2019-2020 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI
NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ
ULUSLARARASI ÖĞRENCĠLERDEN KAYIT ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER

Üniversitemize kayıt hakkı kazanan Uluslararası öğrencilerimizin 21 Ağustos - 06
Eylül 2019 tarihleri arasında kayıt hakkı kazandıkları Fakülte öğrenci işleri birimine aşağıda
istenen belgeler ile birlikte şahsen başvurmaları halinde kayıtları yapılacaktır. Kabul
mektupları talep edilmesi halinde gönderilecek olup, talepte bulunacak adayların
oidb@erbakan.edu.tr e-postaadresine bildirimde bulunmaları gerekmektedir.
Kesin kayıt için aşağıdaki belgeler istenilir:
1- Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türkiye’deki liselerden alınan diplomalara
denk olduğunu gösteren ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan
ya da TC Milli Eğitim Bakanlığından veya Bakanlığın illerde bulunan
Müdürlüklerinden alınacak "Denklik Belgesi",
2- Başvuru sırasında örneği gönderilen sınav sonuç belgesinin aslı,
3- Pasaportun noter onaylı kopyası,
(Suriye uyruklu ve sığınmacılardan pasaportu olmayanlar için Tanıtma Kartı)
4- 6 Adet (4,5 x 6cm) ebadında renkli vesikalık fotoğraf,
5- Her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilen miktarda,
Türkiye’de geçimini sağlayabilecek aylık en az brüt asgari ücret kadar gelire sahip
olduğunu gösterir resmi veya noter onaylı belge veya taahhütname,
6- 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 değildir)
7- Eğitim-Öğretim dili yabancı dil olan programlara yerleştirilen öğrencilerin
Üniversitelerarası Kurulun eşdeğer kabul ettiği Uluslararası sınavlardan yeterli puan
almış olanlar, YÖK ve ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavlarından 70 veya
üzeri puan aldığını belgelendirmesi gerekmektedir. (Zorunlu değildir)
8- Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu.
9- *Havacılık Yönetimi Programına kayıt yaptıracak öğrenciler;
Ayrıca mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak
herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alacakları
sağlık raporu ile belgelemeleri gerekmektedir. (işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/
eksikliği vb.
*Özel Eğitim Öğretmenliği Programına kayıt yaptıracak öğrenciler;
Konuşma, İşitme ve Görme engeli bulunmadığını sağlık raporu ile belgelemeleri
gerekmektedir. (Üniversitelerin sağlık kurumlarından veya resmi ya da resmi hasta
kabul yetkisi olan özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış heyet raporu olması
gerekir.)

