


Sunuş
Bir toplumun varlığını sürdürebilmesi, teknolojik ve bilimsel gelişmelere ayak 

uydurarak kendisini yenileyebilmesine bağlıdır. Çağın gereklerini yerine getirebilmek için 
eğitimli insan gücüne ihtiyaç vardır.

Üniversiteler, evrensel düşünce yapıları ve yetişmiş insan güçleri ile içinde 
bulundukları topluma ve insanlığa hizmet etme sorumluluğuna sahiptir. Bu yönüyle, 
elde edilen bilgi; toplumu aydınlatan, ona hayat veren ana kaynak olmalıdır. Evrensel 
değerlerle donanmış, toplumun her kesimi ile kuvvetli bağları bulunan Niğde Üniversitesi, 
1992 yılında kurulmuş genç bir üniversite olmasına karşın, gelişen dünyanın gerektirdiği 
bilim ve teknoloji ortamına uyum sağlayabilmek adına sürekli gelişen ve geliştiren bir 
akademik yapıya sahiptir. Bu yönüyle, toplumsal hizmet bağlamında üzerine düşen 
sorumluluğu layıkıyla yerine getiren Niğde Üniversitesi, insanlığın refah ve mutluluğu için 
bilgi üretimini gerçekleştirmeyi ve demokratik, çağdaş, özgür ve evrensel bir üniversite 
ortamı yaratmayı temel ilke edinmiştir.

Niğde Üniversitesi’nin amacı; ürettiği bilgiyi toplumun yararına sunan, araştıran, 
sorgulayan, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel 
her türlü gelişmeye açık, insan hak ve özgürlüklerine, hukukun üstünlüğüne saygılı, 
ulusal ve evrensel değerleri kucaklayan, sosyal ilişkileri güçlü bireyler yetiştirmektir. Bu 
amaç doğrultusunda öğrencilerimizin eğitim, sağlık, beslenme, barınma, kültür, spor ve 
diğer sosyal gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak için tüm imkânlarımızı seferber 
etmekteyiz. Çünkü biliyoruz ki, istikbal gençlerimizin elindedir ve onlara sunulan her 
imkân, insanlığın geleceğine sunulmuş olacaktır.

Yarınlarımızı inşa edecek değerli gençlerimizin sunulan imkânları en iyi şekilde 
değerlendirip geleceğin mutlu dünyasını oluşturması başlıca gurur vesilemiz olacaktır.
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Алғы сөз
Бір қоғамның өмір сүруі техника мен ғылымның дамуына қарай 

өзін жаңғырта алуына байланысты болады.  Өмірдің қажеттіліктеріне қол 
жеткізу үшін білімді адамдар керек. 

Университеттер әлемдік көзқарастары және білімді 
азаматтардың күштері мен өз ортасына  және адамгершілікке қызмет 
көрсету жауапкершіліктеріне ие. Осылайша алынған білім; ортаны 
жандандыратын, оның қалыптасуының негізгі қайнар көзі болуы керек. 

Әлемдік құндылықтармен қамтамасыз етілген, ортаның барлық 
деңгейімен күшті байланыста болған Нийде университеті 1992 жылы 
құрылған жаңа университет болғанымен дамыған мемлекеттің қажет 
ететін білім мен техникамен қамтамасыз етілген, үздіксіз дамып келе 
жатқан академиялық жүйеге ие. Сонымен қатар қоғамдық қызметте өзінің 
міндеттерін орындай келе Нийде университеті адамзаттың  берекесі мен 
бақыты үшін білім беруді жүзеге асыруда демократиялық, қазіргі заманға 
лайық, еркін және жан-жақты бір университет ортасын орнатуды өзіне 
қағида еткен.

Нийде университетінің мақсаты берген білімін қоғамның 
пайдасына ұсынып, зерттеген, тексерген, қоғамдық жауапкершілікке 
ие, ғылыми, технологиялық, әлеуметтік және мәдени дамуға жан-жақты 
бейімді, азаматтық құқық және еркіндігі, заңға құрмет көрсету, ұлт аралық 
және жалпыға бірдей құндылықтарды арттырып, қоғамға мықты тұлғалар 
дайындауда. Осы мақсатта студенттеріміздің білімін, денсаулығын, 
баспанасын, ..... мәдени спорт және басқа да әлеуметтік қажеттіліктерін 
ең жоғары деңгейде қамтамасыз ету үшін барлық жағдайды жасаудамыз.

Болашақтың жастар қолында екені баршамызға аян және оларға 
жасалынған барлық мүмкіндіктер адамзат болашағы үшін өте маңызды.

Болашағымызды құру арқылы жастарымызға берілген 
мүмкіндіктерді жоғары бағалап, келешегіміздің кемелді болуы басты 
мақсатымыз болады.

Профессор. Доктор. Аднан ГОРУР
Ректор 
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Coğrafi konum olarak; Konya, Kayseri, Adana, Mersin, Nevşehir, Aksaray illerinin 
ortasında yer alan Niğde, karayolu ve demiryolu ulaşımı bakımından çok elverişli bir 
konumda bulunmaktadır.

Doğa ile tarihin bütünleştiği en güzel yerlerden biri olan Kapadokya Bölgesi’nin 
bir parçası sayılan ve Anadolu’nun orta yerinde tarihin birçok dönemine tanıklık 
etmiş olan 10 bin yıllık medeniyetler şehri Niğde; Roma Havuzu, Gümüşler Manastırı, 
Kemerhisar Tyana Antik Su Kemerleri, Kavlaktepe Yeraltı Şehri, Erken Dönem Hıristiyan 
yapıları, Selçuklu ve diğer medeniyetlerden kalma tarihi eserleri, dağcılık ve tırmanma 
alanlarında dünyaca ünlü Demirkazık Dağı, Aladağlar Milli Parkı, Bolkarlar, diğer doğal 
güzellikler ve Çiftehan Kaplıcaları ile önemli bir turizm kentidir.  

Bölgede yaşamış uygarlıkların zenginleştirdiği kültürel birikimi, büyüleyici tarihi 
dokusu ve doğal güzellikleri ile Niğde; Niğde Üniversitesi’nin kurulup gelişmesine paralel 
olarak bir üniversite kenti haline gelmiştir. Niğde, yaşamın ekonomik, ulaşımın sorunsuz 
olması, barınma imkânlarının yeterliliği, halkın öğrenciye sıcak yaklaşımı ve her konuda 
kolaylık göstermesi, suç oranının düşük olması, sakin ve güvenilir sosyal yapısı ile 
üniversite öğrencileri açısından oldukça cazip bir kenttir.

