

 
(3) Başvuruların değerlendirilmesi ve yerleştirmelerin yapılması  amacıyla Yurdışından Öğrenci 

Kabul ve Yerleştirme Komisyonu kurulur. Bu komisyon Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından 

sorumlu Rektör Yardımcısı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve Üniversite Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenen biri Uluslararası İlişkiler Ofisinden seçilen 3 (üç) üye olmak üzere toplam 

5 (beş) üyeden oluşur. Komisyonun başkanı Rektör Yardımcısıdır. 
 
(4) Komisyon, Üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci kontenjanının en az %50’si kadar adayı 
Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinin yaptığı Yabancı Öğrenci Sınavı(YÖS) puanına göre 
yerleştirir. Boş kalan kontenjanlara ise Ek-1 de yer alan ulusal ve uluslararası sınav sonuçları, 
diploma notları ve üstün yetenekli sporcu - sanatçılardan yerleştirme yapar. 

 
(5) Komisyon kararları Üniversite Senatosunun onayına sunulur. 

 
Sonuçların İlan Edilmesi 

 
Madde   11   –   (1)   Değerlendirme   sonuçları   üniversite   internet   ana   sayfasından   ( 
http://www.nevsehir.edu.tr/ ) ilan edilir. 

 
(2) Kesin kayıta hak kazanan adaylar, öğrenim meşruhatlı vize alabilmek için kabul 
mektuplarını başvuru sistemi üzerinden kendileri alırlar. 

 
Kayıt 

 
Madde 12 – (1) Kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 
tarafından, belirlenen tarihler arasında şahsen yapılır, postayla kayıt yapılmaz, 

 
(2) Kayıt için gerekli belgeler şunlardır: 

 
a) Lise diplomasının aslı ve onaylı tercümesi, 

 
b) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, 

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığından veya Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri 

ya da Konsolosluklarından alınan “Denklik Belgesi”, 
 

c) Lise Not durum belgesinin aslı ve onaylı çevirisi, 
 

ç) Değerlendirmede kullanılan Sınav Sonuç Belgesinin aslı ve onaylı çevirisi, 

d) Pasaport’un aslı ve kimlik bilgilerini gösteren sayfanın onaylı çevirisi 

e) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu 
 

f) Ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerden alınan öğrenim meşruhatlı
vize,  

 
g) 4 adet vesikalık fotoğraf 
 
ğ) Varsa Türkçe dilinde Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı sertfikası 

h)  Maddi  güvence  belgesi  (Adayın  kendi  geçim  masrafını  karşılayacak  kaynağı

http://www.nevsehir.edu.tr/


sağladığını gösterir belgedir. Öğrenciler geçimlerini kendileri karşılamak zorundadır; 
Üniversite, yurt dışından gelen öğrencilere burs ya da parasal destek sağlamaz ve bunların 
sağlanmasında aracı olmaz.) 

 
ı) Sağlık raporu gerektiren programlara yerleşen adaylardan tam teşekküllü hastaneden 

alınmış heyet raporu. 
 
(3) Türkçe dilinde Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı seviyesine göre C1 ve C2 sertifika 

sahibi olanlar   eğitimlerine başlarlar. Sertifikası olmayanlar Nevşehir Hacı Bektaş Veli 

Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde sertifika 

sınavına girerler. En az C1 seviyesi sertifikaya sahip olmayanlar 1 sene izinli sayılırlar. Bir sene 

içerisinde en az C1 seviyesi sertifika alamayanların kayıtları silinir, en az C1 seviyesi sertifika 

alanlar eğitimlerine başlarlar. 
 
(4)  Yerleştirildikleri  programdan  başka  bir  programa  geçmek  isteyen  adaylar  bir  defaya 
mahsus olmak üzere aşağıdaki koşulların hepsini sağlamaları halinde yerleştikleri programları 
değiştirebilirler. 

 
a) Henüz yerleştirildikleri programda eğitime başlamamış olmak. 

 
b)   Geçmek   istedikleri   programın,   yerleştirildikleri   programla   aynı   öğretim 

modelinde(Birinci öğretim, ikinci öğretim)  eğitim vermesi. 
 

c) Geçmek istediği akademik birim yönetim kurulunun uygun görüş bildirmesi. 
 
