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Üniversitemiz ; Zonguldak Karaelmas Üniversitesine 
bağlı iken 29 Mayıs  2007 tarih ve 26536  sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan 5662 sayılı kanun ile 
kurulmuştur. Karabük Üniversitesi, 14 Fakültesi, 4 
Enstitüsü, 4 Yüksekokulu, 7 Meslek Yüksek Okulu 
ve 11 Araştırma Merkezinde yaklaşık 50 000’i aşan 
öğrencisi ile her geçen gün büyüyen bir ailedir. En çok 
tercih edilen üniversiteler arasında  ilk sıralara adını 
yazdıran Üniversitemiz; kültür, sanat, eğitim, ekonomi 
ve sanayi hamleleriyle sürekli gelişen, büyüyen 
şehrimize faaliyetleri, potansiyeli ve geleceğe dönük 
projeleri ile önemli katkılar sağlayan yeni nesil bir 
üniversitedir.      

  Karabük ; doğa, tarih ve sanayinin bir arada bulunduğu 
bir şehirdir. Coğrafi konumu bakımından hem ülkemizin 
büyük kentlerine çok yakın bir noktada, hem de 
ülkemizin ana ulaşım aksına  kolayca varılabilecek bir 
mesafede bulunmaktadır.
  Üniversitemiz, sadece Karabük şehrimize değil; 
şehrimizin yanı sıra yer aldığı bölgenin kalkınmasına 
hizmet etmek amacıyla bilimsel veri üreten ve ihtiyaç 
duyulan her sahada araştırma ve uygulama  hizmeti 
veren bir bilim üssü olmayı hedeflemektedir.

Tarihçe
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Üniversitemiz kuruluşundan bugüne her alanda 
büyük bir gelişim göstererek ülkemizin en çok 
tercih edilen üniversitelerinden biri haline gelmiştir. 
Son yıllarda üniversitemiz, gösterdiği akademik 
ve bilimsel başarıların yanı sıra; yeni eğitim binaları, 
araştırma merkezleri, gelişen ve genişleyen 
laboratuvar olanakları dikkate alındığında, mensubu 
olmaktan gurur duyduğumuz dinamik bir üniversite 
konumuna gelmiştir.

Alanında başarılı akademik kadrosu, tecrübeli 
idari personeliyle ülkemizin saygın eğitim kurumları 
arasında yer alan Üniversitemiz; sadece bilgi üreten 
ve bu bilgileri öğrencilere aktaran geleneksel 
anlayışın yerine, bilgileri ürün ve üretime dönüştüren 
yeni nesil bir üniversite olmanın planlarını 
yapmaktadır.

Kentimizden, ülkemizden ve ülke dışından bize 
gelen tüm gençleri kültürleriyle barışık, analitik 
düşünme yeteneği gelişmiş, bilgiyi üreten ve yayan, 
toplumuna karşı sorumluluklarına vakıf, evrensel 
değerlere sahip, ortak bir dünya idealiyle yetiştirerek 
insanlığa hizmet etmeyi hedefliyoruz. 

Bilimsel araştırmaların ve yeni buluşların adresi 
olan; hedeflerine ulaşmak için gece gündüz çalışan 
marka bir üniversite olmak temel amacımızdır. 
Bizi bu amaca taşıyan mevcut öğrencilerimiz ve 
mezunlarımız sahip oldukları özgüven, çalışma aşkı 
ve mesleklerindeki başarılarıyla gurur ve mutluluk 
kaynağımızdır.

En içten selamlarımla…

Prof. Dr. Refik POLAT
Rektör

Üniversitemiz

Rektörden...
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Fakültemiz öğrencilerini her bakımdan geliştirmeyi 
ve onları sorumlu, yaratıcı düşünceye sahip, çağdaş, 
evrensel geçerliliği olan bilgi ve beceriler ile donatılmış 
bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Fakültemizin misyonu; ülkemizin temel değerleri 
ve stratejik hedeflerine uygun eğitim hizmeti vermek, 
insanlığın gelişimine hizmet edecek bilgi ve teknoloji 
üretmek; mensuplarının ve toplumun sosyal, kültürel, 
sanatsal ve sportif gelişimine katkı sağlamaktır.

Fakültemiz kendisine vizyon olarak; bilimsel 
çalışmalarda, sosyal sanatsal ve sportif faaliyetlerde 
Türkiye’de önde gelen ve dünyada saygın, uluslararası 
nitelikte öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip, öncü 
bir kurum olmayı belirlemiştir.