Niğde Üniversitesi bünyesinde 7 Fakülte, 3 Enstitü, 3 Yüksekokul, 6 Meslek 
Yüksekokulu, 1 Konservatuarın yanı sıra Rektörlüğe bağlı 4 Bölüm Başkanlığı ve 3 
Uygulama Merkezi bulunmaktadır.

Fakülteler
Eğitim Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
İletişim Fakültesi

Enstitüler
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Yüksekokullar
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu

Географиялық орналасуына қарай; Кония, Кайсери, Адана, 
Мерсин, Невчехир, Аксарай облыстарының ортасында орналасқан 
Нийде қаласы, темір жол және автомагистраль қатынастары жағынан 
өте қолайлы болып табылады.

Табиғаты пен тарихы үйлесім тапқан ең әдемі жерлердің 
бірі, Кападокия аймағының бір бөлігі саналатын және Анадолының 
орталығында бірнеше кезеңге танытқан он мың жылдық тарихы 
бар мәдени қала - Нийде; Рим Хавузы, Гумушлер Манастыры, 
Кемерхисар Тияна антикалық су өткелдері, Кавлактепе жер асты 
қаласы, Ерте замандағы християн ғимараттары, Селжүк және басқа 
да мәдениеттерден қалған тарихи мұралар, тау туризмі және таудың 
шыңына шығу салаларында әлемге танылған Темірқазық тауы, 
Аладағлар ұлттық демалыс бағы, Болкарлар, басқа да әдеміліктер 
және Шифтехан Каплыжалары мен танылған туристтік жер.

Аймақта қалыптасқан өркениеттердің бай мәдени 
жиынтығы, көз тартатын тарихи  тоқымасы және табиғи сұлулығымен 
Нийде қаласы; Нийде университетінің құрылып, дамуымен қатар, бір 
университет қалашығы болып қалыптасқан. Нийде қаласы шығыны аз, 
көлік қатынасының қолайлылығы, пәтер мәселелерінің қолайлылығы, 
қала халқының студенттерге етене жақындағы және қандайда бір 
жағдай болмасын көмек көрсетуі, қылмыстық жағдайлардаң аз 
болуы, тыныш және сенімді әлеуметтік құрылымы мен университет 
студенттері тарапынан барынша көз тартатын қала.

Нийде университеті құрылымында 7 факультет, 3 институт, 3 
колледж, 6 кәсіптік мектеп, 1 консерваториямен қатар ректоратқа 
қарайтын 4 бөлім басшылықтары және 3 зертхана  орталығы бар

Факультеттер:
Педагогика факультеті
Білім және әдебиет факультеті 
Экономика және әкімшілік білімдер факультеті
Инженерлік факультеті
Сәулет өнері факультеті
Ауылшаруашылығы және технология факультеті
Байланыс/ қарым-қатынас факультеті

Институттар:
Гуманитарлық білімдер институты
Білім беру институты
Педагогикалық ғылым институты

Колледждер:
Нийде Зубейде ханым медициналық колледжі
Дене шынықтыру және спорт колледжі
Шет тілдері колледжі

НИЙДЕ Университет құрылым

4 5www.nigde.edu.tr

NİĞDE AKADEMİK BİRİMLER



ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ VE PROJELERDE 
YOĞUNLAŞMA

Niğde Üniversitesi bilimsel araştırma faaliyetleri bakımından ülkemizin önemli 
üniversitelerinden biridir. Niğde Üniversitesi’nde AB Çerçeve Programları, Bilimsel 
Araştırma Projeleri Birimi, Devlet Planlama Teşkilatı, TÜBİTAK ve çeşitli özel kuruluşlarca 
desteklenen çok sayıda proje yürütülmektedir.

Makine teçhizat ve laboratuarlar açısından eksiklerini hızla tamamlayan Niğde 
Üniversitesi’nin öğrencileri araştırma faaliyetlerine kolaylıkla katılabilmekte ve yürütülen 
projelerde görev almaktadır.

Niğde Üniversitesi araştırma alt yapısını geliştirerek ülkeye hizmet verebilmek 
ve öğrencilerinin kaliteli eğitim alabilmelerini sağlamak amacıyla Merkezi Araştırma 
Laboratuarı’nı da faaliyete geçirmektedir. Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin 
önemli bir kısmı arzu ettikleri taktirde başarı durumlarına bağlı olarak bu araştırma 
laboratuarlarında kendilerine çalışma alanları bulabilecek ve bilimsel araştırma 
imkanına sahip olacaklardır.

Niğde Üniversitesi öğrencilerinin barınma hizmetlerinin büyük bir bölümü 
Kredi Yurtlar Kurumu’na ait öğrenci yurtları kanalıyla yürütülmektedir. Kredi Yurtlar 
Kurumu’nun, Kumluca mevkiinde Niğde Yurt Müdürlüğü (1498 kız - 648 erkek), Merkez 
Yerleşke sınırları dâhilinde Milli Piyango Yurt Müdürlüğü (292 kız - 288 erkek) ve Bor 
İlçesinde Bor Yurt Müdürlüğü (468 kız - 196 erkek) olmak üzere 3 adet öğrenci yurdu 
bulunmaktadır.

Ayrıca Niğde ve Bor’da özel öğrenci yurtları da hizmet vermektedir. İlde ev 
kiralarının ekonomik olması dolayısıyla öğrencilerin önemli bir kısmı da ev kiralamak 
suretiyle barınma ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Niğde Üniversitesi, sınırlı sayıda öğrencinin barınmasına imkan sağlayan öğrenci 
evlerini  2011 yılında hizmete sunmuş olup, kontenjanların artırılması konusunda 
çalışmalara devam etmektedir.
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BARINMA HİZMETLERİ
ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЗЕТТЕУ ЖӘНЕ 
ЖОБАЛАРДА ...... 

Нийде университеті ғылыми-зерттеу қызметтері тарапынан 
өлкеміздегі маңызды университеттердің бір болып табылады. Нийде 
университетінде АВ аясындағы бағдарламалары, ғылыми-зерттеу 
жобалар құрылымы, мемлекеттік жоспарлау құрылымы, TÜBİTAK және 
басқа да жеке құрылымдар арқылы көмек көрсетілген көптеген жобалар 
жүзеге асырылуда.

Машина жабдықтау және лабороториялар тарапынан 
жетіспеушіліктерді жылдам орындаған Нийде университетінің студенттері 
зерттеулерге қатыса алады және орындалып жатқан жобаларға мүше 
бола алады.

