
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 

2022-2023 AKADEMİK YILINDA 2.EK YERLEŞEN ULUSLARARASI 

ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT DUYURUSU  

 

 KAYIT TARİHLERİ: 26 - 29 EYLÜL 2022 
Yerleşen Adayların Kayıt İçin Şahsen Başvurmaları Gerekmektedir. Posta ile Kayıt 

Yapılmaz. 

*Başvuru sırasında beyan edilen bilgi ve belgelerin kayıt esnasında eksik veya yanlış olması 

durumunda adayın kaydı yapılmayacaktır.  

*Kayıtlar şahsen veya noter vekili aracılığı ile Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında 

yapılacaktır. (Merkez/Osmaniye) 

*Kayıtlar saat 08:00 - 17:00 arasında yapılmaktadır 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER  

1- Başvuruda kullanılan Sınav Sonuç Belgesinin aslı.(YÖS) 

2-Türk liselerine denkliği kabul edilmiş olan okul (lise) diplomasının aslı ve onaylı Türkçe 

tercümesi, 

3- T.C. Millî Eğitim Bakanlığından veya ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti’nin dış 

temsilciliklerinden alınmış lise denklik belgesi (aslı), (Türkiye’deki Milli Eğitim Bakanlığı’na 

bağlı okullardan mezun olan öğrenci adaylarından denklik belgesi istenmez) 

4- Öğrenim vizesi bulunan pasaportun fotokopisi ve noter onaylı Türkçe tercümesi. Suriye 

Uyruklu Öğrenciler için Geçici Koruma Kimlik Belgesi fotokopisi 

5- İki (2) adet fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde çektirilmiş ve öğrenciyi kolaylıkla 

tanıtabilecek şekilde olmalıdır, fotokopi kabul edilmez), (4.5x6cm ebadında) 

6- Transkript (Adayların, okulda (lise) aldıkları dersleri ve notlarını gösterir ilgili okul 

müdürlüğü tarafından onaylı resmi not belgesi ile bunun onaylı Türkçeye çevirisi) 

7- TÖMER Belgesi (Varsa) (En az B2 düzeyinde) 

8- Öğrenim ücreti dekontu (Kayıt merkezinde verilen öğrenci no ile ilgili birime verilecektir.) 

9- Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler 

ve alt soyları, Mavi Kart ya da Kimlik Paylaşım Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden 

alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini 

gösteren belge 

10- Çift Uyruklu Öğrenciler için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüklerinden 

alınabilir.) 

11- T.C. Vatandaşı olup ortaöğretiminin tamamını yurtdışında tamamlayan adayların, 

ortaöğretimlerini örgün eğitim yoluyla aldığını tespit etmek için pasaport veya emniyet 

kaynaklarından eğitim öğretim dönemi boyunca yurtdışında olduklarını belgelemek 

zorundadır. 



 

 

 

TÜRKÇE SEVİYE TESPİT SINAVI: 30 EYLÜL 2022 

Türkçelerinin yeterli olduğunu belgelemek üzere TÖMER belgesi bulunmayan 

öğrenciler Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından yapılacak olan Türkçe Seviye Tespit 

Sınavı’na katılacaklardır. Sınav sonucunda başarılı olan öğrenciler üniversite öğrenimlerine 

başlayacaklardır. Başarısız olan öğrenciler ise Türkçelerini geliştirmek üzere TÖMER’de 1 yıl 

sürecek olan Türkçe eğitimlerine başlayacaklardır.  

*Türkçe Seviye Tespit Sınavı 30.09.2021 cuma günü saat 09:30 da İlahiyat Fakültesi 

binasında bulunan TÖMER biriminde yapılacaktır. 

Bilgi Notu: Genel Sağlık Sigortası: Kayıt yaptıran öğrenciler üç ay içinde Yabancı 

Kimlik Numaraları ile Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru 

yapmadıkları takdirde Türkiye’deki hiçbir sağlık kuruluşundan yararlanamayacaklardır. 

 


