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20.05.2020 TARİH VE 2020/16/5 SAYILI SENATO KARARI EKİ.

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi

MADDE 1Bu Yönerge, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul ve 
Meslek Yüksekokullarına uluslararası öğrenci kabul edilmesine ilişkin usul ve esasları 
düzenler

MADDE 2Bu Yönerge, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince çeşitli anlaşmalar çerçevesinde 
yabancı hükümetler emrine verilen burslardan yararlanmak suretiyle veya kendi imkânlarıyla 
ön lisans ve lisans düzeylerinde öğrenim yapmak üzere Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine 
gelen uluslararası öğrencileri kapsar. 

MADDE 3Bu Yönerge; 11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6287 
sayılı Kanunun 14/1 maddesi uyarınca yurt dışından öğrenci kabul etmek isteyen 
üniversitelerin, Yükseköğretim Kurulu onayı ile yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin

esaslar ile ilgili karara istinaden hazırlanmıştır."

MADDE 4Bu Yönergede geçen;

a) Uluslararası Öğrenci: Her derece ve dalda öğrenim gören veya Türkçe kurslarına katılan 
Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunmayan veya bu Yönergenin ilgili maddelerinde 
tanımlanan diğer kişileri,

b) Öğrenim Meşruhatlı Giriş Vizesi: Öğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelecek uluslararası 
öğrencilere öğrenim yapabilmelerini sağlamak üzere Dış Temsilciliklerimizce verilen giriş 
müsaadesini,

c) Öğrenim Meşruhatlı Vize: Türkiye’de de ikamet müsaadesini haiz uluslararası öğrencilere 
öğrenim yapabilmelerini sağlamak üzere İçişleri Bakanlığınca verilen müsaadeyi,

ç) İkamet Tezkeresi: Uluslararası öğrencilerin ülkemizde belirli süre ikametlerine izin 
verildiğini gösteren belgeyi,

d) Rektörlük: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünü,

e) Üniversite: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini,

f) Fakülte: Uluslararası öğrencilerin başvuru yaptığı Osmaniye Korkut Ata

Üniversitesine bağlı her bir fakülteyi,

g) Yüksekokul: Uluslararası öğrencilerin başvuru yaptığı Osmaniye Korkut Ata

Üniversitesine bağlı her bir yüksekokulu, 



Sayfa 2 / 7

ğ) Meslek Yüksekokulu: Uluslararası öğrencilerin başvuru yaptığı Osmaniye Korkut Ata 
Üniversitesine bağlı her bir meslek yüksekokulunu,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ı) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini,

i) Türkçe hazırlık kursu: Uluslararası öğrencilere Türkçe öğretmek amacıyla Osmaniye 
Korkut Ata Üniversitesinde veya diğer yükseköğretim kurumlarında açılan kursları,

j) Akademik birim: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek 
yüksekokullarını,

k) OKÜYÖS. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavını,

l) TÖMER: Türkçe Öğretim Merkezlerini,

m) ACT: Amerika Birleşik Devletlerinde yüksekokul okumak için yapılan standart testi 
(American College Testing),

n) ABITUR: Alman Bakaloryası sınavını,

o) TAWJIHI: Ürdün üniversitelerinde okumak için girilen sınavı,

ö) GCE: İngilterede üniversite okumak için girilen sınavı (General Certificate of Education),

p ) Diplome Debirestan: İran lise diplomasını,

r ) SAT I: Amerika Birleşik Devletlerinde üniversite okumak için tüm dünyada girilebilen 
sınavı (Scholastic Aptitude Test),

s ) Pişdaneşgahi: İran bitirme notunu,

ş ) GAOKAO: Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan sınavı,

t) Al-Shahada: Suriye üniversitelerinde okumak için yapılan sınavı,

u) Al-Thanawıyya: Libya üniversitelerinde okumak için yapılan sınavı,

ü) International Baccalaureate: Uluslararası bakalorya sınavını,

v) Baccalaureat Libanais: Lübnan üniversitelerinde okumak için girilen sınavı

y) Baccalaureat Français: Fransa üniversitelerinde okumak için girilen sınavı,

z) Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu: Rektör tarafından belirlenen kişilerden oluşan 
komisyonu, ifade eder.