Нийде университеті зерттеу инфрақұрылымын дамытып, елге 
қызмет ету және студенттердің сапалы білім алуларын қамтамасыз 
ету үшін орталықтанған зерттеу лабораториясын да қолданысқа 
енгізуде. Университетте білім алып жатқан студенттердің көпшілігі өз 
қалауларымен, жетістіктері үшін бұл зертханаларында өздері үшін зерттеу 
салаларна қол жеткізу  және ғылыми зерттеу мүмкіндігіне ие бола алады.

Нийде университеті студенттер жатақханаларының үлкен бір бөлігі 
креди жатақханалар мекемесіне қатысты студенттер жатақханасымен 
қамтылуда. Креди жатақханалар құрылымының Кумлуджу төңрегінде 
Нийде жатақхана басшылығы (1498 қыз - 648 ұл), студенттер қалашығы 
аумағында Милли Пиянго жатақхана басшылығы (292 қыз – 288 ұл) және 
Бор ауданында Бор жатақхана басшылығына (468 қыз – 196 ұл) қарасты үш 
студенттер жатақханасы бар.

Сонымен қатар Нийде және Бор аудандарында жеке жатақханалар 
да қызмет көрсетуде. Шет аймақтарда жалға берілетін пәтер ақылары қол 
жетімді болғандықтан, студенттердің көпшілігі пәтер жалдап тұруда.

Нийде университеті, 2011 жылы студенттерді, шектеулі студент 
үйлерімен қамтамасыз етіп, студент санын көбейту мақсатында жұмыстар 
жүргізуде.

Жатақханамен қамтамасыз ету



Niğde Üniversitesi Merkez Yerleşke’de bulunan merkezi kafeterya mutfağında 
servise hazırlanan yemekler; Merkez Yerleşke, Niğde Merkez ve Bor İlçesi’nde bulunan 
fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını içeren 8 ayrı yemekhanede öğrenci 
ve personele sunulmaktadır. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından 
yürütülmekte olan beslenme hizmetleri diyetisyen kontrolünde yüklenici firmalarca 
verilmekte ve yemeğin pişirilmesinden servisine kadar geçen her aşamada her türlü 
hijyen kurallarına titizlikle uyulmaktadır. 

Niğde Üniversitesi’nin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında personel 
ve öğrencilerin faydalandığı kantinler de mevcuttur. Öğrenciler bu kantinlerde ders dışı 
vakitlerinde hoşça vakit geçirerek beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Yine 
üniversiteye ait Kültür ve Sanat Evi’nde bulunan Uygulama Lokantası ile öğrenci, personel 
ve Niğde halkına kültür ve sanat hizmeti ile birlikte yemek hizmeti verilmektedir. Merkez 
Yerleşke’de öğrenci ve personelin yaralanabildiği bir kafeterya da bulunmaktadır.

BESLENME HİZMETLERİ

Niğde-Bor yolu üzerinde bulunan Niğde Üniversitesi, ulaşım sorunu olmayan 
yükseköğretim kurumlarından birisidir. Yurt-kur binasının yerleşke içinde bulunması 
nedeniyle bu yurtta barınabilen öğrenciler toplu taşıma araçlarına gerek duymadan 
fakültelerine gidip gelmekte, kent merkezinde barınmayı tercih eden öğrenciler ise her 
zaman rahatlıkla ulaşım olanağı bulabilmektedir.

Niğde’ye 6 km uzaklıkta bulunan üniversite ile kent merkezi arasındaki ulaşım 
düzenli çalışan toplu taşıma araçları sayesinde kolaylıkla sağlanmaktadır. Üniversitenin 
merkez yerleşke dışında bulunan birimlerinde de ulaşım sorunu bulunmamaktadır.

Niğde Üniversitesi öğrenci evlerinde kalan öğrencilerin eğitim birimlerine ulaşımı 
ücretsiz öğrenci servisleri ile sağlanmaktadır.

BİRİMLERE ULAŞIM

Нийде университеті студенттер қалашығындағы орталық 
кафетерия асханасында дайындалған тамақтар; студенттер қалашығы, 
Нийде орталығы мен Бор ауданындағы факультет, колледж және кәсіби 
мектептердегі сегіз асханада студенттер мен қызметкерлерге ұсынылады. 
Денсаулық сақтау және спорт бөлімі басшылығы тарапынан жүргізіліп 
отырған асхана қызметтері, емдәмші қадағалауымен бекітілген фирмалар 
тарапынан берілуде және астың дайындалуы мен қызмет көрсетілуіне 
дейінгі барлық жағдайда қандайда болмасын гегиеналық тәртіп қатаң 
сақталады. 

Сонымен қатар Нийде университетінің факультет, колледж және 
кәсіби мектептердегі қызметкерлер мен студенттердің тұтынатын 
кафетериясы бар. Студенттер бұл кафетерияларда сабақтан бос 
уақыттарын көңілді өткізумен қатар тамақтанада алады. Сондай-ақ 
университетке қарасты мәдениет және өнер үйіндегі практикалық 
ресторан студенттерге, қызметкерлер мен  Нийде халқына мәдениет 
және өнер қызметімен қатар тамақ қызметтерін ұсынуда. Студенттер 
қалашығында студенттер мен қызметкерлерге арналған бір кафетерия 
бар.

Асхана қызметтері

Нийде – Бор жолы үстінде орналасқан Нийде университеті, тасымал 
мәселесі жоқ жоғары оқу орындарының бірі. Жатақхана ғимараттары 
студенттер қалашығында орналасқандықтан, бұл жатақханаларда тұратын 
студенттер қоғамдық тасымал көлігін қажет етпестен факультеттеріне 
қатынай алады, қала орталығында тұрғысы келетін студенттер болса, еш 
қиындықсыз тасымал көлігін қолдана алады. 

Нийде қаласына алты километр қашықтықта орналасқан 
университет пен қала орталығы арасындағы қатынас бекітілген көлік 
қызметтері арқылы жүзеге асуда. Университет қалашығына кірмейтін 
құрылымдарға да қатынау қиын емес.

Нийде университетінің студенттерге арналған үйлерінде тұратын 
студенттер факультеттеріне ақысыз студент көліктері арқалы қатынауда.

Тасымал
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Нийде университетінде білім беру және ғылыми жұмыстармен қатар 
студенттердің тек қана білім алған салаларында ғана емес, әлеуметтік 
және мәдени орталықтарында да өздерін дамыту мүмкіндіктеріне ие болу 
мақсатындағы мәдени және әлеуметтік іс-шараларға аса мән берілген.

Кариера жинақтау үшін студенттердің күделікті тәлім, зерттеу, 
талдау, талқылау және жүргізу қабілеттерін арттыруда, әлеуметтік 
іс-шараларға қатысумен бірге ынталандыру адами және әлеуметтік 
қабілеттерін арттыруға мүмкіндіктер жасалуда.

