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29.06.2022  VE 2022/18/1 SAYILI SENATO KARARI 
 KORKUT ATA 

Önlisans ve Lisans    Seçme ve  Yönergesi

 BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve 
Amaç
MADDE 1- Yönergenin  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine  Fakülte, Yüksekokul 
ve Meslek    kabul edilmesine  usul ve  
düzenler.

Kapsam
MADDE 2- Bu Yönerge, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince   çerçevesinde 

 hükümetler emrine verilen burslardan yararlanmak suretiyle veya kendi  
önlisans ve lisans düzeylerinde  yapmak üzere Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine 
gelen   kapsar.

Dayanak
MADDE 3- Bu yönerge 2547  Kanun’un 65. maddesi ile  Kurulu 

   “   Kabulüne  Esaslar”a dayanarak 

 ve  
Madde 4- Bu Yönergede geçen; 
a) Akademik Birim: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek 

b) Fakülte:     Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine 
 her bir fakülteyi,

c)  Tezkeresi:   ülkemizde belirli süre ikametlerine izin 
 gösteren belgeyi,

ç) KKTC: Kuzey  Türk Cumhuriyeti’ni,  
d) Meslek Yüksekokulu:     Osmaniye Korkut Ata 
Üniversitesine  her bir meslek yüksekokulunu,
e) OKÜYÖS: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi  Uyruklu  Seçme 
f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve  Merkezini,
g)    Vizesi:  görmek üzere Türkiye’ye gelecek  

  yapabilmelerini  üzere  Temsilciliklerimizce verilen  
müsaadesini,

   Vize: Türkiye’de de ikamet müsaadesini haiz   
 yapabilmelerini  üzere   verilen müsaadeyi,

h) Rektörlük: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 
 TÖMER: Türkçe  Merkezlerini,

i) Türkçe  Kursu:   Türkçe   Osmaniye 
Korkut Ata Üniversitesinde veya     
j)   Her derece ve dalda  gören veya Türkçe   
Türkiye Cumhuriyeti  bulunmayan veya bu Yönergenin ilgili maddelerinde 

  
k)    Komisyonu: Rektör  belirlenen   
komisyonu, ifade eder.
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l) Üniversite: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini,
m) Yüksekokul:     Osmaniye Korkut Ata 
Üniversitesine

 her bir yüksekokulu,

 BÖLÜM
   Taban Puanlar,   Gerekli Belgeler, 

Kontenjanlar,   Gerekli Belgeler,  ve   
  ve Kesin 

 

MADDE 5- (1) Lise son   ya da mezun durumda  
a)  uyruklu 
b)  Türk  olup da   Türk   izni 
alanlar ve  Türk   belgesinde   olmayan  

 5203  Kanunla     belge sahibi  
belgeleyenlerin,
c)   uyruklu olup daha sonra T.C.  geçen çift 
ç) T.C. uyruklu olup   KKTC hariç  bir ülkede 

   KKTC   bir ülkedeki Türk 
 tamamlayanlar dâhil)

d) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de  tamamlayan GCE 
AL   sahip 
e) KKTC uyruklu olup 2005-2010 tarihleri   ülkelerdeki kolej ve liselere  

  alarak GCE AL   sahip olan veya sahip   
kabul edilir.
(2) Adaylardan,
a) T.C. uyruklu olup   Türkiye’de veya KKTC’de 
b) KKTC uyruklu  (KKTC’de  tamamlayan GCE AL   
sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri   ülkelerdeki kolej ve liselere   

 alarak GCE AL   sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
c) 5/1-b maddesinde   ilk  T.C. olan çift  

  KKTC hariç  bir ülkede   
 KKTC   bir ülkedeki Türk  tamamlayanlar hariç)

ç)  birisi KKTC olan çift    KKTC 
liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 Tarihleri   
ülkelerdeki kolej ve liselere    alarak GCE AL   sahip olan 
veya sahip olacaklar hariç),
d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan  
liselerde  gören T.C. uyruklu olan veya 5/1-b maddesinde   ilk 

 T.C. olan çift   kabul edilmez.

 ve Taban 
MADDE 6- (1)   için   OKÜYÖS veya Türkiye 
Cumhuriyeti’ndeki Devlet Üniversitelerinin    Uyruklu  

 (YÖS) en az 40 puan  olmak. Tercihleri   dilde  veren 
bölümler olan adaylardan  dil yeterlilik belgesi istenir.
(2) Zaman içerisinde meydana gelebilecek    tür ve seviyelerinde 
(3) Senato  eklemeler ve  
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  kabulüne   kabul edilebilmeleri için Üniversite 
 önerilen ve  Kurulu  onaylanan 

a- OKÜYÖS geçerlilik süresi 1 (Bir) 
b- Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Devlet Üniversiteleri    Uyruklu 

