
  
 

 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

Madde 1 - Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin ön lisans ve lisans 

programlarına uluslararası öğrenci kabul koşullarını belirlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2 - Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen kontenjanlar 

esas alınarak Necmettin Erbakan Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmek 

isteyen uluslararası öğrencilere uygulanacak hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3 - Bu Yönerge, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun “Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne 

İlişkin Esaslar”a dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4 - Bu yönergede geçen, 

a) TC: Türkiye Cumhuriyeti’ni, 

b) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, 

c) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını, 

d) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini, 

e) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu, 

f) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü, 

g) Rektörlük: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünü, 

h) Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK): Necmettin Erbakan Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

i) İlgili Yönetim Kurulu: İlgili Birim Yönetim Kurulunu, 

j) Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü: Necmettin Erbakan Üniversitesinde öğrenim 

görmek üzere başvuran uluslararası öğrencilerin başvuru ve kabul süreci ile ilgilenen 

koordinatörlüğü, 

k) Uluslararası Öğrenci: Ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen, yurt dışından 

Türkiye’deki liseye denk bir okuldan mezun olan veya Türkiye’deki liselerden mezun olan 

yabancı uyruklu öğrenciyi, 

l) Kontenjan: Necmettin Erbakan Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans programlarına 

alınacak uluslararası öğrenci sayısını, 

m) YDYO: Yabancı Diller Yüksekokulunu,  

n) NEÜYÖS: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Öğrenci Kabul Sınavı’nı ifade eder. 

o) TR-YÖS: Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nı ifade eder. 

 

 

 



  
 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Öğrenci Kontenjanı, Adaylarda Aranacak Nitelikler, Başvuruda İstenilen Belgeler ve 

Başvuru Koşulları 

 

Öğrenci Kontenjanı 

Madde 5- Başvuru koşulları ile kontenjanların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve adayların 

ilgili programlara yerleştirilmesi Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünün 

yetkisindedir. 

(1) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/konservatuar yönetim kurulları tarafından 

belirlenen uluslararası öğrenci kontenjan önerileri, Senatonun onayından sonra 

Yükseköğretim Kurulu Ortak Veri Tabanına (YÖKSİS) girilerek Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığının onayına sunulur. 

(2) Uluslararası öğrencilerin kabul sürecine ilişkin uygulama takvimi, yüksek öğretim 

programlarının özellikleri de dikkate alınarak her yıl üniversitenin akademik 

takviminde belirtilir. 

(3) Belirlenen kontenjanlara başvuru olmaması veya dolmaması hâlinde bu 

kontenjanların diğer programlara aktarımı (Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk 

hariç) ÜYK'nun yetkisindedir. 

(4) Ülke çeşitliliğini sağlamak için ülkelere kontenjan tahsisi ya da sınırlaması yapılabilir. 

 

Adaylarda Aranacak Nitelikler  

Madde 6- 

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. 

 

Başvuruda İstenilen Belgeler 

Madde 7- Başvurular, aşağıda yer alan belge örnekleri ile online olarak yapılır; 

a- NEÜYÖS/TR-YÖS veya Senato tarafından kabul edilen diğer yükseköğretim kurumları 

YÖS sınavı sonuç belgesi, 

b- Lise diplomasının Türkçe tercümesi, 

c- 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 hâlinin) Türkçe tercümesi, 

d- Diploma notunu gösteren belgenin Türkçe tercümesi, 

e- Başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için okullarından alacakları 

öğrenim durum belgesinin Türkçe tercümesi. 

f- Pasaport, 

g- 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 belge.  

 

 

Başvuru İşlemleri 

Madde 8- 

1- Başvurulara ilişkin açıklamalar Üniversitenin web sayfasında başvuru tarihinden önce 

duyurulur. 



  
 

2- Başvurular Üniversitenin web sayfasında belirlenen tarihler arasında online olarak 

gerçekleştirilir. 

