
Ün�vers�tem�ze yerleşen adayların kayıtları elektron�k olarak
ya da şahsen müracaat �le yapılır.

E-DEVLET YOLUYLA KAYIT İŞLEMLERİ

E-devlet üzer�nden kayıt yapab�lmes� �ç�n adayların e-devlet
ş�fres�ne sah�p olmaları gerekl�d�r. E-devlet ş�fres� PTT
şubeler�nden alınmaktadır.

E-devlet üzer�nden kaydını tamamlayan öğrenc�ler�n, kayıt
�şlemler� �ç�n ayrıca Ün�vers�tem�ze başvurmalarına gerek
yoktur. Kend�ler�nden herhang� b�r belge talep ed�lmez.
Adaylar e-devlet üzer�nden kayıt olduklarını göster�r barkotlu
çıktı alab�l�rler.

ŞAHSEN MÜRACAAT İLE KAYITLAR

E–devlet üzer�nden kayıt yaptırmayanların, kayıt �ç�n sağlık
raporu �stenen programlara yerleşen adayların ve M�ll� Eğ�t�m
Bakanlığından l�se mezun�yet b�lg�s� alınamadığı �ç�n e-devlet
üzer�nden kayıt yaptıramayan adayların kayıtları şahsen
müracaat �le yapılır.

Şahsen kayıt müracaatında bulunan öğrenc�ler, l�se
d�plomasının aslı ve b�r fotokop�s�n� kayıt görevl�ler�ne �braz
ederler.

Sağlık raporu �stenen programlara kayıt yaptıracak öğrenc�ler,
sağlık raporları �le b�rl�kte l�se d�plomasının aslı ve b�r
fotokop�s�n� kayıt görevl�ler�ne �braz ederler.
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GEÇİCİ KAYIT

Ün�vers�tem�ze kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğret�m
kurumlarından mezun olamayan bütünleme veya tek ders
sınavına g�recek adayların geç�c� kayıtları şahsen müracaat �le
yapılır.
Bu durumda olan adaylar geç�c� kayıt sırasında ÖSYM
Yerleşt�rme Sonuç Belges�n� �braz ederler. Sağlık raporu
�stenen programlara geç�c� kayıt yaptıracak öğrenc�ler �se
sonuç belges� �le b�rl�kte sağlık raporlarını �braz ederler.

Geç�c� kayıt yaptırmayan adayların asıl kayıtları yapılmaz. Bu
adayların mezun olduklarına �l�şk�n belgeler� �braz etmeler�
hal�nde asıl kayıtları yapılır. Kayıt duyurularında bel�rt�len
tar�hlere kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenler�n
kayıtları s�l�n�r. 

Öğrenc�n�n kayda gelmes�n� engelleyen askerl�k, hastalık,
tutukluluk vb. mücb�r sebepler�n varlığı hal�nde bu durumun
belgelenmes� kaydıyla noter vekâlet� yoluyla da kayıt yapılır. 

Engell� öğrenc�ler�m�z�n kayıtları, kayıt bürolarımızda öncel�kl�
olarak yapılır.
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AYNI ANDA İKİ FARKLI PROGRAMA KAYIT

Aynı anda örgün �k� ön l�sans veya �k� l�sans programına kayıt
yaptırılamaz. Bu durumda olan adayların kayıt yaptırab�lmeler�
�ç�n önceden kayıtlı oldukları programdan �l�ş�kler�n� kesmeler�
gerek�r. Programlardan b�r�n�n örgün d�ğer�n�n açık öğret�m
veya uzaktan öğret�m olması şartıyla aynı anda �k� ön l�sans
veya �k� l�sans programına kayıt yaptırılır.

Önl�sans programına kayıtlı öğrenc�ler�n l�sans programlarına,
l�sans programlarına kayıtlı öğrenc�ler�n önl�sans
programlarına kayıt yaptırmaların da b�r engel bulunmaz.

HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİ

Yabancı d�l hazırlık sınıfı bulunan(%30 veya %100 İng�l�zce)
programlara yerleşen adaylar �ç�n Yabancı D�ller Yüksekokulu
Müdürlüğü tarafından Yabancı D�l Sev�ye Bel�rleme Sınavı ve
Yabancı D�l Muaf�yet Sınavı yapılır. Hazırlık sınıfına �l�şk�n
ayrıntılı b�lg�, Yabancı D�ller Yüksekokulu Müdürlüğü web
sayfasında (http://sfl.karabuk.edu.tr/tr) �lan ed�l�r.

http://sfl.karabuk.edu.tr/tr
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ÖZEL YETENEK KAYITLARI

Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenc� alan
programların kayıtları, �lg�l� Dekanlık/Müdürlük tarafından web
sayfalarında �lan ed�len yer ve tar�hlerde yapılır. Ayrıntılı b�lg�,
Hasan Doğan Beden Eğ�t�m� ve Spor Yüksekokulu web
sayfasında (http://besyo.karabuk.edu.tr/�ndex.aspx) ve
Safranbolu Feth� Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültes�
web sayfasında (http://gstf.karabuk.edu.tr/�ndex.aspx) �lan
ed�l�r.

KAYIT İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

Adayların askerl�kle �lg�l� sorunları �ç�n askerl�k şubeler�ne,
kred� ve yurt konusunda ayrıntılı b�lg� �ç�n de Yükseköğren�m
Kred� ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne başvurmaları gerek�r.

Bel�rt�len tar�hler arasında kaydını yaptırmayan aday herhang�
b�r hak �dd�a edemez.

Ün�vers�teler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran
adaylar hakkında gerekl� yasal �şlemler� yapmaya yetk�l�d�r.

Yen� Kayıtlara �l�şk�n ayrıntılı b�lg�ye Öğrenc� İşler� Da�re
Başkanlığı web sayfasından

(http://o�db.karabuk.edu.tr/�ndex.aspx) er�şeb�l�rs�n�z.

http://besyo.karabuk.edu.tr/index.aspx
http://gstf.karabuk.edu.tr/index.aspx
http://oidb.karabuk.edu.tr/index.aspx

