
KAYITLAR 

 

Karabük Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında Yabancı Uyruklu Öğrenci 

Alımına ilişkin belirlenen takvime göre belirtilen tarihlerde aşağıda maddeler halinde 

belirtilen evraklar ile yapılır. 

 

Kayıt Tarihleri :  1. Kayıt Tarihi  : 13 – 17 Haziran 2016 

              2. Kayıt Tarihi :  05 –  09 Eylül 2016 

 

KAYIT EVRAKI: 

a) Lise Diplomasının aslı ve diplomanın onaylı Türkçe tercümesi (veya Diploma Denklik 

Belgesi) 

b) Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi, 

c) Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi 

d) Dış Temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin tasdikli veya T.C. Büyükelçiliği ya da 

Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği 

e) Pasaportun  veya  resmi   makamlardan   alınan   kimliğinin tasdikli   veya   T.C. 

Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği 

f) Katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontu, 

g) Fotoğraf (4 adet) 

h) Adayların üniversitede eğitimlerini sürdürebilmelerini temin edebilecek tutarın ustunde 

bir gelire sahip olduğunun resmi veya noter onaylı belge veya taahhütname 

(Yükseköğrenimini üniversitemizde sürdürecek yabancı uyruklu Öğrencilerin, maddi 

durumlarının öğrenimleri için uygun olduğuna dair ülkelerindeki mülki birimlerce veya 

Türkiye’deki konsolosluklarından belgelemeleri gerekmektedir. Bununla ilgili gerekli 

maddi güvence miktarı her yıl diğer koşullarla beraber Üniversitemiz Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığı’nın http://www.Karabük.edu.tr/dbsk/oisleri web adresinde duyurulur.) 

i) T.C. uyruklu adayların T.C. Kimlik No beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 

j) T.C. uyruklu erkek adayların askerlik durumuna ilişkin resmi makamlarca onaylı bir belge,  

k) Ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitiren KKTC uyruklu adayların GCE 

AL sınav sonuç belgesinin aslı 

l) İkamet tezkeresinin bir örneği (Kayıttan sonra Emniyet makamlarına başvurmak ve 

ikamet tezkeresi almakla yükümlü bulunan yabancı uyruklu adayların ikamet tezkeresinin 

bir örneğini ibraz etmesi zorunludur.) 

 

 

 

 

http://www.karabük.edu.tr/dbsk/oisleri


 

 

Başvuru Koşulları  

Madde 6: 

A) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; 

a) Yabancı uyruklu olanların, 

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma 

izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan 

çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına 

İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 

7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik 

birliği içinde doğan çocuk  Türk  vatandaşıdır.”  hükmü  bulunmakta  olup,  yurt  dışından  

kabul  kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar 

bulunmaktadır.) 

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / 

bu durumdaki çift uyrukluların 

d) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede 

tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk 

okullarında tamamlayanlar dahil) 

e) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan 

GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki 

kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya 

sahip olacakların, başvurularının kabul edilmesi, 

B) Adaylardan 

a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların, 

b) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE 

AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve 

liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar 

hariç), 

c) A maddesinin b numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift 

uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / 

ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında 

tamamlayanlar hariç) 



ç) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC 

liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer 

ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip 

olan veya sahip olacaklar hariç), 

d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan 

yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya A maddesinin b numaralı 

bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların, 

e) Fikir ve eylemleri ile T.C. aleyhine faaliyette bulunmuş veya T.C. vatandaşlığından 

bir yaptırım olarak çıkarılmış bulunan kişilerin, 

f) Kültür anlaşmaları, kültürel değişim programları ve benzeri düzenlemelerle T.C. 

Hükümeti’nce yabancı hükümetler emrine verilen burslardan veya yükseköğretim 

imkanlarından    yararlandırılmış    olanların    ve    Batı    Avrupa    Açık    Öğretim    Lisesi 

Programlarından  mezun olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ( Batı    Avrupa    Açık 

Öğretim Lisesi programlarında okurken yurtdışında ikamet edenler hariç).  başvurularının kabul 

edilmemesi, 

 

 

 

 

 


