
KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ 

ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ SINAV YÖNERGESĠ 

(KBU-ULOS) 

 
Amaç 

Madde 1: (1) Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü bünyesinde 

oluşturulan Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavıyla alakalı gelir ve harcama usul ve esaslarını 

belirlemektir. 

 

Dayanak 

Madde 2: (1) Yükseköğretim Genel Kurulunun 28.03.2013 tarihli toplantısında kabul edilen 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 6287 sayılı Kanunla değişik 45/f maddesi ile 

01/02/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan yetkiye dayanılarak 

Yükseköğretim Kurulu’nun 13/02/2013 tarihli toplantısında belirlenen Yurtdışından Öğrenci 

Kabulüne ilişkin esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 3: 

a) Koordinatörlük: Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünü, 

b) Sınavlar (KBU-ULOS) : Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavını, 

c) Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Alım Komisyonu: Sınav sürecini 

yürütecek üyelerden oluşan komisyonu, 

d) Sınav Koordinatörü: Her bir sınav merkezinde sınavın organizasyonundan, 

yapılmasından ve görevlendirmelerden sorumlu olan kişiyi, 

e) Sınav Salon Başkanı: Sınavın olacağı salondaki koordinasyondan sorumlu olan her bir 

kişiyi, 

f) Sınav Salon Gözetmeni: Sınavın olacağı salondaki iş ve işleyişi gözlemleyen ve salon 

başkanına yardımcı olacak kişiyi, 

g) Ücret: Sınava başvuru anında masraflar karşılığında alınacak olan ücreti, 

h) Sınav Sorularını Hazırlama Komisyonu: İlgili alan öğretim elemanları içinden sınav 

sorularını hazırlamakla görevlendirilen 1 başkan ve 2 üyeyi, 

i) Sınav Sorularını Ġnceleme Komisyonu: Hazırlanan sınav sorularının uygunluğunu ve 

yeterliliğini inceleyen ilgili Üst Amir, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü ve ilgili 

alandan seçilen 3 öğretim elemanından oluşan komisyonu temsil eder. 

 

Sınav Sorularının Hazırlanması 

Madde 4: 

a) Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavı 40 Matematik, 40 Mantık 

sorusu olmak üzere toplam 80 sorudan oluşmaktadır. 

b) Sınav soruları Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü yönetimine 

soru hazırlamak için başvuran ilgili alan öğretim elemanları arasından, 1 başkan ve 2 

üyeden seçilerek oluşturulur. 

c) Soru kitapçığındaki tüm sorular “çoktan seçmeli” olarak hazırlanır. Her soru beş 

seçenekli (A, B, C, D ve E şıkları) olarak 3 ayrı kitapçık (A, B ve C kitapçıkları) 

türünden oluşur. 



Sınav Gelir ve Giderleri 
Madde 5: (1) Yurt Dışı Sınavı: 

a) Karabük Üniversitesi ile ikili anlaşma imzalamış bir Üniversite bünyesinde, böyle bir 

kurum yoksa anlaşılan bir kurum ya da kuruluş bünyesinde sınav yapılır. Sınav için 

alınacak başvuru ücreti her başvuru için imza karşılığı kayıt altına alınmak suretiyle 

karşı kurum tarafından tahsil edilir. 

b) Yurt dışında yapılacak olan sınav için görevlendirilecek personel ve sınavın ücreti, 

sınavın yapılacağı ülkede sınavı yapacak olan kurumla düzenlenecek olan bir protokolle 

belirlenir. 

 
(2) Yurt Ġçi Sınavı: Türkiye’de yapılacak olan sınav için, Uluslararası öğrenci adaylarından 

alınacak ücret Karabük Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından yıllık olarak belirlenir. Elde 

edilen gelir, Karabük Üniversitesinin ilgili hesabına yatırılır. 

 

(3) Uluslararası öğrenci kabul sınavının hazırlanması, uygulanması, vb. işler hizmet satın 

alma yoluyla gerçekleşir. 

 

(4) Soruların hazırlanması, çoğaltılması, paketlenmesi ve muhafazası Karabük Üniversitesi 

Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü’nün sorumluluğu altındadır. 

 

(5) Hazırlanan soruları inceleme komisyonu ilgili Üst Amir Başkanlığında, Uluslararası 

Öğrenci Koordinatörü ve ilgili alanda en az 3 öğretim elemanından oluşur. 

 

Genel Ġlkeler 

Madde 6: 

 

a) Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü, gerekli görmesi halinde 

kanun ve yönetmeliklere aykırı olmamak kaydıyla, yurt içi ve yurt dışında uygun yer ve 

zamanda Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavı (KBU-ULOS) yapabilir. 

b) Karabük Üniversitesi Öğrenci Kabul Sınavı (KBU-ULOS) takvimi, Uluslararası 

Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından hazırlanır. Üniversite Senatosunun kararı ile 

yürürlüğe girer.  

c) Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavı (KBU-ULOS), Karabük Üniversitesi Uluslararası 

Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından yapılır. Karabük Üniversitesine Uluslararası 

öğrenci kabulünde KBU-ULOS sınavı önceliklidir. Yapılan sınav sonucunda, 

yerleştirmeler sınav puanı üstünlüğüne göre yapılır. Puanların eşit olması durumunda 

tercih üstünlüğüne bakılır, yine eşit olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. 

d) Sınavlar, Yurt içinde Karabük Üniversitesi ve Üniversitenin belirleyeceği kurum ve 

kuruluşlarda yapılır. Yurt dışında ise Karabük Üniversitesinin anlaşmalı olduğu kurum 

ve kuruluşlarda protokol çerçevesinde yapılır. 

e) Sınav soruları Karabük Üniversitesinin ilgili personelleri tarafından sınav yerlerine 

ulaştırılarak sınavın yapılacağı salonlarda açılır ve sınavdan sonra aynı şekilde 

toplanarak Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğüne getirilir, 

değerlendirme sonunda arşivlenir. 

f) Türkiye’de ve yurtdışında sınava girecek tüm adayların fotoğraflı pasaport/resmi 

kimlik belgesi ile sınava giriş belgesini sınava girerken yanlarında bulundurmaları 

zorunludur. 

g) Alınacak öğrenci sayısı, sınava giren aday ve tercih edilen bölümler ile Uluslararası 

öğrenci kabul yönergesinde belirlenen ülke kontenjanı dikkate alınarak Karabük 

Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünce belirlenir. 



h) Sınavda tercih sıralamasına girebilmek için en az 40 ve üzeri puan almak zorunludur. 

Sınavda 40 ve üzeri puan almak yerleşmeyi garanti etmez. 

i) Sınav Sonuçları Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci koordinatörlüğü tarafından 

kullanılan Uluslararası Öğrenci Yerleştirme Sisteminde öğrencinin bireysel başvuru 

sayfasına eklenir.  

j) Uygulanacak olan sınavların süresi, soru sayısına bağlı olarak Karabük Üniversitesi 

Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünce belirlenir. 

k) Karabük Üniversitesi uluslararası öğrenci kabul sınavının geçerlilik süresi, sınavın 

yapıldığı yılın kayıt süreci ile sınırlıdır. 

 

Yürürlük 

Madde 7: (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunun kararı ile yürürlüğe girer. 

(2) 23/05/2017 tarih ve 2017/07-64 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Karabük 

Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınav Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

 

Yürütme 

Madde 8: (1) Bu Yönergenin hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 

*Bu Yönerge 25/02/2019 tarih ve 2019/4-41sayılı Üniversite Senato Kararı ile kabul 

edilmiştir. 


