%100 İNGİLİZCE PROGRAMLAR
İngilizce ve Türkçe Hazırlık: %100 İngilizce
Kayıt yaptırmış olduğunuz programda İngilizce Hazırlık sınıfı ve Türkçe Hazırlık sınıfı zorunludur.
İngilizce hazırlık sınıfından B2 seviyeyi geçmeniz gerekmektedir. İngilizce Hazırlık sınıfında öğrenim görebilmek
için, Yabancı Diller Yüksekokulunu ziyaret ediniz ya da ayrıntılı bilgiye http://sfl.karabuk.edu.tr/tr internet
adresinden ulaşabilir. Ayrıca, Lise eğitimini İngilizce aldığını belgeleyen öğrenciler İngilizce hazırlık Muafiyeti
için Karabük Üniversitesi Demir çelik Kampüsü Yabancı Diller Yüksekokulu binası Zemin kat şahsen görüşüp bilgi
alabilirsiniz.
Türkçe hazırlık: Türkçe Hazırlık işlemleri için Öğrenci İşleri Merkezi binası Zemin Kat TÖMER ofisini ziyaret ediniz.
Türkçe Hazırlık B2 seviyesine kadar okumanız zorunludur.
Ders saatlerinin uyması durumunda isterseniz Türkçe ve İngilizce hazırlık sınıfını aynı anda okuyabilirsiniz.
İngilizce Hazırlık sınıfını 2 yıl içerisinde bitirmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt yaptırmış olduğunuz
bölümünüzden kaydınız silinecektir.
%30 İNGİLİZCE (%70 TÜRKÇE) PROGRAMLAR
İngilizce ve Türkçe Hazırlık
Kayıt yaptırmış olduğunuz programda İngilizce Hazırlık sınıfı ve Türkçe Hazırlık sınıfı zorunludur.
Türkçe hazırlık: Türkçe Hazırlık işlemleri için Öğrenci İşleri Merkezi binası Zemin Kat Tömer ofisini ziyaret ediniz.
Türkçe Hazırlık C1 seviyesine kadar okumanız zorunludur.
İngilizce hazırlık sınıfından B2 seviyeyi geçmeniz gerekmektedir. İngilizce Hazırlık sınıfında öğrenim görebilmek
için, Yabancı Diller Yüksekokulunu ziyaret ediniz ya da ayrıntılı bilgiye http://sfl.karabuk.edu.tr/tr internet
adresinden ulaşabilir. Ayrıca, Lise eğitimini İngilizce aldığını belgeleyen öğrenciler İngilizce hazırlık Muafiyeti
için Karabük Üniversitesi Demir çelik Kampüsü Yabancı Diller Yüksekokulu binası Zemin kat şahsen görüşüp bilgi
alabilirsiniz.
Ders saatlerinin uyması durumunda isterseniz Türkçe ve İngilizce hazırlık sınıfını aynı anda okuyabilirsiniz. İngilizce
ve Türkçe hazırlık sınıfını 2 yıl içerisinde bitirmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt yaptırmış olduğunuz
bölümünüzden kaydınız silinecektir.
%100 TÜRKÇE PROGRAMLAR
Türkçe Hazırlık :
Türkçe Hazırlık işlemleri için Öğrenci İşleri Merkezi binası Zemin Kat Tömer ofisini ziyaret ediniz. Türkçe Hazırlık
C1 seviyesine kadar okumanız zorunludur.
Türkçe hazırlık sınıfını 2 yıl içerisinde bitirmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt yaptırmış olduğunuz
bölümünüzden kaydınız silinecektir.

