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      1) GİRİŞ  

 

      Değerli Yabancı Uyruklu Öğrenciler 

 

      Sizleri Aksaray üniversitesi öğrencisi olarak görmekten mutluluk duyuyoruz. Sizler için hazırlanmış bu 

kitapçıkta Aksaray Üniversitesi hakkında bilgiler ve Aksaray’daki yaşam hakkında kısa notlar bulabilirsiniz. 

Umarız bu kitapçık sizlere yurt dışında eğitim alırken işinize yarayacak bilgileri sunar ve bu süreçte size destek 

olur.   

 

 

                  2) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA 

 

      Aksaray üniversitesi 17 Mart 2006 da kurulmuş bir devlet üniversitesidir. 2006- 2007 Akademik yılında 

eğitim yolculuğuna başlayan üniversitemiz yılların getirdiği deneyimlerle büyümekte ve 1 sınıf eğitim vermeyi 

hedeflemektedir.  

 

      Üniversitemiz 12 fakülte, 1 yabancı Diller Yüksek okulu, 6 meslek yüksek okulu, 3 enstitü ve 17 

Araştırma Merkezinden oluşmaktadır. Üniversitemizde 59 Lisans Programı, 65 yüksek Lisans ve Doktora 

program bulunmaktadır. Eğitim dili Türkçedir.  

 

Resmi Web Sitesi                                                       www.aksaray.edu.tr 

Üniversite türü  Devlet üniversitesi  

Eğitim Dili  Türkçe  

Adres Aksaray Üniversitesi Yerleşkesi E-90 Karayolu 7. Km - 

                                                                                        68100/Aksaray  

Akademik Birimler   

                                                                                        12 Fakülte 

                                                                                        1 yüksek Okul , 7 Meslek yüksek okulu , 3 Enstitü  

                                                                                        17 Araştırma Merkezi 

   

Akademik Personel Sayısı                                      798 

İdari Personel Sayısı                                                317          

Öğrenci Sayısı                                                            23005 

Yabancı Öğrenci Sayısı                                            1270 

 

 

               3) AKADEMİK TAKVİM 

 
                   

     Üniversitenin akademik takvimine https://ogris.aksaray.edu.tr/akademik-takvim adresinden, Yabancı Uyruklu 

Öğrenciler Başvuru Kayıt, Kabul Takvimine http://iso.aksaray.edu.tr/akademik-takvim adresinden ulaşabilirsiniz.  

 

 

 

http://www.aksaray.edu.tr/
https://ogris.aksaray.edu.tr/akademik-takvim
http://iso.aksaray.edu.tr/akademik-takvim
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4) YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN GENEL BİLGİLER  

                            4.1) Yabancı öğrencilerin sorumlulukları 

                       

                        a.)OTURMA İZNİ  

Tüm öğrencilerin, Türkiye'ye giriş tarihlerinden en geç 1 ay içerisinde ikamet tezkeresi başvurusunda 

bulunmaları gerekmektedir.. 

      Türkiye ye ilk defa gelen ve oturma izni olmayan öğrenciler oturma izni için adreste 

http://iso.aksaray.edu.tr/sigorta-ve-oturma-izni verilen belgeleri hazırlayıp üniversitemizin Dış ilişkiler 

ofisinde http://iso.aksaray.edu.tr/sigorta-ve-oturma-izni bulunan personele vererek oturma izni 

başvurularını yapabilirler. İlk oturum için Göç idaresine gidilmeyecektir. 

      Oturum süresi uzatma işlemleri Zincirli Mahallesi Vehbi Bey Caddesi No:46 Merkez/AKSARAY 

adresinde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 

 

                      b.) SAĞLIK SİGORTASI 

 

      29.5.2013 tarihinden sonra ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden,  ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay 

içinde,  öğrenim gördükleri okulların bulunduğu yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğü/SOSYAL GÜVENLİ 

MERKESİNE talep dilekçesi ve öğrenim gördükleri okullarına ait ilk kayıt tarihini gösterir öğrenci belgesi ile 

başvurmaları halinde, yazılı talepte bulundukları tarihi takip eden gün itibariyle bir yıllık genel sağlık 

sigortalılıkları yapılmaktadır. 

      Öğrenim görecekleri okullara ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren,  genel sağlık sigortalısı olmak için 

kurumumuza üç aylık süre içerisinde yazılı talepte bulunmayan yabancı uyruklu öğrencilerin ise öğrenimleri 

süresince bir daha genel sağlık sigortası tescili yapılmayacaktır. 

       Genel sağlık sigortasından yararlanmak istemeyen öğrenciler özel sağlık sigortasından yararlanabilirler. 

