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T.C. 

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönerge’nin amacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

bünyesindeki birimlerin ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına, yurtdışından 

veya uluslararası öğrenci kabulüne ilişkin esasları belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde yürütülen ön 

lisans ve lisans programlara uluslararası öğrencilerin alımına ilişkin başvuru, kayıt, kabul ve 

mali hükümler ile ilgili işlemleri kapsar.  

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 45 inci 

maddesinin (f) bendi ile Yükseköğretim Genel Kurulunun Yurtdışından Öğrenci Kabulüne 

İlişkin Esaslar’a dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Yönerge’de geçen; 

a) Akademik Birim: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesindeki fakülte, yüksekokul, 

meslek yüksekokullarını, 

b) İkametgâh Belgesi: Yabancıların ülkemizde belirli süre ikametlerine izin verildiğini 

gösteren belgeyi, 

c) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni  

ç) Komisyon: Başvuruların değerlendirilmesi ve yerleştirmelerin belirlenmesi amacıyla 

kurulan Yurtdışından Öğrenci Kabul ve Yerleştirme Komisyonunu, 

d) Onaylı Çeviri: 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,  

e) Öğrenim Meşruhatlı Giriş Vizesi: Öğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelecek yabancı 

uyruklu öğrencilere öğrenim görebilmelerini sağlamak üzere dış temsilciliklerimizce verilen 

giriş müsaadesini,  

f) Öğrenim Meşruhatlı Vize: Türkiye’de ikamet müsaadesine sahip yabancı uyruklu 

öğrencilere öğrenim görebilmelerini sağlamak üzere İçişleri Bakanlığınca verilen müsaadeyi,  

g) ÖSYM: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 

ğ) Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünü,  

h) Rektörlük: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünü,  

ı) Senato: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatosunu,  

i) T.C.: Türkiye Cumhuriyetini, 

j) TÖMER: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi 

Uygulama ve Araştırma Merkezini,  

k) TQDK: Azerbaycan Uyruklu adaylardan Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sınav 

Merkezi tarafından Yapılan Merkezi Sınavını, 

l) Uluslararası Öğrenci: Her derece ve dalda öğrenim gören veya Türkçe kurslarına 

katılan Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunmayan veya bu yönergenin ilgili maddelerinde 

tanımlanan yabancı uyruklu kişileri, 

m) Üniversite (NEVÜ): Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini,  

n) YÖS: Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca yapılan “Yabancı Uyruklu Öğrenci 

Sınavını”,ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

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

Süreci, Kayıt 

 

Öğretim programları 

MADDE 5- (1) Uluslararası öğrenciler, Üniversitenin ön lisans, lisans bölüm ve 

programların tamamında öğrenim görebilir. 

Öğrenim ücreti 

MADDE 6- (1) Ön lisans ve lisans programlarında uluslararası öğrencilerden her yıl 

için alınacak öğrenim ücretleri, Cumhurbaşkanı kararına istinaden her yıl Resmî Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine 

Öğrenci Katkısı olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar”, 

gereğince NEVÜ Yönetim Kurulunca belirlenir. Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler Türkçe 

hazırlık eğitimi süresince, kayıtlı oldukları program için ayrıca öğrenim ücreti ödemezler.  

Kontenjanlar 

MADDE 7- (1) Her bir öğrenim programı için belirlenecek uluslararası öğrenci 

kontenjanı, akademik birimlerce programların bir önceki yıla ait YKS kontenjanlarının 

%10’undan az olmamak üzere Senatoya sunulur. YKS kontenjanının %10’undan az kontenjan 

bildiren akademik birimler gerekçesini bildirmek zorundadır. Senato onayından sonra 

kontenjanlar Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulur. 

Başvuru şartları 

MADDE 8- (1) Başvurular NEVÜ resmî web sayfası üzerinden çevrimiçi yapılır. Süresi 

içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez. Sisteme yüklenen evraklarla, evrakların asılları 

arasında farklılık olması durumunda adayın kesin kaydı yapılmaz ve usulsüzlük tespit edilmesi 

durumunda kesin kaydı yapılsa dahi kaydı iptal edilir, haklarında yasal işlem başlatılır. Başvuru 

yapabilmek için lise son sınıfta öğrenim görüyor olmak veya mezun durumunda olunmalıdır. 