Sosyal Bilimler alanının değişik dallarında araştırmacı 
yetiştirmek amacıyla hedefine hizmet eden Fakültemiz 
bünyesinde; toplam 13 bölüm olmak üzere 8 lisans, 
6 yüksek lisans ve 2 doktora programının yanı sıra 
2013 yılından itibaren Pedagojik Formasyon Eğitimi de 
verilmektedir.

        PROGRAMLAR
• Arkeoloji
• Coğrafya 
• Coğrafya (İÖ)
• Felsefe
• Felsefe (İÖ)
• İngiliz Dili ve Edebiyatı
• İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)
• Sanat Tarihi
• Sanat Tarihi (İÖ)
• Sosyoloji 
• Sosyoloji (İÖ)
• Tarih 
• Tarih (İÖ)
• Türk Dili ve Edebiyatı
• Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)

Fakülteler

Edebiyat Fakültesi
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Yaşadığımız yüzyılın bilimsel ve toplumsal değerlerini, bilgi birikimini 
kullanarak gelecek yüzyılları inşa etmeyi hedefleyen Fen Fakültemiz; 
eleştirel düşünce yeteneğine sahip, bilim ve teknolojinin gelişmesine 
katkı veren, bilginin toplum yararı için yayılmasını sağlayan, deneyimli ve 
kendine güvenen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Fakültemizin laboratuvar ve eğitim olanakları en verimli şekilde 
kullanılmakta; yenilikler, özgün fikirler ve değişen bilgi teknolojileri güncel 
olarak takip edilmektedir. Fakültemiz gereksinim duyduğu enerji ve 
sinerjiyi akademisyenleri, öğrencileri ve tüm çalışanları ile birlikte üreterek 
ve sürekli kılarak saygınlığı ve etkinliği daha da artan bir fakülte olmayı 
hedeflemektedir.

Bölümlerimizdeki lisans programları öğrencilerimizin, alanlarında 
uzman olmak için ihtiyaç duyacakları mesleki bilgileri kazanmalarını, 
sürekli değişen ve gelişen teknolojiyi izleyebilmelerini, yaşam boyu eğitimi 
kendilerine amaç edinmelerini ve istedikleri zaman istedikleri bilgiye 
kolayca ulaşabilecekleri bir birikime sahip olmalarını sağlayacak biçimde 
planlanmıştır.

Fen Fakültemiz, kuramsal derslerin yanı sıra elektronik ve bilgisayar 
programlama gibi uygulamaya dönük zengin içerikli 5 lisans programıyla 
eğitim öğretim hizmetine devam etmektedir. Ayrıca Fakültemiz 
öğrencilerine Pedagojik formasyon eğitimi de verilmektedir.

PROGRAMLAR
•     Matematik Bölümü
•     Fizik Bölümü 
•     Kimya Bölümü
•     Biyoloji Bölümü
•     İstatistik Bölümü

Fakülteler

Fen Fakültesi
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz, yüksek azim ve gayret 
sahibi akademisyenleri; özverili idari çalışanları ve alanında 
en iyi olmayı hedefleyen öğrencileriyle, ülkemize ve insanlığa 
katkısını azami seviyeye çıkarmayı hedeflemektedir.

Gençlerimizin hayata hazırlandığı en önemli aşamalardan 
birisi olan yüksek öğretim döneminin en verimli şekilde 
geçmesi için, onlara her türlü imkânı seferber etmenin 
gayreti içerisindeki Fakültemizde, ilk yıl isteğe bağlı İngilizce 
hazırlık okutulmaktadır. Fakültemizde diğer yıllarda eğitim 
dili Türkçedir.

Öğrencilerimiz Erasmus programı kapsamında birçok 
Avrupa Birliği ülkesindeki üniversitelerde öğrenim 
görebilmektedir. Çeşitli alanlarda sertifika eğitimleri 
verilmekte, böylece öğrencilerimizin kişisel ve sosyal 
gelişimine katkı sağlanarak, mezun olduktan sonra daha 
kolay iş bulmalarına imkân hazırlanmaktadır. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerimiz, 
kendi programlarının yanı sıra fakülte içi ve dışı ÇAP 
programlarına da katılabilmekte ve çift diplomayla mezun 
olabilmektedirler.