Şehir merkezinde bulunan acentelerden kısa bir sure içinde sağlık sigortalarını alabilir ve ikamet 

başvurusunda kullanabilirler  
    

 

           c.) YABANCI ÖĞRENCİ KAYDI, ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI, TÜRKÇE SEVİYE BELİRLEME SINAVI ve 

HARÇ ÜCRETLERİ  

                   KESİN-KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

      Aday öğrencilerin Aksaray Üniversitesi’ne kayıt yaptırmak için aşağıdaki belgeler ile şahsen başvuru 

yapılması gerekmektedir. Vekalet ile kayıt kabul edilmez. Kayıt için aşağıdaki belgeler istenmektedir. 

 

a) Lise Diplomasının Aslı (Türkçe dışındaki Diplomaların noter veya konsolosluk onaylı çevirilerinin olması 

gerekmektedir.) 

b) Lise Diplomasının Transkripti (Türkçe dışındaki Transkriptlerin noter veya konsolosluk onaylı çevirilerinin 

olması gerekmektedir.) 

c) Denklik Belgesi ( Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, 

ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye Cumhuriyeti İl Milli Eğitim 

Müdürlüklerinden alınan belgedir. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı diplomalara denklik belgesi gerekmemektedir. ) 

d) Kabul Mektubu 

http://iso.aksaray.edu.tr/sigorta-ve-oturma-izni
http://iso.aksaray.edu.tr/sigorta-ve-oturma-izni
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e) Vize (Türkiye’ye yasal yollarla giriş yapan ve ikamet süresi devam edenlerin öğrenci kaydı yapılır. Bu kişiler 

için Öğrenci Vizesi şartı aranmaz. ) 

f) Resmi Kimlik Belgesi veya Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının fotokopisi (Türkçe dışındaki 

kimliklerin veya pasaportların noter veya konsolosluk onaylı çevirilerinin olması gerekmektedir.)  

g) Altı (6) adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş). 

h) Türkçe Yeterlilik Belgesi (Varsa) 

ı) Sınav Sonuç Belgesi (Varsa) (Diploma notu dışında başvuru yapacak adaylar Kabul Edilen Sınavlar linkinde 

yer alan asgari taban puanlar ve koşullarından en az birine ait belge) 

l) Azeri öğrenciler için TQDK sınav sonuç belgesi. 

 

NOT 1: HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNE VE SPOR BİLİMLERİNE KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLER 

YUKARIDAKİ EVRAKLARLA BERABER TAM TEŞEKKÜLLÜ BİR HASTANESİNDEN ALINAN SAĞLIK RAPORU 

GETİRMEK ZORUNDADIRLAR.  

 

NOT 2: ÖZEL YETENEK SINAVI İSTEYEN BÖLÜM VE  FAKÜLTELERE (MÜZİK VE RESİM ÖĞRETMENLİĞİ, SPOR 

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ) KAYIT YAPTIRMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER KAYDA GELMEDEN ÖNCE MUTLAKA ÖZEL 

YETENEK SINAVINA GİRİP BAŞARI BELGELERİNİ KAYDA GETİRMEK ZORUNDADIRLAR.  

 

      Öğrenci kimlik kartı almak isteyen öğrenciler kayıt tarihini izleyen hafta içerisinde öğrenim 

görecekleri fakültenin öğrenci işlerine giderek alabilirler.  

    Kayıt işlemleri sırasında öğrenciler Türkçe yeterlilik seviyelerini belgelemek zorundadırlar. Belgeleyen 

öğrenciler harçlarını yatırdıktan sonra fakültelerine devam edebilirler.  

  

Altla belirtilen koşulları sağlayan öğrenciler Türkçe den muaf sayılırlar  

           

 ASÜ TÜKÇEM den alınan C1 sertifikasına sahip olmak  
 YÖK e bağlı bir üniversiteden alınan C1 sertifikasına sahip olmak 
 Yunus Emre Enstitüsünden alınan C1 sertifikasına sahip olmak 
 Türkçe eğitim veren bir lisede en az 3 yıl eğitim almak 

 
 

      C1 sertifikasına sahip olmayan öğrenciler ASÜ TÜRKÇEM tarafından akademik takvimde belirtilen tarihte 

yapılacak olan  Türkçe Seviye Belirleme sınavına katılabilirler ve seviyeleri belirlendikten sonra ASÜ 

TÜKÇEM tarafından verilen kurslara katılarak C1 sertifikası alabilirler.  

      C1 sertifikasına sahip olmayan öğrenciler, Türkçe hazırlık kurslarını Aksaray dışında başka bir ilde  

Yök’e bağlı bir üniversitede veya Yunus Emre enstitülerinde alabilir ve C1 sertifikalarını ASÜ TÜKÇEM’e 

teslim ederek  yarı dönemde veya yeni Akademik yılda fakültelerinde öğrenim görmeye başlayabilirler. 

