·

KAYIT BELGELERİNİZ

1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet
belgesi
2. Aday 0,15 kat sayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı
diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir
resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı
düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
3. Son altı ay içinde, önden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 12 adet 4,5 cm x 6
cm boyutunda fotoğraf
4. 1988 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak Askerlik
Durum Belgesi
5. Öğrenci Katkı Payı birinci taksitinin yatırıldığını gösteren makbuz,

·

INTERNET ÜZERİNDEN KAYIT *

Çankırı Karatekin Üniversitesi Merkezi Bilgi Sistemi siz sevgili öğrencilerimizin öğrenimleri
süresince idari hizmetlerden rahat ve çabuk olarak faydalanmanız açısından tasarlanan
https://ubis.karatekin.edu.tr adresinden sisteme giriş yapınız. Ekranda açılan sayfada öğrenci no ve şifre
bilgilerini
yazarak
GİRİŞ
düğmesine
basınız,
(öğrenci
no:
http://oidb.karatekin.edu.tr/2010OKULNO/Default.aspx. adresinden öğrenebilirsiniz. Şifre T.C. Kimlik
numaranızdır. Örneğin öğrencinin numarası 100100001 T.C.Kimlik numarası 51733296680 olsun, bu
öğrenci, öğrenci numarasını 100100001 olarak, şifre bilgisini ise 51733296680 olarak girecektir.)
Şifrenizle girdikten sonra şifre değişikliği yaparak ŞİFRENİZİ değiştirin. Bu girişler yapıldıktan sonra ilk
önce “Öğrenci Sosyal Durum Belirleme Formunu“ cevaplayınız. Burada cevaplayacağınız bilgilerin daha
sonra kontrolleri yapılacağından doğru ve eksiksiz bilgi girişi yapınız. Formu doldurduktan sonra
KAYDET tuşuna bastığınızda karşınıza yeni bir ekran (2010-2011 Öğretim Yılı Yeni Öğrenci Kaydı
Kayıt Formu) açılacaktır. Bu ekranda bizdeki mevcut kayıtlı olan bilgilerinize ulaşacaksınız. Burada boş
veya hatalı olan alanları doldurup/düzeltin KAYDET tuşuna basarak bilgilerinizi kaydedin. Bu işlemler
sırasında sistemden bir hata iletisi almadıysanız işleminiz tamamlanmış demektir.
* Öğrencilerimizin Kayıt İçin Gelmeden Önce Mutlaka İnternet Üzerinden Kayıt İşlemini
Gerçekleştirmeleri Gerekmektedir.
·

ÖĞRENCİ KATKI PAYI ÖDEMELERİ

Yükseköğretim kurumlarında cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak bilinen Katkı Payları ile
ikinci öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esaslar, her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir. 18-22
EKİM 2010 tarihinden itibaren size en yakın HALKBANK şubesine giderek, banka yetkilisine öğrenci
numaranızı belirtmek suretiyle katkı payı ödemenizi yapabilirsiniz. Katkı payı miktarını yatırıp görevliden
2 adet dekont alarak öğrenci katkı payı ödeme (havale ücreti ödemeksizin) işlemini tamamlayınız.
Dekontlardan bir tanesi sizde kalacak, diğeri ise kayıt sırasında ilgili görevliye teslim edilecektir.
·

DERS ALMA

2010- 2011 Eğitim-Öğretim yılı ders kaydı 18–22 Eylül 2010 tarihleri arasında yapmanız
gerekmektedir, öğrencilerin internet üzerinden ders kayıtlarını yaparak danışmanlarına onaylatmaları
gerekmektedir.