PROGRAMLAR
•     İktisat
•     İktisat (İÖ)
•     İşletme
•     İşletme (İÖ)
•     Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
•     Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
•     Sosyal Hizmet
•     Uluslararası İlişkiler
•     İşletme (İÖ)
•     Sosyal Hizmet 
•     Uluslararası İlişkiler
•     Uluslararası İlişkiler (İÖ)

Fakülteler

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
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Fakültemiz, İslami ilimler sahasında bilimsel araştırma metotlarıyla 
ilmî eserler ortaya koyan; gelişmiş, analitik ve tutarlı düşünme yeteneği 
sayesinde günümüz meselelerine çözüm yolları sunma potansiyelini 
haiz münevver din adamları yetiştirme ideali doğrultusunda eğitim ve 
öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Fakültemizdeki eğitim ve öğretim sürecinde öncelikle İslami ilimlerin 
anahtarı olması sebebiyle Arapça eğitimine önem verilmektedir. 
Dil eğitiminin yanı sıra; Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları 
bölümlerindeki derslerin yanında Felsefe grubu dersleri de 
anlatılmaktadır. 

İlahiyat Fakültemizde yine Kur'an-ı Kerim'in tecvid, ta’lim ve tashih-i 
huruf kurallarıyla tilavetini ve belirli ayet ve sûrelerin ezberlenmesini 
kapsayan dört yıllık bir Kur'an eğitimi sunulmaktadır. Öğrencilerimiz 
müfredat derslerine ek olarak öğretim elemanlarımızın rehberliğinde 
Arapça, Osmanlıca, Tefsir, Hadis, Kelam ve Fıkıh gibi alanlarda özel ders 
takip edebilmektedirler.  

Fakültemizde öğrencilerimizi hafızlık yapmaya teşvik edilmekte, 
gönüllü öğrencilerimizin mezun oluncaya kadar, Hafız olmalarına 
yönelik imkânlar sağlanmaktadır. Güzel sanatlarımızdan Hüsn-i 
Hat ve Dinî Musikî alanlarında da ilgili öğrencilerimize özel kurslar 
düzenlenmektedir.  

PROGRAMLAR
•     İlahiyat
•     İlahiyat (İÖ)

Fakülteler

İlahiyat Fakültesi
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Üniversitemizin İşletme Fakültesi, benzerlerinde bulunan jenerik 
bölümler yanında devlet üniversiteleri arasında ilk olan Girişimcilik 
bölümüne de sahiptir. Yine sadece iki üniversitede bulunan Aktüerya 
Bölümü farklı bir bakış açısıyla Aktüerya ve Risk Yönetimi olarak 
kurulmuş ve Türkiye’nin ilk bölümü olarak kayıtlara geçmiş, akademik 
kadrosuyla da ülkemizin en güçlü bölümüdür. 

Fakültemiz beş bölümüyle öğrencilerine eğitim vermektedir. Gerek 
ders içerikleri gerekse alanında uzman öğretim elemanı kadrosuyla 
teorik ve pratik açıdan öğrencilerin temel yetkinliklerini geliştirmeye 
çalışmaktadır. İşletme alanında var olan geniş bilgi evreni, öğrencilere 
kendi yolunu çizmek için fırsatlar sunmaktadır. Bu açıdan İşletme 
Fakültesi öğrenci odaklı eğitimi benimsemektedir.

Öğrencilerin akademik gelişiminin yanı sıra sosyal ve kültürel açıdan 
gelişimi için de programlar düzenlenmektedir. Erasmus ve Mevlana 
değişim programları aracılığıyla öğrencilere uluslararası eğitim 
olanakları sunulmaktadır.

İşletme alanında uzmanlaşma için İşletme Anabilim dalı yüksek 
lisans ve doktora programlarımız, aktüerya ve risk yönetimi için 
yüksek lisans programımız bulunmaktadır.

