
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN  

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ TERCİH İŞLEMLERİ 

  Karabük Üniversitesi 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı için Yabancı Uyruklu Öğrenci 

Sınavı yapmamaktadır. Öğrenciler, sahip oldukları Ulusal ve lise diploma notlarına göre 

başvuru yapacaklardır ancak Tıp Fakültesi’ne başvuracak adaylar sadece SAT1 sınav 

sonucuna göre başvuru yapacaklardır. Başvuru sırasında öğrenciler okumak istedikleri 5 

programı seçeceklerdir. Yerleştirme işlemleri puan sıralamalarına göre yapılır. Yerleştirme 

işlemleri sonrası öğrenciler belirtilen tarihlerde Karabük Üniversitesine kayıt için şahsen 

gelmeleri gerekmektedir. Kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayan öğrenciler kayıt hakkını 

kaybeder. 

BAŞVURUDA GEÇERLİ OLAN SINAVLAR 

             Tablo1  

Uluslararası Sınavlar Taban Puanları Geçerlilik Süreleri 

SAT 1 En az 1000 Toplam Puan 

ve En az 600 Matematik Puanı 

2 yıl 

 

ACT Mat. , Fen(Science Reasoning) ve 

Toplam (Composite) en az 21 Puan 

 

2 yıl 

 

GCE (A LEVEL 

SINAVI) 

En az biri başvurulan programla ilgili 

olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi 

 

Süresiz 

 

IB Diploma notu en az 28/42 Süresiz 

 

ABITUR En az 4/1(Ters Ölçek) Süresiz 

 

 

KAYIT VE YERLEŞTİRME İŞLEMİ 

a) Ön kayıtlar adayın beyanına göre yapılır. İlk yerleştirme mezun durumundaki öğrenciler 

için yapılacaktır. 

b) Öğrencilerin tercih sırasındaki beyanları gerçeği yansıtmadığı takdirde başvuruları iptal 

edilecektir. 

c) Tıp Fakültesi için başvuracak adaylar sadece Sat 1 sınav sonucuna göre başvuru 

yapacaklardır. (En az 640 Math., 300 Critical Reading, 300 Writing puanı) 

d) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran yabancı uyruklu öğrenci 

adaylarının ilgili birimin Özel Yetenek Sınavına girmeleri gerekmektedir. 

e)  Değerlendirmeye esas alınan Tablo 1 ve diploma başarı puanlarının eşit olması 

halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. 

f )  Bir birime kabul edilen aynı ülke uyruklu öğrencilerin sayısı, bu birime bağlı 

programların yabancı uyruklu kontenjan toplamının yüzde 20’sini geçemez. 

Kontenjanların dolmaması halinde, dolmayan kontenjanlara bu kural dikkate 

alınmaksızın başarı puanı sırasına göre adaylar yerleştirilir. 

g) Karabük Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru 

koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. 



h) Kabul edilen adaylara durumlarını bildiren bir mektup (Kabul Mektubu) gönderilir. Bu 

mektuba kayıt tarihleri ve gerekli bilgiler eklenir. 

i) Yabancı uyruklu öğrenci adayı en fazla 5 programa başvurabilir. 

j) Kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayan öğrenciler kayıt hakkını kaybeder. 

k) Değerlendirmede eksik bilgi ve/veya belgeye rastlanan adayın başvuru iptal edilecektir. 

l) Her aday sadece bir başvuru yapabilir. Birden fazla başvurusu olduğu tespit edilen 

adayların tüm başvuruları iptal edilir. 

 

2016-2017 Eğitim Öğretim Yabancı Uyruklu Öğrenci Alım Takvimi 

 

Tercihlerin alınması       :18 Nisan -13 Mayıs 2016  

Tercihlerin açıklanması  : 30 Mayıs 2016 

Kayıt tarihleri    : 13 – 17 Haziran 2016 

2. Tercihlerin alınması       : 25 Temmuz- 12 Ağustos 2016 

2. Tercihlerin açıklanması  : 22 Ağustos 2016 

2. Kayıt tarihleri   : 5 Eylül - 9 Eylül 2016  