(2) Başvurularda,   

a) Yabancı uyruklu adayların, 

b) Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden 

adayların, 

c)  Mavi kart sahibi adayların,  

ç) Türk vatandaşlığına geçen ve bu durumdaki çift uyruklu adayların, 

d) 01.02.2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu 

öğrencilerden ortaöğretiminin son 3 (üç) yılını KKTC hariç olmak üzere yabancı bir ülkede 

tamamlayan (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde 

açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil) adayların, 

e) 01.02.2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların 

ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç olmak üzere yabancı bir ülkede tamamlayan 

(ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan 

Türk okullarında tamamlayanlar dâhil) adayların,  

f) KKTC uyruklu olanlardan KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayıp 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 adayların  

başvuruları kabul edilir. 

 

 (3) Başvurulardan;  

a) Ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayan T.C. uyruklu 

adayların,  

b) KKTC uyruklu olan veya uyruklarından birisi KKTC olan çift uyruklu 

(ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-
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2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL 

sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç) adayların,  

c) İlk uyruğu T.C. olan çift uyruklu (8. maddenin 2. Fıkrasının d ve e bentlerindeki 

şartları sağlayanlar hariç) adayların,  

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

yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift 

uyruklu adayların,  

d) Yurtdışında fiziken bulunmaksızın uzaktan öğretim yoluyla yurtdışındaki bir liseden 

alınan diploma ile başvuru yapan adayların,  

e) Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarına 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren 

kayıt yaptıran KKTC vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkan/mavi kartlı ile 

yabancı uyruklu  (elçilik okulları ve MOBİS sisteminde yer alan milletlerarası özel öğretim 

kurumları hariç) adayların, 

 başvuruları kabul edilmez. 

Başvuru 

MADDE 9- (1) Başvurulara ilişkin açıklamalar Mayıs ayı içerisinde Üniversitenin 

resmî ağ sayfasında (http:// www.nevsehir.edu.tr/) duyurulur.  

(2) Başvurular duyurulan tarihler arasında Üniversitenin aday başvuru sistemi 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 veya dönemleri açılabilir. 

(3) Aday başvuru esnasında 4. fıkrada listelenen başvuru evraklarının onaylı Türkçe 

çevirisini sisteme yükler. Aday kesin kayıt aşamasında bu belgelerin asıllarını veya onaylı 

kopyalarını sunmak zorundadır. Başvuru sırasında beyan edilen bilgi ve belgelerin 

doğruluğundan aday sorumludur. Sahte ve eksik belge ile başvuran adayların başvuruları ve 

yapılmış ise kayıtları iptal edilir, haklarında yasal işlem başlatılır. 

(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 Mavi Kart belgesi, 

e) Varsa Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı sonuç belgesi, 

f) Varsa Tablo 1’de belirtilen sınavların (dış temsilcilik veya noter onaylı) sonuç belgesi, 

g) Varsa Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyelerine göre en az C1 seviyesi Türkçe 

Yeterlilik Belgesi, 

ğ) Başvuru sistemindeki tercih formu (aday en fazla 5 tercihte bulunabilir), 

h) Vesikalık fotoğraf (son üç ayda çekilmiş olmalı), 

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

sağladığını gösterir belgedir. Öğrenciler geçimlerini kendileri karşılamak zorundadır. 

Üniversite, yurt dışından gelen öğrencilere burs ya da parasal destek sağlamaz ve bunların 

sağlanmasında aracı olmaz). Maddi güvence miktarı Senato tarafından belirlenir. 

 (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 (ABİTUR, SAT gibi) sınavların geçerlilik süreleri ise 2 (iki) yıl ile 

sınırlıdır. 

http://www.nevsehir.edu.tr/
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(6) Azerbaycan Uyruklu adayların Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sınav Merkezi 

Tarafından Yapılan Merkezi Sınav TQDK/DİM sınav sonucunun taranmış örneğini ve onaylı 

Türkçe çevirisini başvuru sistemine yüklemeleri ve başvurdukları programla ilgili alandan 700 

üzerinden en az 500 puan almaları gerekir.  

(7) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvurabilmek için de Tablo 1’de 

belirtilen sınavların sonuç belgesi veya diploma belgelerine sahip olunması gerekir. 