Нийде университетінде студенттердің мамандықтарына қарай 
бос уақыттарын пайдалы қолдану, жаңа мамандықтармен бірге демалу 
және тынығу дағдылануын қалыптастыру және де бұл іс-шараларға 
қатысу мақсатында конференция, семинар, көрме, концерт, театрланған 
қойылым, қыдыру, секілді мәдеени және әлеуметтік іс-шаралар 
ұйымдастырылады. Сонымен бірге жыл сайын ұйымдастырылатын 
«Көктем мерекелері» халықтың қатысуымен тойланып келеді.

Нийде университеті орта білім, бакалавр және магистр 
бағдарламаларына жазылған студенттердің әлеуметтік және мәдени 
дамуларға мүмкіндік жасау, дене және рухани саулықтарын сақтау, 
оларды зерттеуші және жаратушы сипаттарға ие кісі ретінде тәрбиелеу 
сияқты мақсатпен құрылған студент клубтары да оқу жылы аралығында 
көптеген іс-шараларды өткізуде. Студенттер, студенттер клубтардың 
біреуіне өз қалуы бойынша мүше болып, іс-шараларға қатысу, белсенділік 
танытып және жауаптылық алу мүмкіндіктеріне ие бола алады.

Мәдени және әлеуметтік іс-шаралар

Нийде университетінің студенттері қалаған спорт шараларына қатыса 
алады. Спорт жанкүйерлері үшін студенттер қалашығында және басқа да 
құрылымдарда спорт алаңдары көп орналасқан.

Университетіміздің жыл сайын ұйымдастыратын «Спорт мерекелері» 
студент және қызметкерлердің денсаулықтарын жақсарту және сонымен 
қатар олардың әлеуметтік өміріне демеу болып, тәртіпке сай жұмыс 
жасауға дағдыландыруға және бос уақыттарын тиімді пайдалануды мақсат 
тұтуда.

Нийде университетінің спорт кешендері бір бағдарлама аясында 
барлық студенттер  және қызметкерлерге қолдануға мүмкіндік берілген.

Спорт алаңдары:
*Ашық спорт кешені; студенттер қалашығында орналасқан ашық 

спорт кешенінде футбол, баскетбол, волейбол,  гандбол және тенис спорт 
түрлері өткізіледі. Киім шешетін бөлмелер, душ кабиналары және автотұрақ 
алаңдары бар кешен, студенттерге, қызметкерлерге және халыққа аптаның 
жеті күнінде де қызмет көрсетеді.

*Футбол стадионы; студенттер қалашығында студенттер мен 
қызметкерлердің қолдануына берілген 1500 орындық бір футбол стадионы 
бар.

*Гимнастика салоны; Дене шынықтыру және спорт колледжі 
студенттер қалашығында студенттерге, қызметкерлерге және халықтың 
қолдануына берілген заманауи бір .......... залы бар.

*Жабық спорт алаңы; Дене шынықтыру және спорт колледжі 
студенттер қалашығында қызмет көрсететін 2300 орындық олимпиада 
гимнастика залында Нийде университетінің ұйымдастыруымен 
университеттер арасындағы жарыстар және факультет, колледж, кәсіби 
мектептер арасындағы жарыстар өткізілуде. Қала орталығында Ашагы 
Кауабашы студенттер қалашығында орналасқан 300 орындық тағы бір 
спорт залы студенттер мен қызметкерлерге қолдануға берілген.

*Стадион және тенис алаңы; Қала орталығында Ашагы Кауабашы 
студенттер қалашығында орналасқан стадион мен тенис алаңы, аптаның 
жеті күнінде сағат 10:00-23:00 аралығында студенттерге, қызметкерлерге 
және халыққа қызмет көрсетуде.

*Улукышла кәсіптік мектебі, барлық мақсатта қолданылатын 
спорт залы; Улукышла кәсіптік мектебіне қарасты спорт залында футбол, 
баскетбол, волейбол,  гандбол және тенис спорт түрлері өткізілуде.

*Билиард және стол үсті теннисі залдары; Нийде университетінің 
оқыту бөлімдері арасында студенттің бос уақыттарын тиімді пайдалануы 
үшін  билиард және стол үсті теннисі сияқты спорт түрлерін ұсынуда. 

Спорт қызметтері

Niğde Üniversitesi’nde, eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmaların yanı sıra 
öğrencilerin sadece eğitim gördüğü alanlarda değil, sosyal ve kültürel alanlarda da 
kendilerini yetiştirme fırsatına sahip olması gerekliliğinden hareketle kültürel ve sosyal 
etkinliklere büyük önem verilmektedir. 

Kariyer gelişimi açısından öğrencilerin güncel bilgi, araştırma, analiz, yorum ve 
sunum yetenekleri geliştirilirken, sosyal etkinliklere katılımları da teşvik edilmekte kişisel 
ve sosyal yeteneklerini geliştirmeleri konusunda olanaklar sunulmaktadır.

Niğde Üniversitesi’nde öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanları 
değerlendirmek, yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlenme alışkanlığı kazanmalarını 
sağlamak, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri takip etmek ve isterlerse bu faaliyetlere 
katılmalarını sağlamak amacıyla konferans, panel, seminer, sergi, konser, tiyatro, şenlik, 
gezi gibi kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlenmektedir. Ayrıca her yıl düzenlenen “Bahar 
Şenlikleri” halkın da katılımı ile coşkulu bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Niğde Üniversitesi önlisans, lisans ve yüksek lisans programlarına kayıtlı 
öğrencilerin toplumsal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak, beden ve ruh sağlıklarını 
korumak, onları araştırmacı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetiştirebilmek 
gibi amaçlarla kurulan öğrenci kulüpleri de eğitim öğretim yılı içerisinde birçok etkinliği 
hayata geçirmektedir. Öğrenciler, öğrenci kulüplerinden dilediği kulübe üye olarak 
çalışmalara katılabilme, aktif görev ve sorumluluk alabilme imkânına sahiptir.

KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLER SPOR HİZMETLERİ

Niğde Üniversitesi’nde, öğrenciler ilgilendikleri alanlarda spor etkinliklerine 
katılabilme imkânına sahiptir. Spor aktiviteleri için merkez yerleşke ve diğer eğitim 
birimlerinde çok sayıda spor alanı bulunmaktadır.