PROGRAMLAR
•     Aktüerya ve Risk Yönetimi
•     Girişimcilik
•     Girişimcilik (İÖ)
•     Halkla İlişkiler ve Tanıtım
•     İşletme
•     İşletme (İÖ)
•     Uluslararası İşletmecilik
•     Uluslararası İşletmecilik (İÖ)

Fakülteler

İşletme Fakültesi
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Çağdaş, yenilikçi eğitim anlayışı ve araştırma odaklı yapısıyla 
Fakültemiz; sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, 
uygulama ve AR-GE çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, problem 
çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, 
çevreye duyarlı, sosyal, ekonomik ve etik konularında bilinçli aynı 
zamanda da sorumlu, kendini sürekli yenileyen ve lider özelliklerine 
sahip mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

2007’de kurulan üniversitemiz 8 senelik kısa geçmişine karşılık 
bütün fakülteleri ile birlikte özellikle Mühendislik Fakültesi olarak 
akranlarına fark atmış, çağımızın küreselleşen Türkiye’sinde ilk defa 
Raylı Sistemler ve Tıp Mühendisliği Bölümlerini ve birçok farklı dalı da 
mühendislik sektörüne kazandırmıştır.

Demir çelik sektörünün duayeni Kardemir A.Ş.’nin Üniversitemize 
vermiş olduğu desteklerle Üniversite-Sanayi işbirliğinin en güzel 
örneği olan Fakültemiz, yüksek lisans ve doktora programları ile 
eğitimini tamamlayarak başarılı olan öğrencilerine akademisyen 
olarak da devam etme imkânı sağlamaktadır.

Bugün Fakültemiz Erasmus, Mevlana ile Farabi gibi ‘Hayat Boyu 
Öğrenme ve Gençlik Programlarını’ içerisinde barındırarak öğrenci 
ve öğretmenlerine yurt dışında eğitim alma fırsatı sunmakta, 
bazı bölümlerimizde yer alan Uzaktan Eğitim programları ile de 
öğrencilerimize  hayalini kurdukları eğitim imkânını sağlamaktadır.

PROGRAMLAR
•     Bilgisayar Mühendisliği
•     Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
•     Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
•     Biyomedikal Mühendisliği
•     Çevre Mühendisliği
•     Elektrik-Elektronik Mühendisliği
•     Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
•    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng)
•     Endüstri Mühendisliği
•     Endüstri Mühendisliği (İÖ)
•     İnşaat Mühendisliği
•     İnşaat Mühendisliği (İÖ)
•     Makine Mühendisliği
•     Makine Mühendisliği (İÖ)
•     Makine Mühendisliği (İngilizce)
•     Mekatronik Mühendisliği 
•     Mekatronik Mühendisliği (İÖ)
•     Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
•     Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ)
•     Otomotiv Mühendisliği 
•     Raylı Sistemler Mühendisliği 
•     Raylı Sistemler Mühendisliği (İÖ)
•     Raylı Sistemler Mühendisliği (İngilizce)
•     Tıp Mühendisliği
•     Ulaştırma Mühendisliği

Fakülteler

Mühendislik Fakültesi
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Orman Fakültemiz; orman ve çevre ile ilgili doğal kaynakların 
sürdürülebilir yönetimi, işletilmesi ve denetimi kapsamında; yerel, 
ulusal ve uluslararası nitelikte bilgi üreterek öğretime ve uygulamaya 
yansıtmayı, kamu yararına ve etik kurallara uygun davranan bireyler 
yetiştirmeyi, kamuoyunu bilinçlendirmeyi, alanında yeterli bilgi 
ve beceriye sahip mühendisler ve peyzaj mimarları yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır.

Fakültemizde eğitimini sürdüren öğrencilerimiz için yurt içi 
ve yurt dışı öğrenci değişim programları uygulanmakta ve bu 
çerçevede öğrencilerimiz eğitiminin bir kısmını AB üyesi ülkelerde 
tamamlama fırsatı bulmaktadır. Öğrencilerimize fakültemiz 
laboratuvar imkânlarını kullanarak kendilerini alanlarında geliştirme 
olanağı sunulmaktadır.

Fakültemiz, çağdaş yöntemler geliştirip bunları kendi alanlarında 
başarıyla uygulayan, bilim dünyasında tanınmış, sempozyum, 
konferans ve seminer gibi akademik faaliyetlerde bulunan öğretim 
üyeleriyle bilime katkı sağlamayı sürdürmektedir. Lisansüstü 
eğitime devam etmek isteyen öğrenciler için, üniversitemizin Fen 
Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan yüksek lisans ve doktora 
programlarıyla hizmet vermeye devam etmektedir. 