  (YÖS) geçerlilik süresi 2 (iki) 

  Gerekli Belgeler
MADDE 7- (1)  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi web  duyurulur. 

 belirlenen tarihler  internet üzerinden (online) 
(2)  için gerekli belgeler:
a) Mezun olunan okul (lise)  Türkiye’deki noter veya ülkelerindeki Türkiye’nin 

 temsilcilikleri    ile  Türkçeye çevirisi,
b)  sonuç belgesi  için  olan  sonucunu gösterir belgenin 

 kodunun okunacak    gerekir.)
c) Pasaportun kimlik bilgileri ve geçerlilik süresini gösteren    ile bunun

 Türkçeye çevirisi,
ç) Online    son 6 ay içerisinde    
yüklenmesi gerekmektedir. (Bu maddeye uygun olmayan  yükleyen  

 reddedilecektir.)

Kontenjanlar
MADDE 8- (1)   kabul  bir önceki  YKS 

  ve   yer alan  
 %50'sini, geçmeyecek  Üniversite Senatosu  belirlenerek 

 Kurulunun  sunulur.
(2)   kabul edilecek program    veya 

  halinde, eksik veya  olmayan kontenjanlar, kontenjan 
belirleme  çerçevesinde ve  Kurulunun izniyle Üniversitenin  
program  eklenebilir.
(3)  Kurulunun  ile bu yönergede belirlenen esaslar çerçevesinde 
Üniversiteye  Fakülte, Yüksekokul ve Meslek    kabul 
edilebilir.
(4)   Üniversitenin Önlisans ve Lisans birinci  ikinci  
uzaktan  ve     görebilir. METEB  (Endüstri 
Meslek Lisesinde vb.) programlarda  göremez.

  Gerekli Belgeler
MADDE 9- (1) Kesin  için gerekli belgeler:
a) 6/1 maddesinin  sunulan  sonuç belgesinin  ve  Türkçe tercümesi,
b) Türk liselerine  kabul  olan okul (lise)   ve  Türkçe 
tercümesi,
c) T.C. Millî   veya ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti’nin  
temsilciliklerinden  lise denklik belgesi 
ç)   Vize”li pasaportun  görülmek  fotokopisi ve  
Türkçe tercümesi,
d)    veya  ücretinin  gösteren banka dekontu,
e)  tezkeresinin  görülmek  fotokopisi,
f)  (2) adet   son  ay içinde  ve   

   fotokopi kabul edilmez),
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g) Türkiye’deki tam  bir hastaneden ya da ülkemizdeki üniversite hastanelerinden 
  kurulu raporu (istenen birimler için).

h) Transkript  okulda (lise)  dersleri ve  gösterir ilgili okul 
   resmi not belgesi ile bunun  Türkçeye çevirisi)

(2)  gelecek olan   ülkemizdeki  
maddi  sürdürebilmeleri için Senato  belirlenen miktarda maddi güvence 

 istenebilir.

(3) Üniversiteyi kazanan ve  dili Türkçe olan bir programa   o 
programda   için   birini  
gerekmektedir;

a) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi TÖMER veya YÖK  kabul  
Türkçe  veren merkezlerden  B2, C1 veya C2 düzeyinde Türkçe Yeterlik 
Belgesine sahip olmak.
b) B2, C1 veya C2 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesine sahip olmayan  
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türkçe  Uygulama ve  Merkezi 
(OKÜ TÖMER)   Türkçe Muafiyet    

c)  dili Türkçe olan liselerden   Lisesi hariç), lisenin  
okumak  mezun olmak.
d) B2, C1 veya C2 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesine sahip olmayan adaylar, Türkçe 

 için tüm  kendilerince  ve azami  
süresinden  üzere bir sonraki     dönemine kadar 
izinli   olamayanlara bir  (iki  daha ek süre verilir. Bu süre 
sonunda da Türkçe ve  Dil  ve Uygulama Merkezinden (TÖMER) 
belgesi getiremeyenlerin üniversite ile  kesilir.
e) Derslerin en az %30’u  dille verilen programlara   

 dil yeterlik belgesiyle birlikte B1 seviyesinde Türkçe yeterlik belgesi istenir.

 ve 
MADDE 10- (1)   ve   tümüyle 
Üniversitenin yetkisindedir. Üniversite,  doldurup doldurmamakta serbesttir. 