MADDE 5(1) Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bu Yönergede belirlenen esaslar 
çerçevesinde Üniversiteye bağlı Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına 
uluslararası öğrenci kabul edilebilir.
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(2) Uluslararası öğrenciler; Üniversitenin ön lisans ve lisans birinci öğretim, ikinci öğretim, 
uzaktan eğitim ve açık öğretim programlarında öğrenim görebilir. METEB bağlantılı 
(Endüstri Meslek Lisesinde vb) programlarda öğrenim göremez.

MADDE 6(1) Uluslararası öğrencilerden her yıl için alınacak öğrenim ücreti, Bakanlar 
Kurulunca tespit edilen ücret aralığından, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Kabul edilecek uluslararası öğrencilerden alınacak katkı payı ve öğrenim ücreti 
yürürlükteki mevzuat kapsamında tahsil edilir.

MADDE 7(1)Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarının, bir önceki yıl ÖSYS 
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programların 
kontenjanlarının %35'ini, geçmeyecek şekilde Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek 
Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulur.

(2)Yurt dışından öğrenci kabul edilecek program kontenjanlarına başvuru olmaması veya 
kontenjanların dolmaması halinde, eksik veya başvuru olmayan kontenjanlar, kontenjan 
belirleme esasları çerçevesinde ve Yükseköğretim Kurulunun izniyle Üniversitenin diğer 
program kontenjanlarına eklenebilir.

MADDE 8(1)Uluslararası öğrenci kabulüne ilişkin başvuruların değerlendirilmesinde 
Üniversite tarafından önerilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sınavlardan; 
lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, 
Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerinde herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak üniversite giriş sınavı 
statüsünde olan tüm sınavların (SAT, OKÜYÖS vs.) geçerlilik süreleri iki yıldır.

(2) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan akademik birimlere yapılan başvuruların 
değerlendirilmesi, özel yetenek sınavı yönergelerindeki ölçütlere göre yapılır.

MADDE 9 Uluslararası öğrenciler eğitim öğretim ile ilgili konularda Osmaniye Korkut Ata 
Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.

MADDE 10(1)Üniversitede öğretim dili, belli programların dışında, esas olarak Türkçedir.

(2) Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan veya yoğun yabancı dil eğitimi olan 
bölümlerine kayıt hakkı kazanan adaylar, ""Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yabancı Dil 
Eğitim Öğretim Yönetmeliği"" hükümlerine tabidir. 

MADDE 11(1) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:

a) Yabancı uyruklu olanların,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni 
alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının 
aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını 
belgeleyenlerin,

c) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,
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 ç) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede 
tamamlayanların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk 
okullarında tamamlayanlar dâhil)

d) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE 
AL sınav sonuçlarına sahip olanların,

e) KKTC uyruklu olup 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt 
yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, 
başvuruları kabul edilir.

(2) Adaylardan,

a) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların

b) KKTC uyruklu olanların (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 olacaklar hariç),

c) 11/1-b maddesinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, 
(ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların /ortaöğretiminin 
tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç)

 ç) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin 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 olan 
veya sahip olacaklar hariç),

d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı 
liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya 11/1-b maddesinde tanımlanan doğumla 
ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmez.

MADDE 12(1) Başvurular, başvuru formu doldurularak diğer başvuru belgeleriyle birlikte 
Üniversitenin akademik takviminde belirtilen tarihler içerisinde İnternet üzerinden yapılır.

(2) Başvuru için gerekli belgeler:

a) Aday tarafından doldurulmuş Başvuru Formu (Form, Üniversitenin resmi internet 
sitesinden temin edilebilir),

b) Mezun olunan okul (lise) diplomasının Türkiye’deki noter veya ülkelerindeki Türkiye’nin 
dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış örneği ile onaylı Türkçe’ye çevirisi,

c) Sınav sonuç belgesi (Başvuru için kullanılacak olan sınav sonucunu gösterir belgenin noter 
veya ülkelerindeki Türkiye’nin dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış örneği ile bunun 
onaylı Türkçeye çevirisi),
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ç) Pasaportun kimlik bilgileri ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının onaylı örneği ile 
bunun onaylı Türkçeye çevirisi,

d) İki adet fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde çektirilmiş ve öğrenciyi kolaylıkla 
tanıtabilecek şekilde olmalıdır, fotokopi olmamalıdır).