(8) Yapılan başvuruların uygun olup olmadığı incelenerek, uygun olanlar onaylanır, 

uygun olmayanlar ise uygun olmama nedeni sisteme girilir ve adayın başvurusunu düzeltmesi 

için başvuru tarihinin bitime kadar süre verilir. Başvuruların bitimi için belirlenen tarihe kadar 

başvurusunu düzeltmeyen adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz. 

 Başvuruların değerlendirilmesi 

 MADDE 10- (1) Üniversite yapılan başvuruları değerlendirme ve ilan ettiği 

kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, 

yerleştirme için kabul edilmeyi 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 Yurtdışından 

Öğrenci Kabul ve Yerleştirme Komisyonu kurulur. Yurtdışından Öğrenci Kabul ve Yerleştirme 

Komisyonunun 2 (iki) üyesi Rektör tarafından 3 (üç) yıllığına üniversite akademik birimlerinde 

kadrolu ve tam zamanlı görev yapan öğretim üyeleri arasından atanır. Komisyon, Rektör 

tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısı başkanlığında, iki öğretim üyesi, Öğrenci 

İşleri Daire Başkanı, Uluslararası İlişkiler Ofisinden görevlendirilecek bir üye ile Uluslararası 

Öğrenci Ofisi Koordinatörü ve Koordinatör yardımcısı olmak üzere toplam 7 (yedi) üyeden 

oluşur. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Süreleri dolan üyeler yeniden 

görevlendirilebilir. Komisyonun sekretaryası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 

yürütülür.  

(4) Komisyon, kontenjan açılan her bir bölüm veya program için uluslararası öğrencileri 

seçerken, başvuru şartlarını sağlayan öğrenciler arasından Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde 

Uluslararası Öğrenci Başvurusunda Kabul Edilen Sınav ve Yöntemler Tablosunda (Tablo 1) 

yer alan sınavların sıralamadaki önceliğine göre başlamak üzere (önce SAT, sonrasında 

Uluslararası Bilim Olimpiyatı Ödülü sahibi olanlar gibi) en yüksek puana sahip öğrencileri 

bölüm/programlara yerleştirir. Sıralamada eşitlik olması durumunda sırasıyla diploma notu ve 

yaş küçüklüğü lehine yerleştirme yapılır. 

(5) Yükseköğretim Kurumları Sınavı kontenjanı verilmeyen ve öğrenci alamayan 

programlar arasından, YÖK tarafından uluslararası öğrenci alma izni verilenlere yerleştirme 

yapılırken az sayıda aday tarafından tercih edilen programlara komisyon yerleştirme 

yapmayabilir. 

(6) Komisyon kararları Senatonun onayına sunulur. 

(7) Başvuru sırasında beyan edilen bilgi ve belgelerin eksik, hatalı veya sahte olması 

durumunda adaylar kayıt yaptırmışlarsa kayıtları komisyon kararı ile iptal edilir. Haklarında 

yasal işlem başlatılır.  

Sonuçların ilan 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) Kayıtlar, Üniversitenin web sayfasında ilan edilen tarihlerde, Öğrenci 

İşleri Daire Başkanlığınca yapılır. Süresi içinde kayıt yaptırmayanlar, hakkını kaybetmiş sayılır.  

http://www.nevsehir.edu.tr/
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(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) Yerleştirmede kullanılan Sınav Sonuç Belgesinin aslı ve onaylı çevirisi,  

d) Pasaportun aslı ve kimlik bilgilerin gösteren sayfanın onaylı çevirisi, 

e) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, 

f) Ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerden alınan öğrenim meşruhatlı vize, 

g) 2 adet vesikalık fotoğraf (son 3 ay içerisinde çekilmiş), 

ğ) Maddi güvence belgesi, 

h)Sağlık raporu gerektiren programlara yerleşen adaylardan tam teşekküllü hastaneden 

alınmış heyet raporu,  

ı) İkametgâh belgesi,  

i) Yabancı kimlik numarası (kayıt tarihinden sonraki 15 gün içerisinde alınır),  

j) Azerbaycan uyruklu adaylardan Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sınav Merkezi 

Tarafından Yapılan Merkezi Sınav (TQDK) sınav sonuç belgesi (dış temsilcilik veya noter 

onaylı). 

