
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ 

SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 

NEÜYÖS-2021  

 

 

1- GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 

 

a. Bu kılavuz, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı için Necmettin Erbakan Üniversitesinde 

öğrenim görmek üzere NEÜYÖS’e başvurmak ve kontenjanlar doğrultusunda tercih 

başvurusu yapmak isteyen adayların uymak zorunda oldukları kuralları kapsamaktadır. 

b. NEÜYÖS, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde önlisans ve lisans öğrenimi görmek 

isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri seçme ve yerleştirme sınavıdır. Bu 

sınav Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olan Dış İlişkiler Genel 

Koordinatörlüğü tarafından üç farklı dilde (Türkçe, İngilizce ve Arapça) 

düzenlenmektedir.  

c. Sınav Genel Yetenek, Matematik, Geometri alanlarında çoktan seçmeli 80 sorudan 

oluşur. NEUYÖS’teki testlerin içeriği ve konulara göre dağılımı şu şekildedir; 

o Matematik Geometri Testi (40 soru):  

 Rasyonel ve ondalıklı sayılar ve bu sayılarda dört işlem, üslü ve köklü 

sayılar,  

 Oran bulma ve değer hesaplama diğer bir konudur. 

 Çarpanlara ayırma, yani sadeleştirmeler ve değer hesaplamaları 

 Denklemlerde bilinmeyenleri bulma (x=?) 

 Kümeler, Kesişim ve Birleşim Bulma 

 Polinomlar (Polynomdivision) bölmede kalan(ları) bulma 

 Fonksiyonlarda grafiklerden değer bulmalar, bileşkeler, ters 

fonksiyonlar ve fonksiyonel denklemler. 

 Diğer önemli bir konu limitlerdir. Limit konusunda trigonometri ve 

fonksiyonlarda limit. 

 Denklemlerde bilinmeyen(leri) sayıları bulma 

 Trigonometri konusunda sadeleştirme, denklem çözme problemleri, 

grafiklerde trigonometrik değerlerin bulunması ve toplam fark 

formülleri büyük bir yer almaktadır. 

 Logaritmalar ve logaritmalı denklemler 

 Türev hesaplamaları, Limit ve Türev, Grafik ve Türev 

 Belirli/Belirsiz İntegral konuları, alan bulma ve şekillerde taralı 

alanların hesaplama 

 Matriste Dörtlü İşlemler 

 Determinant 

 Geometride ise Çember, Üçgen, Daire, Dörtgen, Dikdörtgen, Kare, 

Çokgen 

o Genel Yetenek Testi (40 soru):  

 Küplerin sayılması, satırlar arası ilişkiye göre sayı bulma, farklı şekiller 

arası ilişkiler ve tamamlayan şekli bulma, harf ve sayı ilişkileri, sayı ve 

şekil ilişkileri, şekiller ile toplama ve çıkarma işlemleri, terazi soruları 

(şekil denklikleri), üçe üçlü matrislerde eksiklerin tamamlanması, dörde 



dört matrislerde şeklin tamamlanması, şekil düzeninde sıradaki şekli 

bulma, objelerin ve kağıtların katlanması ile ilgili şekil soruları, şekil 

dizilerinde görüntülerin bulunması, sayılar aracılığıyla kurallar bulup 

boşlukları tamamlama. 

d. NEÜYÖS sınavına başvurularda adayların başvuru koşullarını sağlayıp 

sağlayamadıklarına ilişkin kendi beyanları dikkate alınacaktır. Başvuru şartlarını 

sağlamayan, yanlış beyanda bulunarak sınava girenlerin aldıkları puanlar kendilerine 

bir hak sağlamayacaktır. 

e. Adayların NEÜYÖS için yatırmış oldukları sınav ücretleri daha sonraki yıllara 

devredilmez. Başvurusu geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret 

yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, 

sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, herhangi bir 

bölüm/programa yerleştirilemeyen adayların ücretleri geri ödenmez. 

f. Sınav başvuruları; 26 Nisan 2021 – 25 Haziran 2021 tarihleri arasında Necmettin 

Erbakan Üniversitesi web sitesi üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. 

