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DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ OLARAK

ÜNİVERSİTEMİZDE EĞİTİM GÖRMEYE
HAK KAZANAN ULUSLARARASI
ÖĞRENCİLERİMİZİ TEBRİK EDERİZ.
Bu rehber, kayıt ve diğer resmi işlemlerinizi daha kolay ve sorunsuz bir
şekilde yapabilmeniz için hazırlanmıştır. Bu sebeple, aşağıdaki kayıt ve
resmi işlemler haritası ile metinde yazılanları dikkatli bir şekilde
okumanızı tavsiye ederiz.

KAYIT VE DİĞER İŞLEMLER İÇİN
İZLENECEK TEMEL BASAMAKLAR
KABUL FORMU VE DİĞER GEREKLİ EVRAKLARLA VİZE BAŞVURUSU
TÜM GEREKLİ EVRAKLARI KONTROL EDİP YOLA ÇIKMA
KONYA’YA GELİŞ VE FAKÜLTELERE KAYIT OLMA
KALACAK YER BULMA VE SAĞLIK SİGORTASI YAPTIRMA
İKAMET İZNİ BAŞVURUSU İÇİN KONYA İL GÖÇ İDARESİNE GİTME
AKADEMİK TAKVİMİN TAKİBİ VE ÖĞRENİM HAYATINA BAŞLAMA

DETAYLAR
VİZE BAŞVURUSU
Sizlere gönderilen kabul formu ve diğer istenen belgelerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin yurt dışı
temsilciliklerine vize başvurunuzu yapabilirsiniz.
KAYIT SÜRECİ
Kayıt Tarihleri
21 Ağustos 2019 – 06Eylül 2019 2019
Kayıt Yeri
Kazandığınız bölümün bağlı olduğu fakültelerin öğrenci işleri birimleri (Konya’ya gelmeden önce
fakültelerinizin açık adresini edinmeniz ve şehir merkezinden fakültelerinize nasıl
ulaşabileceğinizi öğrenmeniz çok faydalı olacaktır).
Kayıtta İstenen Belgeler:
• Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türkiye’deki liselerden alınan diplomalara denk olduğunu
gösteren ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da T.C. Millî Eğitim
Bakanlığı’ndan veya Bakanlığın illerde bulunan Müdürlüklerinden alınacak "Denklik Belgesi",
• Başvuru sırasında örneği gönderilen sınav sonuç belgesinin aslı,
• Pasaportun noter onaylı kopyası, (Suriye uyruklu ve sığınmacılardan pasaportu olmayanlar için
Tanıtma Kartı)
• 6 Adet (4,5 x 6cm) ebadında renkli vesikalık fotoğraf,
• Türkiye’de geçimini sağlayabilecek aylık en az brüt asgari ücret kadar gelire sahip olduğunu gösterir
resmi veya noter onaylı belge veya taahhütname,
• Öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilen öğrencilerin en az B2 düzeyinde Türkçe
Yeterliklerinin olduğunu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınan Türkçe Eğitim
Merkezlerinde düzenlenen Türkçe Yeterlik Sınavları ile belgelendirmesi gerekmektedir. (Zorunlu değil)
• Eğitim-Öğretim dili yabancı dil olan programlara yerleştirilen öğrencilerin Üniversitelerarası Kurulun
eşdeğer kabul ettiği Uluslararası sınavlardan tabloda belirtilen yeterli puan almış olanlar, YÖK ve
ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavlarından 70 veya üzeri puan aldığını belgelendirmesi
gerekmektedir. (Zorunlu değil)
• Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu.

DİKKAT!
Öğrenci kaydınızın sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için aşağıda yazılı olan belgeleri 21
Ağustos 2019 – 06 Eylül 2019 tarihleri arasında EKSİKSİZ olarak fakültelerinizin Öğrenci İşleri Birimine
teslim etmeniz gerekmektedir.