 

      YTB bursu alan ve Suriye uyruklu öğrenciler dışındaki öğrenciler  http://iso.aksaray.edu.tr/ogrenim-

ucretleri sayfasında bulunan hesap numarasına harç miktarları tablosundaki harç miktarını yatırmalı ve dekontu 

bölümlerinin öğrenci işlerine onaylatarak rektörlük binasında bulunan öğrenci işleri daire başkanlığındaki sorumlu 

arkadaşlara ders kayıtlarını yaptırmalıdırlar. FAKAT Türkçe yeterlilik belgesi bulunmayan öğrencilerin harç parası 

http://iso.aksaray.edu.tr/ogrenim-ucretleri
http://iso.aksaray.edu.tr/ogrenim-ucretleri
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yatırmalarına gerek yoktur. Bu öğrenciler eğer ASUTURKÇEM ‘de Türkçe hazırlık kurslarını almak isterlerse 

aşağıda verilen banka hesap numarasına kur ücreti yatırıp hazırlık sınıfında öğrenci olabilirler.  

 

 ZİRAAT BANKASI 

Aksaray Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

IBAN: TR60 0001 0000 2682 8304 7450 01 

 

 

                   d.) DEVAM ZORUNLULUĞU 

 

Eğer öğrenciler bir dönemde teorik derlerin % 30 una uygulamalı derslerin % 20 sine katılmazlarsa  ara-

sınavlara alınmazlar ve yok sayılırlar. 

 

Not sistemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                4.2)ÖĞRENCİ HAYATI 

  

a.) DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 

 

      Ofisimizin temel amacı, üniversitemizde eğitim alan uluslararası öğrencilerin başarılı ve sorunsuz bir öğrenim 

dönemi geçirmeleri için gerekli altyapıyı hazırlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için; kayıt döneminden 

mezuniyete kadar öğrencilerin ihtiyaç duydukları tüm bilgilerin teminini, hem üniversite hem de devlet ile ilgili 

bürokratik işlemler için rehberlik hizmeti verilmesini ve üniversite hayatına uyumun sağlanması için çeşitli 

sosyal faaliyetlerin organizasyonunu sağlamaktadır. 

 

Ofis Adres: Aksaray Üniversitesi Kampus, Spor Bilimleri Fakültesi 2.kat   

Telefon numarası : +90 382 288 3833 

                                                 +90 382 288 3138            

      

   Ders notu Ağırlıklı not  Ders notu Ağırlıklı not 

AA 4.00 DC 1,50 

BA 3.50 DD 1,00 

BB 3.00 FD 0.00 

CB 2,50 FF 0.0 

CC 2.00   
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b.)ÖĞRENCİ İŞLERİ  

 

      Öğrenci işleri öğrencilerin kaydı, ders ve sınav takvimlerini hazırlanması ve duyurulması, kimlik kartlarının 

basılması, öğrencilerle ilgili günlük işlemler, akademik takvimde belirtilen dersleri ekleme-bırakma ile alakalı 

meslek okullarından veya fakültelerden gelen her türlü ofis işlemleri, öğrenci belgesi, transkript ve diploma 

düzenlenmesi gibi birçok sorumluluğu vardır.  

 

Ofis Adres: Rektörlük Binası, Giriş kat. 

                                                    Aksaray Üniversitesi 

Telefon numarası: +90 382 288 3127 

                                                +90 382 288 3128 

                                                +90 382 288 3129 

                                                +90 382 288 3130 

         

c.) ASUTÜRKÇEM  

           

            ASUTÜRKÇEM Aksaray Üniversitesi bünyesinde eğitim veren bir dil merkezidir. Merkez üniversitemiz 

tarafından kabul edilen fakat öğrenim görmek için yeterli Türkçe seviyesine sahip olmayan öğrencilere kurlar 

şeklinde Türkçe eğitim vererek öğrencilerin dil seviyelerini fakültelerinde eğitim alacak düzeye getirmeyi 

hedefler. ASÜTÜRKÇEM kesin kayıttan sonra akademik takvimde belirtilen tarihlerde Türkçe Seviye Belirleme 

sınavı yapar ve öğrencileri seviyelerine göre kurlara yerleştirir. Her kur başında öğrenciler aşağıdaki banka 

hesabına kur parasına yatırarak kura başlayabilirler. Her kur 6 hafta sürmekte ve toplamda 5 kur 

bulunmaktadır. 