Üniversite her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Spor Şenlikleri” ile öğrenci 
ve personelinin beden sağlıklarını koruma ve geliştirmenin yanı sıra onların sosyal 
hayatlarına katkıda bulunarak, disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırmayı ve boş 
zamanlarını değerlendirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Niğde Üniversitesi spor tesisleri bir program dâhilinde tüm öğrenci ve personelinin 
kullanımına açıktır.

Spor Alanlarımız
*Açık Spor Tesisleri; Merkez Yerleşke içerisinde bulunan açık spor tesisinde 

futbol (futsal), basketbol, voleybol, hentbol ve tenis sporları yapılabilmektedir. Soyunma 
odaları, duş kabinleri ve otopark alanı bulunan tesis öğrenci, personel ve halka haftanın 
7 günü hizmet vermektedir.

*Futbol Stadyumu; Merkez Yerleşkede öğrenci ve personelin kullanımına açık 
olan 1500 seyirci kapasiteli bir futbol sahası bulunmaktadır.

*Kondisyon Salonu; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yerleşkesi’nde öğrenci 
ve personel ve halkın kullanımına açık modern bir kondisyon salonu bulunmaktadır.

*Kapalı Spor Salonları; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yerleşkesi’nde 
hizmet veren 2300 kişilik yarı olimpik ölçülerdeki salonda Niğde Üniversitesi’nin ev 
sahipliği yaptığı üniversiteler arası müsabakalar ile fakülte, yüksekokul ve meslek 
yüksekokulları arasındaki müsabakalar yapılmaktadır. Kent merkezinde Aşağı Kayabaşı 
Yerleşkesi’nde bulunan 300 seyirci kapasiteli diğer kapalı spor salonu da öğrenci ve 
personele hizmet vermektedir.

*Halı Sahalar ve Tenis Kortu; kent merkezinde Aşağı Kayabaşı Yerleşkesi’nde 
bulunan halı saha ile tenis kortu, haftanın 7 günü 10:00 – 23:00 saatleri arasında 
öğrenci personel ve halka hizmet vermektedir. 

*Ulukışla Meslek Yüksekokulu Çok Amaçlı Açık Spor Tesisi; Ulukışla Meslek 
Yüksekokulu bünyesinde hizmet veren tesiste futbol(futsal), basketbol, voleybol, hentbol 
ve tenis sporları yapılabilmektedir. 

*Bilardo ve Masa Tenisi Salonları; Niğde Üniversitesi’nin eğitim birimleri 
içerisinde öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri bilardo ve masa tenisi 
gibi spor olanaklarına da bulunmaktadır.
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Нийде университеті орталық кітапханасы, студенттік қалашықта 
5561 шаршы метр жерге орналасқан заманауи ғимаратта студенттер, 
қызметкерлер және басқа да ізденушілерге қазіргі таңдағы кітапханалық 
істе барлық кітапхана қызметтері ұсынылған.

Өлкеміздегі университеттер кітапханалары ішіндегі барлық жағынан 
жабдықталған кітапханалар ретінде орын алған Нийде университеті 
орталық кітапханасында оқырмандар үшін барлық жағдай жасалған. Кең, 
жарық оқу залдарымен қатар кафетериялар, көрме залы, конференция 
залы, мултимедиялық ілеспе залы сияқты қоғамдық қызмет үшін де 
қажетті орындары бар кітапхананың барлық қабатында кабелсіз интернет 
жүйесі бар. Кітапханада жеке немесе топ болып дайындалғысы келетіндер 
үшін де жағдайлар жасалған. Топ болып дайындалу бөлмелері мен жеке 
дайындалу бөлмелері алдын-ала тіркелу арқылы жүзеге асады.

Кітапханада оқырмандарға 30 000-нан астам кітап, электрондық 
ортамда 90 000-нан астам электрондық кітап және 59 000-нан астам 
электрондық журнал мен қызмет көрсетуде және кітапхана қоры жыл 
сайын қажетті материалдармен жағынан толықтырылып отырады.

Кітапханада жоқ кітаптар мұғалімдердің талап етуімен 
кітапханалар арасындағы ынтымақтастық арқасында басқа университет 
кітапханаларынан уақытша алынып отырады.

 Нийде университеті орталық кітапханасындағы басты және 
электрондық барлық кітаптар интернет арқылы оқырмандардың 
сұраныстарына ыңғайлы. Оқырмандар кітаптарды кітапханада болмаса 
да сұрата алады, тіркелген боса айырып қойдыртады, қолындағы кітаптың 
уақытын создыра алады және онлайн болып кітап сұрай алады.

Кітапхана оқу процесі кезінде жұмыс күндерінде сағат 08.00 – 23.00 
арасында, сенбі күндері сағат 10.00 – 17.00 арасында қызмет көрсетеді. 
Кітапханаға байланысты барлық мағлұматқа және кітапхана каталогына 
http://kutup.nigde.edu.tr адрес арқылы байланыса аласыз. 

Нийде университеті Сабиха Шахенг кітапханасы да ізденушілерге 
қала орталығында қызмет көрсетуде.

Кітапхана қызметтері

Жаһанданудың қажет еткен өзгерістерін, жайын және халықаралық 
қатынастардың ынтымақтастығын, маңыздылығын байқап отырған 
Нийде университеті ғылым және мәдениет ынтымақтастығының 
дамуына үлесін қосқан, басқа өлкелердің ғалымдарын бір жерге жинап 
және университеттердің екі жақты ынтымақтастығының артуына көмек 
көрсеткен академиялық бірлікке аса мән берген.

Нийде университеті «Хаят бойу огренме» (LLP) бағдарламаларының 
бір мүшесі болып, Еуропа мемлекеттеріндегі көптеген университеттермен 
екі жақты келісім-шартқа қол қойып ЭРАСМУС университет Чартер (EUC) 
мен марапатталған Түркиядағы университеттері арасындағы орнын 2005 
жылы белгілеген болатын. Университетіміз осы жылдан бастап «Хаят бойу 
огренме» (LLP) бағдарламасына, сонымен қатар, жастар бағдарламалары 
және Леонардо да Винчи бағдарламалары аясында іс-шараларға белсенді 
қатысып келеді. 

Нийде университетінің халықаралық қатынастарын байланыстыру, 
қарым-қатынастарын дамыту және Еуропа бірлігі білім және жастар 
бағдарламаларына белсенді қатысуын қамтамасыз ету мақсатында 
құрылған халықаралық қатынастар бөлімі, Эрасмус және Фараби студент 
ауысу бағдарламалары аясында әретек ету мерзімі координациясынан  
жауапты. Эрасмус сияқты халықаралық оқытушылар және студент алмасу 
бағдарламалары арқылы, шет елдердегі университеттермен байланыс 
орнатып, халықаралық деңгейдегі білім жүйесін қалыптастыруға 
тырысқан Нийде университеті және аталып өткен бағдарламалар 
нәтижесінде, көптеген студенттерін білім алу үшін, оқытушыларын да 
дәріс және семинар беру үшін шет елдердегі әртүрлі университеттерге 
жіберуде. Университет бұл бағдарламалар аясында Еуропа бірлігіне мүше 
елдердің университеттерінен келген ғалымдар және студенттерге де 
қолдау көрсетуде. 

