
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ALINACAK 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI 

 

13.02.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurul toplantısında  alınan kararlar 

uyarınca, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası 

Öğrenci Kabul Yönergesi koşulları esas alınarak Üniversitemize yurt dışından öğrenci kabul 

edilecektir.  

 

Adaylarda Aranacak Nitelikler 

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

 

1- Yabancı uyruklu olanların,            

2- Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından 

çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit 

olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların 

Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk 

Vatandaşlığı Kanununun 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 Kanununu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) 

3- Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına 

geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların, 

4- * a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC 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 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 dahil) başvuru yapabilmelerine, 

5- KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise)  

tamamlayan GCEAL 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, 

başvurularının kabul edilmesi, 

b- Adaylardan; 

 

1- TC uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de 

tamamlayanların,  

2- K.K.T.C uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde 

bitirip GCE AL 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 TC olan çift 

uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendinde şartları sağlayanlar hariç) 

4- Uyruğundan birisi K.K.T.C olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) 

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

tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE 

AL sınav sonuçlarına sahip olacaklar hariç), 



5- Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan 

yabancı liselerde öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı 

bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların, 

başvurularının kabul edilmemesi, 

 

Online Başvuruda İstenilen Belgeler: 

 

1- Doğumla T.C. uyruklu olup İçişleri Bakanlığı’ndan çıkma izni alanlar ile bunların Türk 

vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları tarafından yapılacak 

başvurularda adayın 5203 sayılı Kanunla tanınan hakları kullanabilmesini ispatlayan 

belge, (Mavi Kart) 

2- Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. uyruğuna geçmek suretiyle çift uyruklu 

olan adaylar tarafından yapılacak başvurularda, adayın yabancı uyruğuna ve Türk 

uyruğuna ilişkin resmi kimlik belgeleri ile Türk uyruğuna geçiş tarihini belirten belge, 

3- Lise diplomasının Türkçe tercümesi, 

4- Lise öğrenimleri süresince aldıkları dersleri, notlarını ve not ortalamasını gösteren ve 

lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not durum belgesinin (Transkript ve varsa 

yüzlük sisteme dönüştürülmüş halinin) Türkçe tercümesi, 

5- Pasaport, (Suriye uyruklu ve sığınmacılardan pasaportu olmayanlar için Tanıtma Kartı) 

6- Bir (1) adet (4,5 x 6 cm) vesikalık fotoğraf, 

7- NEÜYÖS veya Senato tarafından kabul edilen diğer yükseköğretim kurumları YÖS 

sınavı sonuç belgesi (Devlet Yükseköğretim Kurumları tarafından cari yıl ve önceki yıl 

yapılan, doğrulama kodu olan yabancı uyruklu öğrenci sınav sonuçları kabul 

edilmektedir.)  

8- Başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için okullarından alacakları 

öğrenim durum belgesinin Türkçe tercümesi, 

9- Ortaöğretim (lise) öğrenimini (KKTC hariç) yurt dışında tamamlayan T.C. vatandaşları 

ile uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu öğrencilerin öğrenim süresi boyunca öğrenim 

gördüğü ülkede bulunduğunu gösterir yurda giriş - çıkış belgesi. (E-devletten, Emniyet 

Müdürlüklerinden veya dış temsilciliklerimize müracaat ederek alabilirsiniz.) 

 

Başvuru Tarih  :  24 Haziran -  24 Temmuz 2022 

Sonuçların İlan Tarihi :  12 Ağustos 2022 

Kayıt Tarihi                :  15 Ağustos - 25 Ağustos 2022 

 

 

Başvuru Koşulları: 

1- Başvurular belirlenen tarihler arasında, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü 

web sayfası üzerinden online olarak yapılır.  

2- İstenilen belgelerden herhangi biri eksik olan adayların başvuruları değerlendirilmeye 

alınmaz. 

3- Başvuru koşullarını sağlamış olmak, adaylara yerleştirme için kabul edilme hakkını 

kazandırmaz. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uluslararası Öğrenci Kabulünde Kullanılması Uygun Görülen 

Sınavlar ve Taban Puanları 

 

 

                                                     

SINAVLAR  

NOT ORTALAMALARI 

EN DÜŞÜK PUAN 

1-  NEÜYÖS  

Tıp ve Diş Hekimliği 

Programları için 80 

Diğer Programlar için 50 

2- DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖS SINAVLARI 

Tıp ve Diş Hekimliği 

Programları için 80 

Diğer Programlar için 50 

3- ADAYIN KENDİ ÜLKESİNDEKİ LİSE DİPLOMA NOTU 

Tıp ve Diş Hekimliği 

Programları için 80 

Diğer Programlar için 50 

 

*100'lük sistem dışındaki durumlarda, Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından 

100'lük sisteme dönüştürülerek değerlendirme yapılır. 

 

 

Üniversitemiz tarafından Kabul Edilecek Diğer Yükseköğretim Kurumları YÖS 

Sınavları: 

 

Üniversitemiz Programlarına uluslararası öğrenci kabulünde, devlet yükseköğretim kurumları 

tarafından cari yıl ve önceki yıl yapılan yabancı öğrenci sınavlarının sonuç belgelerinde 

doğrulama kodu olması halinde kabul edilecektir. 

 

 

Sonuçların Duyurulması ve Kayıt: 

 

1- Başvuru sonuçları Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin web sayfasında duyurulur. 

2- Kayıtlar Akademik birimlerce (Fakülte/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu) yapılır. 

Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. 

Ancak mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekaletnamesini haiz 

vekilleri veya kanuni temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler. 

 

 

 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler: 

 

1- Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türkiye’deki liselerden alınan diplomalara 

denk olduğunu gösteren ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan 

ya da T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan veya Bakanlığın illerde bulunan 

Müdürlüklerinden alınacak "Denklik Belgesi", 

2- Başvuru sırasında örneği gönderilen sınav sonuç belgesinin aslı, 



3- Pasaportun kopyası, (Suriye uyruklu ve sığınmacılardan pasaportu olmayanlar için 

Tanıtma Kartı) 

4- 6 Adet (4,5 x 6cm) ebadında renkli vesikalık fotoğraf, 

5- 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 C1 düzeyinde 

Türkçe Yeterliklerinin olduğunu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınan 

Türkçe Eğitim Merkezlerinde düzenlenen Türkçe Yeterlik Sınavları ile 

belgelendirmesi gerekmektedir. (Zorunlu değil) 

7- 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) 

8- Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, 

9- Ortaöğretim (lise) öğrenimini (KKTC hariç) yurt dışında tamamlayan T.C. 

vatandaşları ile uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu öğrencilerin öğrenim süresi 

boyunca öğrenim gördüğü ülkede bulunduğunu gösterir yurda giriş - çıkış belgesi. (E-

devletten, Emniyet Müdürlüklerinden veya dış temsilciliklerimize müracaat ederek 

alabilirsiniz.) 