   olmak  için kabul edilmek  gelmez. 
 listeleri    Komisyonunun  ve Rektörün  ile 

     Komisyonu  karara 
(2)   kazanan  listesi Üniversitenin resmi internet sitesinde ilan edilir.
(3)     formunda belirttikleri e-posta adresine kabul 
mektubu gönderilir. Bu belge ile adaylar, ilgili mercilerden   Vize” 
alabilirler.
(4) Asil olarak   sonucunda  kalan kontenjanlara  kabul edilen 
adaylardan    komisyonu  ile ek  
(5) Üniversitemize    OKÜYÖS ve Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Üniversiteleri    Uyruklu   (YÖS) esas 
(6)     eksik belge,  belge veya  not 

 giren adaylar ile not  girmeyen   reddedilir.
(7)  döneminde birden fazla  yapan   tespit edilmesi 
durumunda  geçersiz 
(8)    tercih  dikkate  puan  göre  

   Uyruklu   (YÖS)    
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durumunda  tarihi günümüze daha   küçük) olana öncelik verilecektir.

  
MADDE 11- (1) Üniversitede  dili, belli   esas olarak Türkçedir.
(2) Üniversitenin zorunlu  dil   olan veya   dil  olan 
bölümlerine   kazanan adaylar, ""Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi  Dil 

   hükümlerine tabidir.
(3) Özel yetenek  ile  alan bölümlere  bulunup ön   

  genel  ilave olarak ilgili birim   Özel Yetenek 
   gerekir.   ilgili birimin özel yetenek 

   ve   yönergesindeki esaslara göre   özel 
yetenek  girmekle yükümlüdür. Özel yetenek  girmeyen ya da  

 olan    
(4)     ile ilgili konularda Osmaniye Korkut Ata 
Üniversitesi Önlisans ve Lisans  ve   hükümlerine tabidirler.

Kesin 
MADDE 12- (1) Üniversite  ilan edilen kesin  tarihlerinde istenen belgelerle
birlikte    listedeki  kesin  öncelikle  Kesin 
süresi içinde   listedeki adaylar,   kaybederler ve yerlerine ilan
edilen yedek listedeki adaylardan  gözetilerek  
(2)   ve  sürecinde tahrif  sahte, eksik veya  belge sunan

 kesin   olsa bile   iptal edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi  Uyruklu   (OKÜYÖS)

  ve  

 
MADDE 13- a) OKÜYÖS  bir kez    tarihleri,   

 ve tarihi Üniversite senatosu  kabul edilen  belirtilir.
b) OKÜYÖS sonucu,  tarihini izleyen 1 (Bir)  ve   için geçerlidir.

 
MADDE 14- (1)  için  belgeler gereklidir:
a) Aday  Formu
Form, Üniversitenin web   ve aday  çevrimiçi (online) olarak 
doldurulur. Söz konusu forma girilecek bilgi ve belgelerdeki  ya da eksiklikten  

 bütün  adaylara aittir.
b) Lise 
Lise   ve çevirisinin (Türkçe), henüz   olan  
ise, liselerinden, belirli bir tarihte mezun  gösteren resmi  (noter ya da Türk 

 Temsilcilikleri) geçici mezuniyet belgesinin  sisteme yüklenmelidir.
c) Pasaport / T.C. Nüfus  / Mavi Kart/ Geçici Kimlik  (Suriye Uyruklu olanlar 
için)
ç) Bir (1) Adet  

 son  ay içinde  önden görüntülü,    yüzü 
tamamen görünecek  ve 4.5x6 cm  
d)  Ücreti Dekontu

   ücretini  gösterir dekontu  formuna yüklemesi 
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gerekmektedir.  OKÜYÖS için     ücretleri daha 
sonraki  devredilemez.   ücretini    geçersizdir. 
Ücretini  sonra  vazgeçen, fazla ücret   geçersiz  

 girmeyen,   veya     olan veya  
geçersiz   ücretleri iade edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 ve Son Hükümler

  Ücreti
MADDE 15- (1)   her  için   ücreti, Bakanlar 
Kurulunca tespit edilen ücret  Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.
(2) Kabul edilecek      ve  ücreti yürürlükteki 
mevzuat  tahsil edilir.
(3) Kendi  ile  sildiren  ücret iadesi 

 ve Sigorta
MADDE 16-    giderleri kendileri   üzere, 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilgili genel     Kültür ve Spor 
Dairesi   yürütülür.

 Hükümler
MADDE 17-   ile ilgili olarak bu yönergede düzenlenmeyen hususlarda, 
ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri ile Üniversite Senatosu  

Yürürlük
MADDE 18- Bu Yönerge Üniversite Senatosunun  sonra  girer.

Yürütme
MADDE 19- Bu Yönerge hükümlerini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü yürütür.