Şehir Merkezine Ulaşma
Şehre Havalimanından ulaşmak için gelen yolcu bölümündeki HAVAŞ adlı otobüslere binerek
(12 TL) şehir merkezindeki Kültürpark durağında inebilirsiniz ya da taksi kullanarak gelmek isterseniz
60 TL civarı bir ücret ödeyerek merkeze gelebilirsiniz. Otogar’dan merkeze gelecek öğrencilerimizse
Tramvaya binerek yine Kültürpark Durağında inebilir. Otogar’dan dolmuşla şehir merkezine gelmek
isteyen öğrencilerimiz merkeze gelen herhangi bir dolmuşa binebilirler. Tren Garı ise Konya şehir
merkezinde yer almaktadır. Şehir merkezine geldikten sonra gideceğiniz fakültenin konumuna göre
toplu taşıma araçlarını kullanabilir ya da fakültenize yürüyebilirsiniz.

KAYIT SONRASI SÜREÇ
Fakülte ya da enstitülerinizde kaydınızı gerçekleştirdikten sonra İKAMET İZNİ süreci
başlayacaktır. Okul kaydınızdan sonraki süreçte Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün web sitesi
(https://e-ikamet.goc.gov.tr/ site Rusça, İngilizce ve Arapça dillerinde de hizmet vermektedir)
üzerinden, ilk defa ikamet izni yapacak öğrencilerimiz İLK KEZ İKAMET İZNİ BAŞVURUSU
YAPIYORUM sekmesine tıklamalıdır. Sona gerekli bilgileri doldurup ikamet izni için Konya İl Göç
İdaresinden randevu almalıdır.
Adres: Aksinne Mahallesi, Pirebi Sokak, No: 14, 42040, Meram-Konya
(08.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir)
Tel:
0332 248 1050

DİKKAT!
Randevuya gitmeden önce, İkamet İzni için gerekli olan iki önemli belgenin edinilmesi
zorunludur. Bunlardan ilki Sağlık Sigortası yapıldığına dair belge, ikincisi de ikamet yerinizi gösteren
belgedir. Türkiye’deki çeşitli sağlık sigortası şirketleri uluslararası öğrencilere sağlık sigortası hizmeti
sunmaktadır. Google araması ile özel sigorta şirketlerine ulaşıp sigorta şartları hakkında bilgi alabilir
online ya da yüz yüze olarak sigorta kaydınızı yapabilirsiniz. Diğer bir alternatif olarak bir devlet
kurumu olan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yabancılara yönelik sigorta şartlarına (ücret, başvuru, vs.)
aşağıdaki web-sitesinde bulunan videodan ulaşabilirsiniz:
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/gss_tescil_sureci/gss_video/02_gss04
İkinci olarak, ikamet başvurusuna giderken yanınızda, Konya’da ikamet edeceğiniz yerin
adresini belirtir kira sözleşmesi, kaldığınız yurttan alacağınız bir ikamet belgesi ya da kalacağınız
adreste isminize açılmış olan bir elektrik, doğalgaz ya da su faturası götürmeniz gerekmektedir.
Randevusunu alan öğrenci, web sitesinin kendisine otomatik olarak vereceği İkamet İzni
Başvuru Formunun çıktısını almalı ve ilgili tarihte Konya İl Göç İdaresine aşağıdaki evrakları
sunmalıdır (bu evraklar online başvurunuz sonrasında kurumun web-sitesinde de size bildirilecektir):
• İkamet İzni Başvuru Formu (İmzalı)
• Öğrenci Belgesi (Kayıt sonrası öğrenci işleri birimimizden alınabilir)
• Bir adet fotoğraf
• Pasaport
• Kaldığı Adresi Belli Eden Belge
• Sağlık Sigortası Yaptırdığına Dair İlgili Kurumdan Alınmış Belge

DİKKAT: İkamet İzni Başvurunuz ve Randevu tarihiniz, Vize Muaﬁyet Tarihiniz içerisinde
tamamlanmalıdır. Bu sebeple, vizenizde yazılı olan muaﬁyet gününü doldurmadan önce İl Göç
İdaresine gerekli belgelerle gidip ikamet başvurunuzu tamamlamanız gerekmektedir.