(3) Türkçe dilinde Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı seviyesine göre C1 ve C2 

sertifika sahibi olanlar eğitimlerine başlar. Sertifikası olmayanlar Nevşehir Hacı Bektaş Veli 

Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde sertifika 

sınavına girer. En az C1 seviyesi sertifikaya sahip olmayanlar 1 (bir) sene izinli sayılır. Bir sene 

içerisinde en az C1 seviyesi sertifika alamayan adaylara 1 (bir) yıl daha ek süre verilir. İkinci 

yıl sonunda da başarısız olanların kayıtları silinir. En az C1 seviyesi sertifika alanlar 

eğitimlerine başlarlar. Türkiye bursları kapsamında yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler bu 

kapsam dışında olup, bir sene içerisinde C1 sertifikası alamayıp bursları kesilen öğrenciler 

kendi olanakları ile eğitim görmeleri durumunda ek süreden yararlanabilirler.  

(4) Yeni kayıt yaptıran öğrenciler, ikamet izin belgelerini alabilmeleri için 3 (üç) iş günü 

içerisinde İl Göç İdaresine başvuru yapmak zorundadır. Öğrenciler kayıt tarihinden itibaren en 

geç 15 (on beş) gün içerisinde İl Göç İdaresinden ikametgâh izni ve Nüfus Müdürlüğünden 

onaylı ikametgâh belgesini ilgili akademik birimlere ibraz etmek zorundadır. 

(5) Belirtilen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia 

edemez. 

(6) İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile tahrifat yapanların, sınavlarda 

başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belge, eksik belgelere göre aday 

kaydı veya kesin kaydı yapılmış olsa dahi öğrencilerin kaydı silinir. 

(7) Yurtdışındaki bir liseden örgün eğitim yoluyla alınan diplomayla başvuru yapan 

adayların; pasaport veya emniyet kayıtlarından diplomanın alındığı ülkeye giriş ve çıkışlar 

kontrol edilir, ilgili ülkede kalınan sürenin lise eğitiminin örgün yolla alındığı desteklenmemesi 

halinde bu diplomalar ile başvuru yapanların kayıtları silinir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yükümlülükler 

 

Akademik birimlerin yükümlülükleri 

MADDE 13- (1) Akademik birimler, öğrenim görmek için Üniversiteye gelecek 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin bu yönerge hükümleri çerçevesinde kontenjanları belirleyip her 

yıl şubat ayı sonuna kadar Senatoda görüşülmek üzere Rektörlüğe sunmakla yükümlüdür. 

(2) İlgili akademik birimler, uluslararası öğrencilerin Üniversiteye daha iyi ve hızlı 

uyum sağlayabilmeleri ve karşılaştıkları sorunlar ile başa çıkabilmelerini kolaylaştırmak adına 

en az biri “doktor öğretim üyesi” unvanına sahip olmak üzere 3 (üç) öğretim elemanından 

oluşan Akademik Danışma Kurulu oluşturmakla yükümlüdürler. Akademik Danışma Kurulu 

her eğitim öğretim döneminde (Güz ve Bahar) en az 3 (üç) defa öğrenciler ile toplantı yapar ve 

bu toplantılardan çıkan sonuçları Uluslararası Öğrenci Ofisine raporlar. 

Rektörlüğün yükümlülükleri 

MADDE 14- (1) Öğrenim görmek için Üniversiteye gelecek uluslararası 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) Uluslararası öğrencilerin kabul ve kayıt işlemlerini yapmakla,  

(3) Uluslararası öğrencilerin NEVÜ’yü tercih etmelerine olanak sağlamak üzere 

Üniversiteyi tanıtıcı belge ve kataloglar hazırlamak ve bunların gerekli yerlere dağıtımını 

yapmakla, 

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

sağlamakla, 

(5) Uluslararası öğrencilere yardımcı olmak amacıyla Üniversite bünyesinde 

uluslararası öğrenci ofisini oluşturmakla, 

(6) Adayların başvuru yapacakları bilgi sistemini hazırlamakla yükümlüdür. 