Нийде университетінің ішкі жоғары білім құрылымдары арасында 
студент және оқытушы ауысуына мүмкіндік жасаған, ішкі ауысу 
бағдарламасының (Фараби) мүшесі және бұл бағдарлама аясындағы 
белсенділер де белсенділік танытуда.

 

Халықаралық қатынастарKÜTÜPHANE HİZMETLERİ

Niğde Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, merkez yerleşkede 5561 metrekare 
kullanım alanına sahip modern binasında öğrenci, personel ve diğer araştırmacılara 
çağdaş kütüphaneciliğin  gerektirdiği bütün kütüphane hizmetlerini sunmaktadır.

Ülkemiz üniversite kütüphaneleri içerisinde en donanımlı kütüphaneler arasında 
yer alan Niğde Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde kullanıcılar için her türlü konfor 
düşünülmüştür. Geniş, ferah okuma salonlarının yanı sıra kafeterya, sergi salonu, 
konferans salonu, multimedya salonu gibi sosyal aktiviteler için de gerekli mekânlar 
bulunan kütüphanenin her katında kablosuz internet erişimi mevcuttur. Kütüphanede 
bireysel ve grup olarak çalışmak isteyenler için de çözümler üretilmiştir. Grup çalışma 
odaları ile bireysel çalışma odaları randevu sistemi ile çalışmaktadır. 

Kütüphanede kullanıcılara 30.000 den fazla basılı kitap, elektronik veri 
tabanları içerisindeki 90.000 den fazla elektronik kitap ve 59.000 den fazla e-dergi 
ile hizmet vermekte ve kütüphane koleksiyonu her yıl ihtiyaç duyulan güncel bilgi 
kaynakları yönünden zenginleştirilmektedir. Kütüphanede bulunmayan yayınlar öğretim 
elemanlarının talep etmesi durumunda kütüphaneler arası işbirliği ile başka üniversite 
kütüphanelerinden ödünç olarak getirtilmektedir.

Niğde Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde bulunan basılı ve elektronik tüm 
yayınlar internet üzerinden kullanıcıların sorgulamasına açıktır. Kullanıcılar yayınları 
kütüphane dışından da sorgulayabilir, üyeliği varsa ayırtabilir, üzerindeki kitapların 
sürelerini uzatabilir ve online olarak kitap talebinde bulunabilirler. 

Kütüphane eğitim öğretim dönemlerinde hafta içi her gün 08.00 - 23.00 saatleri 
arasında, cumartesi günleri ise 10.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. 
Kütüphane ile ilgili her türlü bilgiye ve kütüphane kataloğuna   http://kutup.nigde.edu.
tr  adresinden erişilebilmektedir.

Niğde Üniversitesi Sabiha Şahenk Kütüphanesi de araştırmacılara kent 
merkezinde hizmet vermeye devam etmektedir.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Küreselleşmenin gerekli kıldığı değişimlerin bilinci ile uluslararası ilişkileri 
geliştirmenin öneminin farkında olan Niğde Üniversitesi, bilimsel ve kültürel işbirliğinin 
gelişmesine katkı sağlayan, farklı ülke bilim insanlarını bir araya getiren ve üniversitelerin 
karşılıklı işbirliği geliştirmelerine yardımcı olan akademik ortaklıklara büyük önem 
vermektedir. 

Niğde Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme (LLP) programlarının bir üyesi olarak 
Avrupa ülkelerinden çok sayıda üniversite ile ikili ortaklık anlaşmasına imza atarak 
ERASMUS Üniversite Charter ( EUC) ile ödüllendirilen Türk üniversiteleri arasındaki 
yerini 2005 yılında almıştır. Üniversite bu yıldan itibaren gerek Hayat Boyu Öğrenme 
(LLP) gerekse Gençlik Programları ve Leonarda Da Vinci programları çerçevesinde 
faaliyetlerine aktif olarak devam etmektedir.

Niğde Üniversitesi’nin uluslararası ilişkilerini koordine etmek, izlemek, ilişkileri 
geliştirmek ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik programlarına aktif katılımını sağlamak 
amacıyla kurulan Uluslararası İlişkiler Ofisi, Erasmus ve Farabi Değişim Programları 
kapsamında hareketlilik sürecinin koordinasyonundan sorumludur. Erasmus gibi 
uluslararası öğretim üyesi ve öğrenci değişim programları aracılığıyla, yurt dışındaki 
üniversitelerle ilişkiler kurup, uluslararası düzeyde bir eğitim anlayışını yerleştirmeye 
çalışan Niğde Üniversitesi ve söz konusu programlar sayesinde, çok sayıda öğrencisini 
eğitim almak, öğretim elemanlarını da ders ve seminerler vermek üzere yurt dışındaki 
çeşitli üniversitelere göndermektedir. Üniversite bu hareketlilik çerçevesinde Avrupa 
Birliği üyesi ülkelerin üniversitelerinden gelen akademisyen ve öğrencilere de ev 
sahipliği yapmaktadır. 

Niğde Üniversitesi, yurtiçindeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve 
öğretim üyesi değişimine olanak sağlayan, Yurtiçi Değişim Programı (Farabi) üyesidir ve 
bu program çerçevesindeki aktivitelere de aktif olarak katılmaktadır.
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 Таңдау Орташа есебі
(USD)

Шығындар (Жылдық) 
 Бакалавр 1000

 Магистратура 1000

Орналастыру (Айлық)
 Қалада пәтер жалдау 400 

 Университеттің студенттерге арналған қонақ үйі (жол ақысымен бірге) 200

Тасымал  Қала арасы қатынасы 0,5

Тамақтану  Университет асханасында түскі ас беріледі 1 

Медициналық 
сақтандыру               
(Жылдық)

650 

Шет елдік студенттердің орналасуы, тамақтануы, тасымал, медициналық сақтандыру тағы басқа күн көріс шығындары өз қаражаты 
есебінен төленеді.