DİKKAT EDİLMESİ
GEREKEN DİĞER NOKTALAR
• Kayıt işleminiz sonrasında siz de artık Necmettin Erbakan Üniversitesinin bir öğrencisi olarak
üniversitenin resmi işleyişine tabi olacaksınız. Bu sebeple, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Akademik
Takvimini bilgisayarınıza ya da cep telefonunuza kaydetmenizi tavsiye ederiz. Takvime şu linkten
ulaşabilirsiniz: https://www.erbakan.edu.tr/storage/ﬁles/department/ogrenciisleri/20192020%20Akademik%20Takvim.pdf
• Üniversitemize kayıt olduktan sonra alacağınız bir öğrenci belgesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Dairesine başvurarak belli bir kayıt ücreti (20-30 TL) karşılığında indirimli öğrenci kartı
başvurusu yapabilirsiniz. Öğrenci kartınızla şehrin farklı bölgelerindeki yükleme noktalarından
kartınıza dolum yapabilirsiniz. Öğrenci kartınız tramvay ve belediye otobüslerinde geçerli olup mavi
renkli özel dolmuşlarda geçerli değildir.
• Konya’ya geldiğiniz ilk gün bir cep telefonu hattı almanızı öneririz. Böylece okulla ilgili ya da diğer
resmi işlemlerinizde ilgili kurumlarla iletişim kurmakta zorluk çekmezsiniz. Çeşitli şirketlerin cep
telefonu paket ve tarifelerine internet siteleri üzerinden ulaşabilirsiniz.
• Türkiye’ye gelmeden önce cep telefonunuza Türkçe Sözlük ya da temel Türkçe diyaloglarını içeren bir
aplikasyon yüklemenizi öneririz. Bu, sizin ilk günlerde yaşayacağınız dil sorununu aşmanızda
yardımcı olacaktır.
• Türkiye’ye gelirken yanınızda sizi en azından bir hafta idare edebilecek miktarda nakit para
getirmenizi öneririz. Kalacak yer ücreti hariç ortalama 400-500 TL, bir banka hesabı açana kadar
gündelik yaşam masraﬂarınızı karşılayacaktır. Ayrıca Konya’nın belli bölgelerinde nakit transferi
yapmanızı sağlayabilecek Western Union gibi şirketler mevcuttur. Yanı sıra, yanınızda getireceğiniz
uluslararası kullanıma açık Visa ve Mastercard uyumlu kredi kartlarınızla Türkiye’de alışveriş ve para
çekme işlemi (belli bir komisyon karşılığı) gerçekleştirebilirsiniz.
• Daimî ikametinizi ayarlayana kadar Konya’nın çeşitli bölgelerinde hizmet veren misaﬁrhanelerde
(DSİ, Öğretmenevi) ya da otellerde konaklayabilirsiniz.
• Türkiye’de yaşayacağınız herhangi bir acil durumda hiç vakit kaybetmeksizin resmi görevlilerle
irtibata geçebilirsiniz. Polis için 155, Ambulans için 112, İtfaiye için 110’u ücretsiz olarak
arayabilirsiniz.
• Eğer kronik bir hastalığınız varsa, bu hastalığın raporu ve reçeteleriniz ile birlikte en az bir aylık süre
boyunca size yetecek ilaçlarınızı Türkiye’ye getirmeniz faydalı olacaktır.
• Geliş tarihiniz ve sonraki günler için Konya’nın hava durumunu kontrol etmeniz gerekmektedir. Bu
hava durumuna göre kıyafet tercihi yaparak soğuktan ya da sıcaktan korunabilirsiniz.

DİKKAT!
Konya’ya gelmek üzere evden çıkmadan önce hem kayıtta hem de diğer resmi işlemlerde istenen
belgeleri son bir kez kontrol etmenizi öneririz. Hatta bu belgelerin tamamını bugünden itibaren bir
deftere yazarak çıkış öncesi tümünü alıp almadığınızı check etmeniz, resmi işlemlerinizin eksik evrak
sebebiyle sekteye uğramasını önleyecektir.
Her türlü soru ve görüşleriniz için bize Dış İlişkiler Koordinatörlüğümüzün Twitter
(https://twitter.com/neugenel) ve resmi mail adresinden (dik@erbakan.edu.tr) ulaşabilirsiniz.
Ayrıca Türkiye’deki eğitim ve yaşam süreçleri hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak isterseniz
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yönetilen Study in
Turkey platformunu aşağıdaki link aracılığıyla ziyaret edebilirsiniz: http://www.studyinturkey.gov.tr/

Sizi Konya’da ağırlamak için sabırsızlanıyoruz.

N.E.Ü. DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Nişantaş mah. Dr. Hulusi Baybal cad. Bera İş Merkezi 11. Kat Selçuklu / KONYA
Eposta: dik@erbakan.edu.tr
/neugenel