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yükümlülükler 
 

Akademik Birimlerin Yükümlülükleri 
 

Madde 13 – Akademik birimler, Öğrenim görmek için Üniversiteye gelecek yabancı 

uyruklu öğrencilerin bu yönerge hükümleri çerçevesinde kontenjanları belirleyip her yıl Şubat 

ayı   sonuna   kadar   Üniversite   Senatosunda   görüşülmek   üzere   Rektörlüğe   sunmakla 

yükümlüdür 
 

Rektörlüğün Yükümlülükleri 
 

Madde 14 – (1) Öğrenim görmek için Üniversiteye gelecek yabancı uyruklu öğrencilerin 
bu yönerge hükümleri çerçevesinde seçimleri ile ilgili esasları, Akademik Birimlerin görüşlerini 
dikkate alarak belirleyip her yıl Mayıs ayı sonuna kadar Üniversite Senatosunda görüşülerek 
karara bağlanmasını sağlamak ve Yükseköğretim Kuruluna bildirmekle; 

 
(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul ve kayıt işlemlerini yapmak, 

 
(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini tercih 

etmelerine  imkân  sağlamak  üzere  Üniversiteyi  tanıtıcı  belge  ve  kataloglar  hazırlamak, 
bunların gerekli yerlere dağıtımını yapmakla; 

 
(4) Üniversitenin tanıtımını yapmak amacıyla yurt dışındaki eğitim fuarlarına katılım 

sağlamakla; 
 

(5)  Yabancı  uyruklu  öğrencilere  yardımcı  olmak  amacıyla  Üniversite  bünyesinde 
Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi oluşturmakla; 

 
(6) Adayların başvuru yapacakları bilgi sistemini hazırlamakla yükümlüdür. 

 
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yükümlülükleri 

 
Madde 15 – (1) Her seviyede öğrenim görmek veya Türkçe öğrenmek maksadıyla 

Türkiye'ye gelen veya Türkiye'de bulunan yabancıların, Türk Kanunlarına göre gerekli işlemleri 
yapmak ve belgeleri almakla, 

 
(2) Yabancı uyruklu öğrenciler şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili 

değişiklikleri 15 gün içinde yabancı uyruklu öğrenci ofisine bildirmekle, 
 
 

 



(3) Öğrenimleri süresince ikametlerini uzatmak isteyen öğrenciler, ikamet tezkerelerini 

yenilemek için en geç tezkerelerde yazılı müddetin sona  ermesinden  itibaren 15 gün  içinde, 

öğrenimlerine devam ettiklerini belgelemek kaydıyla, mahalli emniyet   makamlarından yenisini 

almakla,  

(4) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybeden yabancı uyruklu öğrencilerin 

ilgili makamlara derhal müracaat ederek 15 gün içinde yenisini almakla, 
 

(5)   Öğrenim   kurumlarını   veya   ikamet   adreslerini   değiştiren   yabancı   uyruklu 

öğrenciler, bu değişiklikleri 48 saat içinde gerek ayrıldıkları ve gerekse naklettikleri yerlerin 

mahalli emniyet makamlarına bildirmekle, 
 

(6) Kayıt  tarihinden  itibaren  en  fazla 3  ay içerisinde Sosyal  Güvenlik  Kurumuna 
başvurarak sağlık sigortası yaptırmakla yükümlüdürler. 

 
 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Eğitim Öğretimde Uygulanacak Yönetmelik 
 

Madde 16 – Ön Lisans ve Lisans programlarında eğitim gören yabancı uyruklu 

öğrenciler eğitim öğretim ile ilgili konularda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ön lisans 

ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidirler. 
 

Öğretim Dili 
Madde 17 – (1) Üniversitede öğretim dili, belli programların dışında, esas olarak 

Türkçedir. 
 

(2)  Üniversitenin  zorunlu  yabancı  dil  hazırlık  sınıfı  olan  veya  yoğun  yabancı  dil 

eğitimi  olan  bölümlerine  kayıt  hakkı  kazanan  adaylar,  "Nevşehir   Hacı  Bektaş  Veli 

Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim Öğretim Yönetmeliği" hükümlerine tâbidir. 
 
 
 

BEŞİNCİ   BÖLÜM:   Çeşitli   Hükümler 
 

Yönergede düzenlenmeyen hususlar 
 

Madde 18 - Yabancı uyruklu öğrenciler ile ilgili olarak bu yönergede düzenlenmeyen 

hususlarda, ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri ile Üniversite Senatosu kararı uygulanır. 
 

Yürürlük 
 

Madde 19 - Bu yönerge Yükseköğretim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. 
 

Yürütme 
 

Madde 20 — Bu yönerge hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 