TERCİH
YAKLAŞIK MALİYETİ

(USD)

  HARÇLAR (Yıllık) 
 Lisans 1000 

 Lisanüstü 1000

  BARINMA (Aylık)
 Şehirde Ev Kiralama 400 

 Üniversite Öğrenci Evleri (Ulaşım dahil) 200

  ULAŞIM  Şehir İçi Ulaşım 0,5

  BESLENME  Üniversite Yemekhanesi Öğle Yemeği 1 

  SAĞLIK SİGORTASI (Yıllık) 650 

Yabancı uyruklu öğrencilerin barınma, beslenme, ulaşım, sağlık vs. gibi yaşam masrafları kendilerine aittir. 

Факультет және бағдарламалар

Педагогика факультеті
Бастауыш сыныптарды оқыту бөлімі
Жаратылыстану бөлімінің мұғалімі
Сынып жетекшісі
Гуманитарлық білім мұғалімі
Түрік тілін оқыту бөлімі 
Түрік тілі мұғалімі 
Қолөнерді оқыту бөлімі 
*Әуез мұғалімі
*Сурет өнері мұғалімі

Білім және әдебиет факультеті
Биология
Қазіргі түркі тілдері және әдебиеттері
Физика
Химия
Математика
Өнер тарихы
Әлеуметтану
Тарих
Түрік тілі және әдебиеті

Экономика және әкімшілік білімдер факультеті
Экономика
Менеджмент
Мемлекеттік басқару
Саясат білімі және халықаралық қатынастар
Халықаралық сауда және логистикалық басқару

Инженерлік факультеті
Элетрик электроника инженері
Қоршаған орта инженері 
Құрылыс инженері 
Геология инженері
Машина инженері
Кен инженері

Ауылшаруашылығы және технология факультеті
Дәнді дақыл шаруашылығы және технология

Байланыс/қарым-қатынас факультеті
Халыққа қызмет және жарнама

Нийде Зубейде ханым денсаулық колледжі
Акушерлік іс
Медбикелік іс

Дене шынықтыру және спорт колледжі
* Тренерское обучение
*Дене шынықтыру және спорт мұғалімі
*Жаттықтырушы

* Шығырмашылық емтихан алу  арқылы студент қабылданады

Шет елден келген студентер үшін төлемдер және күн көріс шығындары 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN ÜCRETLER ve YAŞAM MASRAFLARI BÖLÜM VE PROGRAMLAR
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Eğitimi Bölümü
Türkçe Öğretmenliği
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
*Müzik Öğretmenliği
*Resim-İş Öğretmenliği
Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Fizik
Kimya
Matematik
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
Mühendislik Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri 
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 

Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu
Ebelik
Hemşirelik
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
*Antrenörlük Eğitimi
*Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
*Spor Yöneticiliği

*Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.
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ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМДЕР ИНСТИТУТЫ

ФАКУЛЬТЕТ МАМАНДЫҚ
Дипломдық 
жұмысы бар 
магистратура

Дипломдық 
жұмысы жоқ 
магистратура

ДОКТОРАНТУРА

Экономика  X

Менеджмент
 Басқару және ұйымдастыру X X X
 Маркетигті басқару және Жарнамалау X X X
 Есепші Аудит X X X

 Мемлекеттік басқару X X
 Түрік тілі және әдебиеті X

Тарих  Қазіргі заман тарихы X X
 Орта ғасыр тарихы X X

 Дене шынықтыру және спорт X

Білім беру институты

 ФАКУЛЬТЕТ Дипломдық жұмысы бар 
магистратура ДОКТОРАНТУРА

Биология X X
Физика X X
Химия X X
 Математика X X
 Қоршаған орта инженері X
 Элетрик электроника инженері X X
 Құрылыс инженері X X
Геология инженері X X
Кен инженері X
Машина инженері X X

Педагогикалық ғылым институты
 ФАКУЛЬТЕТ МАМАНДЫҚ Дипломдық жұмысы бар 

магистратура ДОКТОРАНТУРА

Бастауыш мектеп
 Гуманитарлық білім беру бағдарламасы X
 Сынып жетекшісі X
 Жаратылыстану білімі X

Педагогикалық ғылым  Білім беру және оқу бағдарламасы X
 Түрік тілін оқыту X

 Қолөнерді оқыту * Сурет өнері мұғалімі X

* Әуез мұғалімі X

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 ANABİLİM DALI BİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK 

LİSANS
TEZSİZ  YÜKSEK LİSANS DOKTORA

 İKTİSAT   X

 İŞLETME

 Yönetim ve Organizasyon X X X

 Üretim Yönetimi ve Pazarlama X X X

 Muhasebe Finansman X X X

 KAMU YÖNETİMİ X X

 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI X

 TARİH
 Yakınçağ Tarihi X X

 Ortaçağ Tarihi X X

 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR X

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DOKTORA

 BİYOLOJİ X X
 FİZİK X X
 KİMYA X X
 MATEMATİK X X
 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ X
 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ X X
 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ X X
 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ X X
 MADEN MÜHENDİSLİĞİ X
 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ X X

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 ANABİLİM DALI BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DOKTORA

 İLKÖĞRETİM 

 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı X

 Sınıf Öğretmenliği X

 Fen Bilgisi Eğitimi X

 EĞİTİM BİLİMLERİ  Eğitim ve Öğretim Programları X

 TÜRKÇE EĞİTİMİ X

 GÜZEL SANATLAR 
 Resim-İş Eğitimi X

 Müzik Eğitimi X

МАГИСТРАТУРА БАҒДАРЛАМАЛАРЫLİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR
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Мекеме Адрес Телефон Нұсқау

Түрік әуе жолдары - Түркия 0090 212 463 63 00 Билет
Брондау

 Қазақстан әуе жолдары
Джумхуриет көшесі, Билгун хан 61/1

Элмадаг-Стамбул
Cumhuriyet Cad. Bingün Han 61/1 Elmadağ –İstanbul

0090 212 363 49 60
0090 212 231 44 16

Билет
Брондау

 Casio Air Service
Орду көшесі, Лалели бизнес орталығы 291-293 

3-этаж Лалели Стамбул
Ordu Cad. Laleli İş Merkezi 291-293 Kat:3 Laleli-İstanbul

0090 212 638 20 95-96 
0090 212 638 05 07

Билет
Брондау

Қазақстаның Түркиядағы 
елшілігі

Гермиян көшесі №10
Флория-Стамбул

Germiyan Sok. No:10 Florya-İstanbul
0090 212 662 53 47 /48 Виза үшін

Түркияның Алматы 
қаласындағы елшілігі 

-Қазақстан 
Төле би, 

29 480100 Алматы-Қазақстан 00 7727 278 41 65

Kurum Adres Telefon Ayrıntılar

Türk Hava Yolları-Türkiye 0090 212 463 63 00 Bilet Rezervasyon

 Kazakistan Hava Yolları Cumhuriyet Cad. Bingün Han 61/1 Elmadağ –İstanbul
0090 212 363 49 60
0090 212 231 44 16