PROGRAMLAR
•     Orman Endüstri Mühendisliği
•     Orman Mühendisliği
•     Peyzaj Mimarlığı

Fakülteler

Orman Fakültesi
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Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültemiz; tarihi dokusu ve doğal 
güzellikleri   ile  Dünya Miras Kentleri  arasında yer alan Safranbolu’da, 
tarihi ve modern tasarımı bir araya getiren binasında; öğrencilerine 
yaratıcı düşünceye sahip, sanatla ve sosyal hayatla iç içe, doğru ve 
yerinde karar verebilme yetisine sahip, çağdaş bir vatandaş olma 
bilinci kazandırmayı amaçlayan bir eğitim ortamı sunmaktadır.

Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde merkezi 
yerleştirme puanı ile öğrenci kabul edilirken, Resim ve Müzik 
Bölümlerinde merkezi yerleştirme puanlarına ek olarak Özel Yetenek 
Sınavı yapılarak öğrenci kabul edilmektedir. Ayrıca, lisans eğitimi 
sonrası üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan 
Mimarlık Anabilim Dalı aracılığıyla yüksek lisans ve doktora eğitim 
olanağı sunulmaktadır.

Fakülte öğrencilerimize Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim 
programları ile yurtiçi ve yurtdışında anlaşmalı üniversitelerde eğitim 
imkânı sunulmaktadır. Ayrıca, teknik-sanatsal ve eğitici geziler, 
sergiler, atölyeler, konserler, çalıştaylar, sempozyumlar, seminerler 
ve konferanslar aracılığıyla eğitimlerine katkı sağlanmaktadır.

PROGRAMLAR
•     Endüstri Ürünleri Tasarımı
•     Mimarlık
•     Müzik
•     Resim
•     Türk Halk Müziği
•     Türk Sanat Müziği

Fakülteler

Safranbolu Fethi Toker
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
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Safranbolu Turizm Fakültemiz; 2011 yılında mikro düzeyde 
Batı Karadeniz Bölgesi, makro düzeyde ise ülke genelinde turizm 
alanında gereksinim duyulan eğitimli iş gücünün yetiştirilmesine ve 
ülke turizminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. 

Kamu sektöründe ve özel sektörde çalışma olanağının yanı sıra 
akademik kariyer yapmayı düşünen öğrencilerimiz, Fakültemizde 
yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilmektedir. 
Ayrıca Fakültemizin bölümleri İşletme Fakültesi ile çift ana dal 
yapma imkânı sunmakta ve öğrencilerimiz iki üniversite diploması 
alma şansına sahip bulunmaktadır. 

Fakültemiz eğitim faaliyetlerini, yapımı tamamlanan yeni hizmet 
binasında sürdürürken; sektöre yönelik uygulama derslerine ve 
laboratuvar çalışmalarına ise Üniversitemiz Uygulama Konuk 
Evlerinde devam etmektedir. Geleneksel Safranbolu mimarisine 
uygun tasarımlanan konuk evlerimizde öğrencilerimiz teorik 
bilgilerle pratik bilgileri birleştirme imkânı bulabilmektedir. 

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dâhil olan Safranbolu gibi 
önemli bir turizm bölgesinde, yeterli ve donanımlı bir eğitimle, 
ülkesinin geleceğini inşa etmek için çalışan öğrenciler yetiştirmek 
Fakültemizin temel önceliğidir. 

PROGRAMLAR
•     Turizm İşletmeciliği
•     Turizm İşletmeciliği (İÖ)

Fakülteler

Safranbolu Turizm Fakültesi
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Teknoloji Fakültemiz, ulusal ve uluslararası bilim ve 
teknoloji dünyası ve endüstri ile örgütsel bağları gelişmiş, 
kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, ulusal ve uluslararası 
nitelikli üniversitelerin benzer fakülteleri ile eşdeğer eğitim-
öğretim yapan araştırma kurumu olmayı hedeflemektedir. 

Çağdaş bilimin imkânları ile araştırmayı, yaşam boyu 
öğrenmeyi ve öğretmeyi ilke edinmiş akademik kadrosuyla 
eğitim-öğretim alt yapısını sürekli güncelleyen Fakültemiz; 
ders programını ve içeriklerini Türkiye sanayisinin ihtiyaçlarını 
göz önünde bulundurarak, Avrupa (Erasmus - Socrates) 
ve ABD (ABET) eğitim programı ve yetkin mühendislik 
(MÜDEK) ilkeleri doğrultusunda geliştirmiştir.

Fakültemiz; teorik bilginin yanı sıra, uygulama becerisine 
sahip, sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, 
uygulama ve Ar-ge çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, 
problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım 
çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı mühendisler yetiştirerek; 
ulusal sanayinin problemlerine çözümler üreterek ülkesine 
ve milletine hizmet etmeyi amaçlamaktadır.