ZİRAAT BANKASI 

Aksaray Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

IBAN: TR60 0001 0000 2682 8304 7450 01 

 

ASUTÜRKÇEM Adres:Tıp Fakültesi Binası  (Merkezi Derslikler) 

                                                       2.Kat 

Telefon numarası:+90 382 288 2695 

                                               +90 382 288 2696 

                     d.) KÜTÜPHANE 

Kütüphaneyi kullanmanın ilk ve tek şartı ister öğrenci olarak ister personel olarak Aksaray 

Üniversitesinin üyesi olmaktır. Bütün öğrenciler Aksaray üniversitesinin herhangi bir bölümüne kayıt 

yaptırdıktan sonra otomatik olarak kütüphanenin üyesi olurlar. Öğrenciler kütüphanen bütün bilgi kaynaklarını 

kullanabilir, araştırmaları için kütüphane çalışanlarından yardım isteyebilir, kimlik kartlarıyla kütüphaneden 

kitap ödünç alabilirler.  

Adres: Aksaray Üniversitesi Kampüsü Kütüphane Binası (Rektörlük yanı) 

         Telefon numarası: +90 382 288 3104 
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f.) BARINAK 

      Kampüste bulunan üniversite yurdu bütün sosyal imkânlarıyla yabancı öğrencilere kalacak yer 

imkanı sunmaktadır. Bunla birlikte Kredi ve Yurtlar Kurumuna ve Milli Eğitim Bakanlığına ait yurtlar 

Aksaray’ın çeşitli yerlerinde bulunmakta, kız ve erkek öğrencilere barınak imkanı sağlamaktadır. Kredi 

ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda kalmak isteyen öğrenciler EYLÜL ayında bu linkten 

http://yurtkur.gsb.gov.tr/default.aspx on-line başvuru yapabilirler. Bu yurtlara ek olarak şehrin çeşitli 

yerlerinde de   özel yurtlar mevcuttur. Birçok özel yurt kampüse servis imkânı sunmaktadır. Öğrenciler 

aynı zamanda şehir merkezinde veya kampüse yakın yerlerde uygun fiyatlara ev kiralayabilirler.  

 

             5) ULAŞIM 

 

     5.1)AKSARAY’A NASIL GELEBİLİRİM? 

 

      Denizaşırı ziyaretçiler genellikle dünyanın hemen hemen her yerinden uçuş alan İstanbul’da bulunan 

Atatürk Hava Limanı veya İstanbul Sabiha Gökçen hava limanlarına uçuş yaparlar. Aksaray da bir hava 

limanı olmadığından İstanbul, Ankara, Konya, Nevşehir gibi şehirlere gelen yolcular şehirlerarası 

otobüsleri kullanarak Aksaray’a ulaşabilirler.  

 

Hava limanları 

 

Ankara: Esenboğa Hava limanı                          Telefon: +90 (0)312 398 00 00, 

 

Istanbul: Atatürk Hava limanı                           Telefon: +90 (0) 212 663 64 00, 

 

Sabiha Gökçen Airport. Hava limanı                 Telefon: +90 (0) 216 585 50 00, 

 

 

Şehirlerarası Otobüsler  

Ankara-Aksaray : 225km. / yaklaşık 3 saat 

Konya-Aksaray : 148km. / yaklaşık 2 saat 

Nevşehir-Aksaray                           : 90 km. / yaklaşık 1saat 

Kayseri-Aksaray : 156km. / yaklaşık 2 buçuk saat 

 

Şehirlerarası Otobüsler bu sitelere bakabilirsiniz  

biletall.com 

obilet.com  

govego.com 

 

     5.2) AKSARAY İÇİ ULAŞIM 

      Şehir merkezinden veya otobüs terminalinden üniversiteye ulaşmak için şehir içi ulaşımı sağlayan ve 

yaklaşık her 10 dakikada belirli duraklardan geçen otobüslere binebilirsiniz. Üniversiteye kaydolduktan 

sonra şehir merkezinde bulunan KART 68 bürosundan indirim kartı alarak bu otobüsleri indirimli 

kullanabilirsiniz.   

 

http://yurtkur.gsb.gov.tr/default.aspx
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ÖNEMLİ BİLGİLER VE LİNKLER 

      Yabancı öğrencilerin hesap açtırmak için vergi kimlik numarasına sahip olmaları gerekmektedir. 

Bu numara Aksaray vergi dairesinden alınabilir. Öğrenciler vergi numaraları ve pasaport bilgileriyle 

bankalardan hesap açtırabilirler.  

      Türkiye’deki elektrik şebekesi 220 volttur ve prizler 2 girişlidir. Türkiye’de telefonunuzu açar 

açmaz GSM operatörlerinden birine kayıt olmanız gerekmektedir. Aksi durumda telefonunuz 28 gün 

içinde bloke olacaktır. Telefon kaydı için pasaport bilgileriniz ve IMEI numaranız gerekmektedir. 

 

In case of emergency, you can call:  

Police: 155 

Fire: 110 

Ambulance: 112 

https://www.youtube.com/watch?v=ISP1j04LURQ 

https://www.aksaray.edu.tr/tanitim-filmi 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ISP1j04LURQ
https://www.aksaray.edu.tr/tanitim-filmi