Belirtilen başvuru süresi dışında yapılan başvurular, şahsen veya posta yoluyla yapılan 

başvurular kabul edilmeyecektir.  

g. Sınav Merkezleri; 2021-NEÜYÖS sınavı Konya, Hatay, Edirne, İstanbul, Artvin, Van, 

İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa, Mersin, Mardin illerinde aynı tarih ve saatte 

düzenlenecektir.   

h. Sınav başvurusu olumlu sonuçlanan adaylar  “Sınav Giriş Belgesi”ni; 01 Temmuz 

2021 tarihinden itibaren başvuru ekranından alabileceklerdir. Adayların Sınav Giriş 

Belgesini sınava gelirken yanlarında bulundurmaları zorunludur. Ayrıca adayların 

sınava gelirken geçerli kimlik/pasaport veya ikamet tezkerelerini de yanlarında 

bulundurmaları zorunludur. 

i. NEÜYÖS sonuçları iki (2) yıl geçerlidir. 

j. Başvurularda adayların beyanları esas alınacak olup yanlış beyanda bulunan, bilgileri 

hatalı olan, yerine başkasını sınava sokan, sınav kurallarına aykırı hareket eden ve 

benzeri eylemlerde bulunan adaylar sınava girmiş olsalar bile almış oldukları puanları 

kendilerine bir hak sağlamayacaktır. Puanları geçersiz sayılarak tercih/kayıt işlemleri 

yapılmayacaktır. Tespiti halinde süre sınırı bulunmaksızın yasal ve idari işlemler 

başlatılacaktır. 

 

2- BAŞVURU KOŞULLARI 

a. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; 

1- Yabancı uyruklu olanların, 

2- Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk 

vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma 

belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu 

uyarınca aldığı Tanınan Haklarının Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi 

olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı 7. Maddesinde 

“(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik 

birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt 

dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı 

Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) 

3- Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına 

geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların, 



4- T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede 

tamamlayanların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir 

ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil) 

a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. 

uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç 

yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC 

dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında 

tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru 

yapabileceğine, 

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların 

yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC 

hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını 

KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk 

okullarında tamamlayanlar dâhil) başvuru yapabilmelerine, 

5- KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini 

tamamlayan 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 veya sahip olacakların, başvuruları 

değerlendirmeye kabul edilir. 

 

b. Adaylardan; 

1- T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de 

tamamlayanların, 

2- KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip 

GCE AL sınav sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer 

ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav 

sonuçlarına sahip olan  veya sahip olacaklar hariç), 

3- a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan 

çift uyrukluların, (ortaöğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede 

tamamlayanlar / ortaöğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki 

Türk okullarında tamamlayanlar hariç), 

4- Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını 

KKTC liselerinde bitirip GCE AL sınav sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 

tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak 

GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya olacaklar hariç), 

5- Türkiye’deki büyük elçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de 

bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya a 

maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift 

uyrukluların, başvuruları ise değerlendirmek için kabul edilmez. 

 

3- SINAV BAŞVURU İŞLEMLERİ 

a. Sınava girmek isteyen adayların başvurularını http://yos.erbakan.edu.tr/ adresi 

üzerinden çevrimiçi (online) olarak 25 Haziran 2021 tarihine kadar yapmaları 

gerekmektedir.  

b. Posta yolu veya elden yapılan sınav başvuruları kabul edilmeyecektir.  

c. Eksik veya yanlış bilgi verilmesi durumunda sınav başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

d. Başvuru ekranında bulunan bilgilerin eksiksiz doldurulması ve sınav ücreti ile ilgili 

dekontun başvuru ekranında bulunan ilgili alana yüklenmesi gerekmektedir. Başvuru 

ücreti kredi kartı ile ödenmiş ise ayrıca dekont yüklenmesine gerek yoktur.  

http://yos.erbakan.edu.tr/


o Sınav ücretinin yatırılacağı hesap numaraları 

 Türk Lirası Hesabı (Sınav Ücreti: 250,00 TL) 
Vakıf Bank Nalçacı Şubesi TR880001500158007308647561 

 Dolar Hesabı (Sınav Ücreti: 32 $) 
Vakıf Bank Nalçacı Şubesi TR240001500158048017574763 

 EURO Hesabı (Sınav Ücreti: 26 €) 
Vakıf Bank Nalçacı Şubesi TR450001500158048017574773 

 Riyal Hesabı (Sınav Ücreti: 120 Riyal) 
Vakıf Bank Nalçacı Şubesi TR800001500158048017667166 

e. Aday numaranız, başvuru onay durumunuz ve hangi alanlarda düzenleme yapılması 

gerektiğine ilişkin tüm bilgiler e-posta adresinize gönderilecektir. Düzenleme 

yapılması gerekli olan durumlarda eksikliklerin giderilerek başvurunuzu yeniden 

onaya göndermeniz gerekmektedir.  

f. Sınava girmek istediğiniz sınav merkezi ve sınav dilinin başvuru sırasında belirtilmesi 

gerekmektedir. 