Uluslararası 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) Şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri 15 (on beş) gün içinde 

kayıtlı oldukları akademik birime bildirmekle,  

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

yenilemek için en geç tezkerelerde yazılı müddetin sona ermesinden itibaren 15 (on beş) 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 (on beş) gün içinde yenisini almakla, 

(5) Öğrenim kurumlarını veya ikamet adreslerini değiştiren yabancı uyruklu öğrenciler, 

bu değişiklikleri 48 (kırk sekiz) saat içinde gerek ayrıldıkları ve gerekse naklettikleri yerlerin 

mahalli emniyet makamlarına bildirmekle,  

(6) Kayıt tarihinden itibaren en fazla 3 (üç) ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna 

başvurarak sağlık sigortası yaptırmakla yükümlüdürler. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Eğitim Öğretimde Uygulanacak Yönetmelik 

Yönetmelik 

MADDE 16- (1) Ön lisans ve lisans programlarında eğitim gören uluslararası öğrenciler 

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

Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tâbidir.  

Öğretim dili 

MADDE 17- (1) Üniversitede öğretim dili, Yükseköğretim Kurumları Sınavı 

Kılavuzunda belirtilen programların dışında, Türkçe’dir. 

(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 Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi” hükümlerine tabidir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

 

Yönergede düzenlenmeyen hususlar 

MADDE 18- (1) Uluslararası öğrenciler ile ilgili olarak bu yönergede düzenlenmeyen 

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

Yürürlük 

MADDE 19- (1) Bu Yönerge Yükseköğretim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe 

girer. 

(2) Senatonun 12.07.2019 tarihli ve 2019.16.101 sayılı Kararı ile kabul edilmiş olan 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesi yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

Yürütme 

MADDE 20- (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.  

 

 

Yönerge’nin Kabul Edildiği Senato Kararı’nın, 

TARİHİ SAYISI 

24.02.2022                              2022.07.48 
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TABLO 1 - Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrenci Başvurusunda 

Kabul Edilen Sınav ve Yöntemler 
Öncelik 

Sırası 

ÜLKE Diploma - Sınav Gereklilikler Geçerlilik Süresi 

1 Uluslararası SAT (Scholastic 

Aptitude Test -

Eğitim Yetenek 

Testi) 

"Matematik" ve "eleştirel 

okuma" testleri 1600 

üzerinden asgari 1100 

genel puan ve "matematik" 

testinden 800 üzerinden 

asgari 600 puan 

Üniversite Giriş 

Sınavı (2 yıl geçerli) 

2 Uluslararası Uluslararası Bilim 

Olimpiyatları 

TÜBİTAK'ın tanıdığı ya da 

katıldığı Uluslararası Bilim 

Olimpiyatları'nda Altın, 

Gümüş ya da Bronz 

madalya sahipleri 

Süresiz 

3 Uluslararası IB (Uluslararası 

Bakalorya ) 

Asgari 30 (IB) diploma 

notu 

Süresiz 

4 Almanya ABITUR Asgari 4 puan Süresiz 

5 Uluslararası GCE (Genel 

Sertifika Eğitimi)  

En az biri başvurulan 

programla ilgili olmak 

üzere en az 3 konuda 

A seviyesi 

Üniversite Giriş 

Sınavı (2 yıl geçerli) 

6 Uluslararası ACT (Amerikan 

Kolej Testi 

Değerlendirmesi) 

Matematik ve Fen 

Bilimleri bölümlerini de 

içine alan Karma sınavda 

36 üzerinden 21 puan. 

Üniversite Giriş 

Sınavı (2 yıl geçerli) 

7 Uluslararası Batı Afrika Sınav 

Kurulu (WAEC) 

ya da Batı Afrika 

Lise Sertifika 

Sınavı (WASSCE) 

Her dört konuda Nijerya'da 

asgari B3 ve Gana'da asgari 

C geçer nottur 

Süresiz 

8 Türkiye YÖS YÖS Puanı için, 

 (Yalnızca Türkiye’deki 

üniversiteler tarafından 

yapılan ve sınav sonuç 

belgesi üzerinde 

doğrulama kodu olan 

sınavlar kabul edilir)  

2.50/4.00 ve 

 80 puanlama üzerinden 60 

(60/80), 

 100 puanlama üzerinden 

70 puan almış olmak, 

(70/100) 

Online yapılan YÖS 

sınavları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

Üniversite Giriş 

Sınavı (2 yıl geçerli) 

9 Bütün 

Ülkeler 

Lise Diploma Notu Gerekli Asgari Not: % 60 Süresiz 

 