PROGRAMLAR
•     Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
•     Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.)
•     Enerji Sistemleri Mühendisliği 
•     Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ)
•     Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)
•     Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
•     İmalat Mühendisliği
•     İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.)
•     Mekatronik Mühendisliği
•     Mekatronik Mühendisliği (İÖ)
•     Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
•     Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)

Fakülteler

Teknoloji Fakültesi
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Tıp Fakültemizin amacı, yeni teknoloji ile donatılmış 
laboratuvarlarda ve her ihtiyaç duyduğunda iletişim 
kurabileceği hocalar eşliğinde hekim olma sorumluluğuna 
sahip doktorlar mezun etmektir. Fakültemizde 
öğrencilerimizin tetkik, teşhis ve tedavi süreçlerine hazır 
hale gelebilmesi için onların mümkün olduğunca pratik 
deneyim kazanabileceği bir ortam hazırlanmaktadır. 

Eğitim süresi olan 6 yılda sadece mesleki anlamda 
değil, sosyal yönden de kendisini geliştirmiş doktor 
adayları yetiştirmek için Fakültemiz her türlü imkânı 
seferber etmektedir. Fakülte öğrencilerimiz, değişim 
programları kapsamında yurt dışında eğitim yapma 
imkânına da sahip olabilecektir.

Temel tıp bilimleri eğitimi sırasında güncel teknolojiden 
faydalanılan sınıflarda teorik eğitim verilmektedir. Bu 
teorik eğitim sonrasında öğrencilerimiz, gelişmiş cihazlar 
ile donatılmış laboratuvarımızda deney ve gözlemler 
yapma fırsatı yakalamaktadır. Eğitiminin ikinci yarısında, 
yine hocalar eşliğinde hastaneye yakın dersliklerde teorik 
derslere devam edilmektedir. Eğitimin sonunda yeterli 

teorik ve pratik eğitime sahip doktor adaylarımız 
yetiştirilmektedir.

Tıp Fakültesi yeni kurulmuş olmasına rağmen 
bölümünde yetkin hocalarımız tarafından hasta 
takibi ve eğitim çalışmaları devam etmektedir. Tıp 
fakültesini başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz 
tıpta uzmanlık sınavı sonrasında uzmanlık eğitimi 
alma fırsatına da sahiptir.

PROGRAMLAR
•     Tıp Fakültesi

Fakülteler

Tıp Fakültesi



Fakültemiz; öğrencilerimize ülkemizi 
gelişmiş medeniyetler seviyesinin üzerine 
taşıyacak, yaratıcı düşünceye sahip, sanatla 
ve sosyal hayatla iç içe, doğru ve yerinde 
karar verebilme yetisine sahip birey olma 
bilinci kazandırmayı amaçlayan bir eğitim 
sunmaktadır.

Fakültemizin amacı; özgün, çağdaş ve 
yaşanabilir mekânların tasarımı için Mimarlık 
disiplininin belirlemiş olduğu öğrenim hedefleri 
doğrultusunda; ulusal ve uluslararası düzeyde 
meslek yaşamında yetkin; toplumsal, kültürel 
ve çevresel duyarlılığa sahip, etik ve estetik 
değer kaygıları taşıyabilen, çağın gerekliliklerine 
uyum sağlayabilen, yenilikçi, disiplinler arası 
çalışmaları yönetebilen, araştırmacı, üretken, 
sorumluluk bilinci ve özgüven sahibi olan 
mimarlar yetiştirmektir.

Eğitim kadromuz; mimari tasarım, 
restorasyon, mimari uygulama, şehir ve 
bölge planlama, mimarlık ve sanat tarihi 
alanlarında uzmanlaşmış ve eserleriyle 
ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş 
akademisyenler ile lisansüstü programlara 
devam eden genç akademisyenlerden 
oluşmaktadır.  Fakültemiz, bölgenin ve 
ülkemizin önde gelen ve alanında uzmanlaşmış 
akademisyenleriyle de işbirliği içindedir.