o Sınav Merkezleri 

 Konya (06.07.2021) 

 Hatay (06.07.2021) 

 Edirne (06.07.2021) 

 İstanbul (06.07.2021) 

 Artvin (06.07.2021) 

 Van (06.07.2021) 

 İzmir (06.07.2021) 

 Gaziantep (06.07.2021) 

 Şanlıurfa (06.07.2021) 

 Bursa (06.07.2021) 

 Mersin (06.07.2021) 

 Mardin (06.07.2021) 

o Sınav Dili 

 Türkçe  

 İngilizce 

 Arapça 

 

4- SINAVIN UYGULANMASINA İLİŞKİN BAZI TEMEL KURALLAR 

a. Adaylar, sınava gireceği salona geldiklerinde sınav giriş belgelerini ve kimlik kontrolü 

amacıyla ülkeleri tarafından her bir vatandaşa sağlanan resmi kimlik kartını/süresi 

geçerli pasaportunu veya ikamet tezkeresini salon görevlilerine kontrol ettirmek 

zorundadır. Sınav Giriş Belgesi ile ibraz ettiği kimlik belgesindeki kimlik bilgileri 

uyuşmayan adaylar sınava alınmazlar. 



b. Başka bir kişinin yerine sınava girdiği tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır ve bu 

eylemi gerçekleştiren aday ve sınava giren kişi hakkında, ülkenin resmi makamlarına 

bilgi verilir. 

c. Sınava cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat 

fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan 

cihazlarla ve ayrıca silah vb. teçhizatla, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük 

işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açıölçer, cetvel vb. 

araçlarla da sınava girmek yasaktır.  

d. Sınavdaki testlerin cevaplama süresi 120 dakikadır. 

e. Sınav evraklarını salon görevlilerine teslim edip sınav salonundan çıkış yapan adaylar 

her ne sebeple olursa olsun tekrar sınav salonuna giremezler.  

f. Sınavın ilk 15 dakikasında salona gelen adaylar sınava alınır. Bu adaylara herhangi bir 

ek süre verilmez. 

g. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve görevlilere sınav içeriğine dair soru sormak 

yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları 

yasaktır. 

h. Adaylar sınava gerekli materyalleri (kalem, silgi vb.) getirerek girmekle yükümlüdür. 

i. Adaylar, sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Lüzum 

görüldüğü takdirde görevliler adayların oturduğu yerleri değiştirebilir. Kurallara aykırı 

davranışta bulunanlar ve/veya yapılacak uyarılara uymayan adayların sınavı geçersiz 

sayılacaktır. 

j. Sınavın uygulanmasına ilişkin diğer esas ve hükümler, sınav soru kitapçığında 

belirtilecektir. 

 

5- SINAV SONUCU İLE İLGİLİ ESASLAR 

a. Sorular çoktan seçmeli test olarak hazırlanmakta ve bilgisayar ile 

değerlendirilmektedir. Testlerin puanlanmasında yanlış cevaplar dikkate alınmayacak, 

doğru cevaplar üzerinden puan hesaplanacaktır.   

b. Sınav sonuçlarını adaylar http://yos.erbakan.edu.tr/ adresi üzerinden, başvuru 

işlemlerinde kullandıkları kullanıcı adı ve şifreleri ile alabileceklerdir. 

 

6- SON HÜKÜMLER 

a. Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü ile adaylar arasındaki haberleşme sadece 

başvuruda belirtilen e-posta adresi üzerinden Türkçe ve İngilizce dilleri kullanılarak 

yapılacaktır.  

b. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe 

girebilecek Yükseköğretim Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. 

Bu durumda izlenecek yol, Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü tarafından belirlenir. 

Bu kılavuzda belirtilmeyen hallerde Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü tarafından 

verilen kararlara göre işlem yapılır. 

c. Sınav ve başvuru tarihleri ile başvuru koşullarında Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Rektörlüğü değişiklik yapma yetkisine sahiptir. 

http://yos.erbakan.edu.tr/


d. İlan edilen sınav merkezlerinde mücbir sebeplerle  (terör,  doğal afet,  savaş vb.)  

sınav güvenliğini tehdit edici olağanüstü durumlar veya sınava başvuran aday 

sayısının yirmiden (20) az olması halinde a d a y l a r  diğer merkezlerden birine 

aktarılır veya başvuruları iptal edilerek ücretleri iade edilir. 

 

Sorularınız İçin İletişim 

E-posta: yos@erbakan.edu.tr  

Tel: (0332) 221 06 05 / (0332) 221 06 08 

 

mailto:yos@erbakan.edu.tr