Bilet Rezervasyon

 Casio Air Service Ordu Cad. Laleli İş Merkezi 291-293 Kat:3 Laleli-İstanbul
0090 212 638 20 95-96 

0090 212 638 05 07
Bilet Rezervasyon

Kazakistan Başkonsolosluğu-
Türkiye

Germiyan Sok. No:10 Florya-İstanbul 0090 212 662 53 47 /48 Vize İçin

Türkiye Almatı
Başkonsolosluğu-Kazakistan

TOLE BI, 
29 480100 ALMATY - KAZAKİSTAN

00 7727 278 41 65

Türk Hava Yolları-Kazakistan-
Astana Şubesi

00 7701 243 33 43

* Факультет және колледждердің бөлімдері мен 
бағдарламалары 
1- Құжаттарды қабылдау қорытындылары университеттің интернет 
адресінде жарияланады.
2- Университетке түскен талапкерлерге ректорат тарапынан шақыру 
жіберіледі.
3- Тіркелу, университеттің интернет адресінде жариялананған уақыт 
аралығында университеттің студентер бөлімі басшылығы тарапынан 
жасалады.

Тіркелу үшін қажетті құжаттар:
•	 Аттестаттың түпнүсқасы және аттестаттың түрік лицейлерінден алынған 

дипломдарға баламасыны көрсететін (мемлекеттеріндегі Түркия 
елшілігі немесе консулдығы тарапынан, я болмаса Түркия Республикасы 
ғылым және білім министрлігінен алынады) «Балама куәлігі»

•	 Төлқұжаттың түпнұсқасы және түрік тіліне аударылып, нотариустің 
куәландырған көшірмесі

•	 Оқу ақысынын (хабарландыруда көрсетілген банкке айтылған 
мөлшерде) төлендігін растайтын түбіртек,

•	 Түркиядан тыс өлкелерден келгендердің өлкелеріндегі немесе ең 
жақын Түрік сыртқы өкілдерінен; ал Түркияда тұратын үміткерлердің 
қалалық көші-қон басшылықтарынан алынатын «студент визасы»,  

•	 Халықаралық деңгейде жарамды шет тілі - түрік тілі біліктілік куәлігі, 
мемлекеттеріндегі Түркия елшілігі немесе консулдығы тарапынан 
куәландырылған түпнұсқасы,

•	 Бір жерде тұруға берілген белгі қағазының көшірмесі (университетке 
түскен талапкерлерге ректорат тарапынан жіберілген шақыру қағазы 
арқылы көші-қон полициясынан алынған құжат,

•	 Соңғы түскен алты дана 3х4 сурет,
•	 Диплом қасымшаның түпнұсқасы және Түркия елшілігі немесе 

консулдығы тарапынан куәландырылған ағылшынша немесе түрікше 
үлгісі

*Магисратура бағдарламалары үшін:
1- Құжаттарды қабылдау қорытындылары интернет ортамында 
институттардың веб-беттерінде жарияланады
2- Институтқа түскен талапкерлерге институт тарапынан шақыру жіберіледі
3-Тіркелу, институттың интернет адресінде жариялананған уақыт 
аралығында институттың студентер бөлімі басшылығы тарапынан 
жасалады.

Тіркелу үшін қажетті құжаттар:
•	 Диплом немесе бітіргендігін растайтын құжат (түпнұсқасы)
•	 Дипломның қосымшашы (түпнұсқасы)
•	 Шетелдік өкілдерден алынатын оқу визасының түпнұсқасы немесе 

нотариустің куәландырған көшірмесі
•	 Төлқұжаттың нотариалды куәландырған көшірмесі
•	 Бір жерде тұруға берілген белгі қағазының көшірмесі
•	 Алты дана сурет (соңғы алты айда түскен)
•	 Оқу ақысын төлегендін растайтын түбірте/құжат 

Шет елдік талапкерлерге нәтижелелердің 
хабарлануы және соңғы тіркелу

МАҢЫЗДЫ АДРЕС ЖӘНЕ ТЕЛЕФОНДАР

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARINA
SONUÇLARIN DUYURULMASI VE KESİN KAYIT

*Fakülte ve yüksekokulların bölüm ve programlarına:

1-  Başvuru sonuçları internet ortamında Üniversitenin ağ sayfasında duyurulur.
2-  Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara Rektörlük tarafından bir kabul mektubu 
gönderilir.
3- Kayıtlar Üniversite ağ sayfasında ilan edilen tarihlerde Üniversite Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı tarafından yapılır.

 Kayıt için gereli belgeler:
•	 Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk 

olduğunu gösteren (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da 
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığından alınacak) “Denklik Belgesi”,

•	 Pasaportun aslı ve Türkçeye çevrili noterden onaylı fotokopisi,
•	 Öğrenim ücretinin (ilanda belirtilen ilgili bankaya ilan edilen tutarda) yatırıldığını 

gösteren banka dekontu,
•	 Türkiye dışından gelenlerin ülkelerindeki veya en yakın Türk dış temsilciliklerinden; 

Türkiye’de bulunan adayların ise İl Emniyet Müdürlüklerinden alacakları “Öğrenim 
Vizesi”,

•	 Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil-Türkçe yeterlik belgesinin ülkelerindeki 
Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış aslı,

•	 İkamet tezkeresi fotokopisi (Kayıt hakkı kazanıldığına dair adaya gönderilen kabul 
mektubu ile İl Emniyet Müdürlüklerinden alınan belge),

•	 Son bir yıl içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf, 
•	 Not durum belgesinin aslı ve ülkelerindeki TC Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan 

onaylı İngilizce ya da Türkçe örneği.

* Lisansüstü Programlara:
1-Başvuru sonuçları internet ortamında ilgili Enstitülerin ağ sayfasında duyurulur. 
2-Enstitülere kayıt hakkı kazanan adaylara ilgili Enstitü tarafından bir kabul mektubu 
gönderilir. 
3-Kayıtlar ilgili Enstitülerin ağ sayfasında ilan edilen tarihlerde Enstitü Öğrenci İşleri 
Birimince yapılır. 

Kayıt için gerekli belgeler:
•	 Diploma ya da mezuniyet belgesi (aslı), 
•	 Not durum belgesi (aslı), 
•	 Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı veya noter tasdikli sureti, 
•	 Pasaportun onaylı sureti, 
•	 Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi, 
•	 Altı adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş), 
•	 Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge.

ÖNEMLİ ADRES VE TELEFONLAR
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