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ:
Üniversitemiz tarafından kullanılmakta olan öğrenci bilgi sistemine giriş yapabilmek için
https://obs.karabuk.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx adresinden giriş yapmanız gerekmektedir. Kullanıcı adınız
öğrenci numaranız şifreniz TC kimlik (öğrenci belgenizin üzerinde yazmaktadır.) numaranızdır. Sisteme giriş
yaptıktan sonra mutlaka şifrenizi değiştiriniz. İletişim bilgilerinizi (telefon numarası, adres ve e mail adresi)
mutlaka güncelleyiniz. İletişim bilginizin eksik olmasından kaynaklı mağduriyetler yaşayabilirsiniz.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ WİFİ
Üniversitemiz kampüsünde yer alan Wifi (kablosuz İnternet) imkanlarından faydalanabilmek için
https://cp.karabuk.edu.tr/ adresinden kayıt yaptıktan sonra oluşturduğunuz kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme
giriş yapabilirsiniz. Sisteme kayıt olmak için öncelikle öğrenci bilgi sistemine yer alan telefon numaranız güncel
olmalıdır. Telefon numaranızın güncel olmaması durumunda sisteme kayıt olmanız mümkün değildir.
https://cp.karabuk.edu.tr/ adres çubuğuna yazdıktan sonra acıman sayfada 'Kullanıcı Adı ve Şifrenizi almak için
tıklayınız.' Yazısına tıklayınız. Açılan sayfada “Öğrenci” seçiniz. Açılan sayfada öğrenci numaranızı, TC kimlik
numaranızı (Tc kimlik numarası öğrenci belgenizde yazmaktadır.) ve yazan güvenlik kodunu giriniz. Bilgileri getir
butonuna tıkladığınız da açılan sayfada e mail adresi isteyecektir. Kullanmakta olduğunuz bir mail adresini oraya
yazınız ve kullanacağınız şifrenizi oluşturduktan sonra kayıt işlemine devam et butonuna tıklayınız. Sonra
https://cp.karabuk.edu.tr/ adresinden sisteme kaydettiğiniz mail adresini ve oluşturmuş olduğunuz şifrenizi
yazarak internete bağlanabilirsiniz.
İKAMET İŞLEMLERİ
Üniversitemize kayıt yaptıktan sonra ilk defa öğrenci ikametine başvuru yapmak için öncelikle https://eikamet.goc.gov.tr/Ikamet/OnKayit kayıt yapıp randevu almanız gerekmektedir. Daha sonra ikamet dosyasını
hazırlayıp eksiksiz bir şekilde ofisimize teslim etmeniz gerekmektedir. İkamet dosyasında olması gereken
belgeler için ofisimize gelerek bilgiyi alabilirsiniz.
Diğer illerde Kısa Dönem İkamet İzni olanlar: Üniversitemize kayıt tarihi itibari ile 10 gün içerisinde Başvuru
sisteminden Karabük İl Göç İdaresinden Öğrenci İkameti için başvuru yapmak zorundadır.
Diğer illerde Öğrenci İkamet İzni olanlar: Kayıt sildikleri Üniversiteden kayıt silmelerinden itibaren 10 gün
içerisinde Başvuru sisteminden Karabük İl Göç İdaresinden Öğrenci İkameti için başvuru yapmak zorundadır.
Ayrıca kayıt sildirdiklerine dair belge gerekmektedir.
SAĞLIK SİGORTASI
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan Genel Sağlık Sigortasını yaptırabilmek için Öğrenim Üniversitemize ilk
kayıt yaptırdığınız tarihten itibaren, Karabük Sosyal Güvenlik İl müdürlüğüne üç (3) aylık süre içerisinde yazılı
talepte bulunmanız gerekmektedir. Üç aylık süre içerisinde genel Sağlık Sigortası yaptırmadığınız takdirde,
öğrenim süresince bir daha genel sağlık sigortası yaptıramayacaksınız. Sonradan mağduriyet yaşamamak için özel
sigorta şirketleri tarafından yapılan özel sağlık sigortası için ödeyeceğiniz ücretten ziyade herhangi bir tedavi
masrafını karşılama oranına dikkat ediniz.
ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI
Üniversitemize girişlerde ve yemekhanede kullanılan öğrenci kimlik kartına başvuruda bulunabilmek için
öncelikle İkametiniz çıkması ve bunu gösterir TC kimlik numarasına sahip olmanız gerekmektedir. İkamet TC’niz
çıktıktan sonra öğrenci bilgi sisteminden telefon numaranızı ve e mail adresinizi güncelleyiniz. Kart Başvuruları
gerekli güncellemeler yapıldıktan sonra OTOMATİK olarak yapılacaktır.
ÖNEMLİ NOTLAR
1-

Öğrenci belgeleri e-imzalı ve barkotlu şekilde OBS 'den talep edilebilir. OBS'den onaylanan ve alınan
belgelerinizi resmi ve özel her yerde kullanılabilirsiniz.

2- Vekaletle belge talebi sadece noter vekaleti ile yapılacaktır. E-mail yoluyla vekalet verilemez.
3- Ofisten yapılan öğrenci işlemlerinde; öğrenci kimliği veya pasaport gösterilmesi zorunludur.
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