MADDE 13(1) Uluslararası öğrencilik için başvuru esnasında aday tarafından aşağıdaki sınav 
sonuçlarından herhangi birisi sunulmalıdır.

Sınav Türü Kabul Edilebilecek Asgari Başarı Seviyeleri

OKÜYÖS veya Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Devlet Üniversitelerinin yapmış oldukları 
Uluslararası Öğrenci sınavlarından en az 40 puan almak. Tercihleri arasında yabancı dilde 
eğitim veren bölümler olan adaylardan yabancı dil yeterlilik belgesi istenir.

Kazakistan Ulusal Üniversite Testi 120 puan üzerinden en az 90 puan,

ACT Matematik (Math), Fen (Science Reasoning) ve toplam (Composite) puan olarak en az 
21 puan,

TAWJIHI Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi Fen dalında (Scientific Stream) tüm 
derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 80 puan,

SAT I Reasoning testinde ""math"" ve ""critical reading"" testlerinden 1600 üzerinden en az 
1000 toplam puan ve 800 üzerinden en az 500 matematik puanı,

GCE Birisi başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 2 konuda A seviyesi (A level) ,

Baccalaureat Libanais Fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 13 puan,

International Baccalaureate Diploma notu en az 28 puan,

Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi Lise diploma notu (Diplome Debirestan) ortalaması en 
az 17/20 ve ""Pişdaneşgahi"" bitirme notu en az 17/20 olan adaylar,

ABITUR En az 4 puan,

GAOKAO Başvurulan programın puan türünde 750 puan üzerinden en az 500 puan,

Al-Shahada / Al-Thanawıyya Fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden Tıp Fakültesi için 
en az 200, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bölümleriiçin en az 190, diğer bölümler için en az 
175 puan,

TQDK Azerbaycan'da TQDK tarafından yapılan merkezi üniversite giriş sınavında 
Başvurduğu programla ilgili alanda (ihtisas grubu) en az 200 / 700 puan

Baccalaureat Français Diploma notu en az 12 puan,

University Entrance Examination of Greece Yunanistan Üniversite Giriş Sınavından tam 
puanın en az %40’ı veya üzerinde puan
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almış olmak

University Entrance Examination of Macedonia Makedonya Üniversite Giriş Sınavından tam 
puanın en az %50’si veya üzerinde puan almış olmak,

University Entrance Examination of Kosovo Kosova Üniversite Giriş Sınavından tam puanın 
en az %40’ı veya üzerinde puan almış olmak,

TCS (Turkish Republics – Turkish and

Relatives Communities Examination) TCS: Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba 
Toplulukları Sınavından en az 40 puan almış olmak,

Ujian Akhir National Examination (given in Indonesia)

Endonezya’da yapılan Ujian Akhir National sınavından en az 60 puan almış olmak.

Diğerleri Bu listede olmayan ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek diğer 
sınav belgelerine sahip olmak,

(2) Zaman içerisinde meydana gelebilecek değişmeler doğrultusunda sınav tür ve 
seviyelerinde Senato kararıyla eklemeler ve değişiklikler yapılabilir.

(3) Uluslararası öğrenci belirlenmesinde OKÜYÖS veya benzeri sınav puanı esas alınır. 

(4) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden Üniversitemiz programlarına başvurmak 
isteyen uluslararası öğrenci adayları, genel kabul kriterlerine ek olarak özel yetenek 
sınavlarıyla öğrenci seçme kriterlerine de tabi tutulurlar.

MADDE 14(1)Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tümüyle 
Üniversitenin yetkisindedir. Üniversite, kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. 
Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmek anlamına gelmez. 
Yerleştirme listeleri Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonunun kararı ve Rektörün onayı ile 
kesinleşir. İtirazlar Komisyon tarafından karara bağlanır.