3- Başvuru süresi içinde online olarak sisteme yüklenen belgelerden herhangi biri eksik olan 

adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 

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

kazandırmaz. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Uluslararası Öğrenci Kabulü, Başvuru için Asgari Taban Puanlar, Başvuruların 

Değerlendirilmesi ve Yerleştirme 

 

Uluslararası Öğrenci Kabulü 

Madde 9- 

1- Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğüne bağlı Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü ve 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yönerge doğrultusunda belirlenen ilkeler çerçevesinde 

Necmettin Erbakan Üniversitesine ön lisans ve lisans öğrenimi için başvuru yapan 

uluslararası öğrencilerin başvurularını neticelendirmekle sorumludur. 

 

Uluslararası Öğrenci Sınavı ve Yerleştirme  

Madde 10- 

1- NEÜYÖS senatoca belirlenecek tarih ve yerlerde Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü 

tarafından farklı dillerde düzenlenir ve uygulanır. 

2- Sınav ücreti her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

3- Sınav Genel Yetenek, Matematik, Geometri alanlarında çoktan seçmeli 80 sorudan oluşur.  

4- Yerleştirme puanı; NEÜYÖS/TR-YÖS sınavı sonucu ile başvuru yapan adayların 

puanlarının yüzlük sistemdeki karşılığı, diğer yükseköğretim kurumları YÖS sınavları ile 

başvuru yapan adayların puanlarının yüzlük sistemdeki karşılığının %90’ı, lise diploması 

ile başvuru yapan adayların diploma notlarının yüzlük sistemdeki karşılığının %70’i (Milli 

Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Maarif Vakfı’na bağlı yurt dışı örgün ortaöğretim 

kurumlarından mezun, bu yönergenin 6. maddesinin a fıkrasının 1. bendi kapsamında olan 

adayların diploma notlarının yüzlük sistemdeki karşılığının %90’ı), hesaplanarak belirlenir. 

5- Puanların eşitliği durumunda, yaşı küçük olan adaya öncelik verilir.  

6- Gerek görüldüğünde ek yerleştirmeler yapılabilir. 

7- Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların yukarıda belirtilen 

genel koşullara ilave olarak Üniversitemizce yapılacak Özel Yetenek Sınavında başarılı 

olmaları gerekli olup başvuruların değerlendirilmesi, ilgili fakülte tarafından özel yetenek 

sınavı başvuru kayıt ve kabul yönergesindeki ölçütlere göre yapılır. 

 

 

Başvuru için Asgari Taban Puanlar 

Madde 11- 

1- Adayların başvuru puanlarının; Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri için en az yüz üzerinden 

80, diğer programlar için en az yüz üzerinden 50 olması gerekir. 

2- Üniversitemizce yapılacak olan NEÜYÖS sınavı, sınav tarihini izleyen iki yıl boyunca 

geçerlidir.  TR-YÖS ve diğer Yükseköğretim kurumları tarafından yapılan sınavların 

Üniversitemize başvurulardaki geçerlilik süreleri Senato tarafından belirlenir. 

 

 

 

 



  
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Sonuçların Duyurulması, Kayıt için Gerekli Belgeler, Dil Yeterlik Düzeyleri Sonuçların 

Duyurulması ve Kayıt 

 

Madde 12- 

(1) Başvuru sonuçları Necmettin Erbakan Üniversitesinin web sayfasında duyurulur. 

(2) Kayıtlar akademik birimlerce yapılır. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt 

için bizzat başvurmaları gerekir. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan 

adaylar, noter vekâletnamesini haiz vekilleri veya kanunî temsilcileri aracılığı ile kayıt 

yaptırabilirler. Kayıt işlemleri için senato farklı yöntemler uygulayabilir. 

 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler 

Madde 13- Kayıt için aşağıdaki belgeler istenir: 

(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 Bakanlığından veya Bakanlığın illerde bulunan Müdürlüklerinden 

alınacak "Denklik Belgesi", 

(2) Başvuru sırasında örneği gönderilen sınav sonuç belgesinin aslı, 

(3) Pasaportun kopyası, 

(4) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren belge, 

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

(6) Öğrenim süresince Türkiye’de geçimini sağlayabilecek aylık en az brüt asgari ücret kadar 

gelire sahip olduğunu gösterir resmi veya noter onaylı belge veya taahhütname, 

(7) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınan Türkçe Eğitim Merkezleri tarafından 

düzenlenen sınavlardan, en az C1 düzeyinde Türkçe yeterliliğinin olduğunu gösteren 

belge.  

(8) Eğitim-Öğretim dili yabancı dil olan programlara yerleştirilen öğrencilerin 

Üniversitelerarası Kurulun eşdeğer kabul ettiği uluslararası sınavlardan yeterli puan 

aldıklarını gösteren belge, YÖK ve ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavlarından 

70 veya üzeri puan aldığını gösteren belge. 

 

Eğitim-Öğretim Dili ve Yeterlik Düzeyleri  

Madde 14 – 

(1) Eğitim-Öğretim dili yabancı uyruklu öğrencinin ana dili dışında olan programlara 

yerleştirilen öğrencilerin program dilinden başarılı olduğunu belgelemeleri gerekmektedir.  

a- Türkçe programlara yerleşen öğrencilerin yeterliklerinin en az C1 düzeyinde olması 

gerekmektedir. (Türk vatandaşlığından çıkma izin belgesi alan öğrenciler ile 

ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayan öğrenciler hariç)  

b- Türkçe Yeterlik Seviyesini belgelendiremeyen öğrencilerin Necmettin Erbakan 

Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılacak 

Türkçe Yeterlik Sınavından başarılı olmaları gerekir. 

c- Türkçe dışındaki programlara yerleşen öğrencilerin ise Üniversitelerarası Kurulun eşdeğer 

kabul ettiği aşağıda belirtilen sınavlardan yeterli puanı almış olmaları veya YÖK / ÖSYM 

tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavlarından 70 ve üzeri puan almış olmaları 

gerekmektedir. 

 

 

 

 

 



  
 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNDE KULLANILMASI UYGUN 

GÖRÜLEN İNGİLİZCE EŞDEĞER SINAV VE TABAN PUANLAR 

SINAV / NOT ORTALAMALARI 
EN DÜŞÜK       

PUAN 

1 TOEFL IBT 84 

2 TOEFL CBT 221 

3 TOEFL PBT 561 

4 IELTS 6 

5 CAE 92 (C) 

6 FCE 75 (C) 

7 CPE 95 (C) 

8 NEÜ YDYO 70 

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

100'lük sisteme dönüştürülerek değerlendirme yapılır. 

 

(2) Programın öğretim dilinden başarılı olduğunu belgeleyemeyen öğrenciler Üniversitemiz 

ilgili birimlerinin Yönetmelik/Yönerge hükümlerine tabi olurlar. 

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin iki yıl içerisinde en az C1 düzeyinde Türkçe yeterliklerini 

sağlamaları ve hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Başarısız olan 

öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller 

 

Madde 15 - Uluslararası öğrenci kontenjanları kapsamında kabul edilen öğrencilere, eğitim-

öğretim ile ilgili konularda Necmettin Erbakan Üniversitesi Yönetmelik/Yönerge hükümleri 

kapsamında işlem yapılır. 

 

 

Yürürlükten Kaldırma 

Madde 16- Üniversitemiz Senatosunun 23.02.2022 tarih ve 2022/03-27 sayılı kararıyla kabul 

edilen “Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi” yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

Geçiş Hükümleri  

Geçici Madde 1- 2022-2023 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrencilerin B2 

seviyende Türkçe yeterliliğinin olduğunu belgelendirmesi yeterlidir. 

 

Yürürlük 

Madde 17- Bu Yönerge Yükseköğretim Kurulunun onay verdiği tarihte yürülüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 18- Bu Yönerge, hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür. 