(2) Kayıt hakkı kazanan adayların listesi (asıl ve yedek olarak) Üniversitenin resmi internet 
sitesinden ilan edilir. Ayrıca adayların uluslararası öğrenci başvuru formunda belirttikleri 
adrese kabul mektubu ile bildirilir. Bu belge ile adaylar, ilgili mercilerden “Öğrenim 
Meşruhatlı Vize” alabilirler. 

MADDE 15(1) Üniversite tarafından ilan edilen kesin kayıt tarihlerinde istenen belgelerle 
birlikte şahsen başvuran asıl listedeki adayların kesin kayıtları öncelikle yapılır. Kesin kaydını 
süresi içinde yaptırmayan asıl listedeki adaylar, kayıt haklarını kaybederler ve yerlerine ilan 
edilen yedek listedeki adaylardan sıra gözetilerek kayıt yapılır.

(2) Kayıt belgeleri eksik olan adayların kaydı yapılmaz.

MADDE 16(1) Kesin kayıt için gerekli belgeler:
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a) 13/1 maddesinin kapsamında sunulan sınav sonuç belgesinin aslı ve onaylı Türkçe 
tercümesi,

b) Türk liselerine denkliği kabul edilmiş olan okul (lise) diplomasının aslı ve onaylı Türkçe 
tercümesi,

c) TC Milli Eğitim Bakanlığından veya ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti’nin dış 
temsilciliklerinden alınmış lise denklik belgesi (aslı),

ç) “Öğrenim Meşruhatlı Vize”li pasaportun aslı görülmek koşuluyla fotokopisi ve onaylı 
Türkçe tercümesi,

d) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin ödendiğini gösteren banka dekontu,

e) İkamet tezkeresinin aslı görülmek koşuluyla fotokopisi,

f) Altı adet fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde çektirilmiş ve öğrenciyi kolaylıkla 
tanıtabilecek şekilde olmalıdır, fotokopi kabul edilmez),

g) Türkiye’deki tam teşekküllü bir hastaneden ya da ülkemizdeki üniversite hastanelerinden 
alınacak sağlık kurulu raporu (istenen birimler için).

h)Transkript (Adayların, okulda (lise) aldıkları dersleri ve notlarını gösterir ilgili okul 
müdürlüğü tarafından onaylı resmi not belgesi ile bunun onaylı Türkçeye  çevirisi)

(2) Yurt dışından gelecek olan uluslararası öğrencilerden, ülkemizdeki yükseköğrenimlerini 
maddi bakımdan sürdürebilmeleri için her yıl Senato tarafından belirlenen miktarda maddi 
güvence beyanı istenir.

(3) Programlara kesin kaydı yapılan öğrencilerin eğitim-öğretime başlayabilmeleri için 
Üniversite tarafından yapılacak Türkçe Dil Sınavında başarılı olmaları ya da Türkçe ve 
Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezinden (TÖMER) belgesi almaları gerekir.

Bunları yerine getiremeyen öğrenciler, Türkçe öğrenebilmeleri için tüm masrafları 
kendilerince karşılanmak ve azami eğitim-öğretim süresinden sayılmamak üzere bir sonraki 
eğitim- öğretim yılı kayıt dönemine kadar izinli sayılır. Başarılı olamayanlara bir yıl iki 
yarıyıl daha ek süre verilir. Bu süre sonunda da Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve 
Uygulama Merkezinden (TÖMER) belgesi getiremeyenlerin üniversite ile ilişiği kesilir.

MADDE 17 (1) Uluslararası öğrencilerin sağlık giderleri kendileri tarafından karşılanmak 
üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilgili genel sağlık sigortası işlemleri Sağlık, Kültür 
ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür

MADDE 18Uluslararası öğrenciler ile ilgili olarak bu yönergede düzenlenmeyen hususlarda, 
ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri ile Üniversite Senatosu kararı uygulanır.

MADDE 19 Bu Yönerge Üniversite Senatosunun onayından sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 20 Bu Yönerge hükümlerini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü yürütür.