Mimarlık Fakültemizde, teorik eğitime ek 
olarak ders dönemi dışında;
şantiye ve büro olmak üzere iki ayrı staj 
yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimize
Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim 
programları ile yurtiçi ve
yurtdışında anlaşmalı üniversitelerde eğitim 
imkânı sunulmaktadır. 
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Fakültemiz; öğrencilerimize ülkemizi gelişmiş 
medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacak, yaratıcı 
düşünceye sahip, sanatla ve sosyal hayatla iç içe, 
doğru ve yerinde karar verebilme yetisine sahip 
birey olma bilinci kazandırmayı amaçlayan bir eğitim 
sunmaktadır.

Fakültemizin amacı; özgün, çağdaş ve yaşanabilir 
mekânların tasarımı için Mimarlık disiplininin 
belirlemiş olduğu öğrenim hedefleri doğrultusunda; 
ulusal ve uluslararası düzeyde meslek yaşamında 
yetkin; toplumsal, kültürel ve çevresel duyarlılığa 
sahip, etik ve estetik değer kaygıları taşıyabilen, 
çağın gerekliliklerine uyum sağlayabilen, yenilikçi, 
disiplinler arası çalışmaları yönetebilen, araştırmacı, 
üretken, sorumluluk bilinci ve özgüven sahibi olan 
mimarlar yetiştirmektir.

Eğitim kadromuz; mimari tasarım, restorasyon, 
mimari uygulama, şehir ve bölge planlama, 
mimarlık ve sanat tarihi alanlarında uzmanlaşmış 
ve eserleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde kabul 
görmüş akademisyenler ile lisansüstü programlara 
devam eden genç akademisyenlerden oluşmaktadır.  
Fakültemiz, bölgenin ve ülkemizin önde gelen ve 
alanında uzmanlaşmış akademisyenleriyle de 
işbirliği içindedir.

Mimarlık Fakültemizde, teorik eğitime ek olarak 
ders dönemi dışında; şantiye ve büro olmak üzere iki 
ayrı staj yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimize
Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim 
programları ile yurtiçi ve yurtdışında anlaşmalı 
üniversitelerde eğitim imkânı sunulmaktadır. 

Fakülteler

Diş Hekimliği Fakültesi



2007



Y
Ü

K
S

E
KO

K
U

LL
A

R     Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor

    Sağlık

    Yabancı Diller

    Sivil Havacılık



 34 > 35

B
ed

en
 E

ği
tim

i



Yüksekokulumuzun uyguladığı eğitim-öğretim programlarıyla 
beden eğitimi ve spor bilimleri alanında öğrencilerine 
mesleklerinde gerekli temel bilgileri en iyi şekilde verebilmenin 
yanı sıra onların araştırmacı, problemlere kısa sürede doğru 
çözümler bulabilen, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından 
takip edebilen, doğru ve yerinde karar verebilen, görev ve 
sorumluluk sahibi, bu görev ve sorumluluklarını davranış haline 
getirmiş çağdaş bir vatandaş olmalarını sağlamaktır.

25.000 kişilik ilk ay yıldızlı stadyumun yanında çeşitli spor 
dallarının eğitimi için kullanılan fiziki altyapısı bakımından gelişmiş 
spor tesisleri ile Yüksekokulumuz Türkiye'nin parlayan yıldızı olma 
yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Yüksekokulumuz, hem yurt içi hem yurt dışı akademik 
çalışmalarını tamamlamış, kendi branşlarında başarı sağlayarak 
söz sahibi olmuş, çağdaş öğretim yöntemleriyle kendi alanlarında 
başarılı uygulamaları olan, seçkin bilimsel çalışmalar yapan, 
sempozyum, konferans, seminer gibi akademik faaliyetlerde 
bulunan, çağdaş ve özgürlükçü düşünceye sahip, ufku açık 
öğretim üyeleriyle bilim dünyasına katkı sağlamaya devam 
etmektedir.

PROGRAMLAR
•     Spor Yöneticiliği 
•     Spor Yöneticiliği (İÖ) 
•     Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Yüksekokullar

Hasan Doğan Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokulu
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Sağlık Yüksekokulumuz disiplinler arası iş birliğine 
gereken önemi veren, hizmet sunduğu tüm bireylere 
karşı insan merkezli yaklaşan, hasta haklarına karşı 
prensibi olan, yenilikçi tavrıyla uluslararası düzeyde 
tanınan, en çok tercih edilen eğitim kurumu olma 
yolunda ilerlemektedir.

Yüksekokulumuz sürekli gelişen eğitim-öğretim 
programları, gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar 
ve toplumun sağlıklı gelişimine katkısı ile model 
oluşturan ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen 
bir sağlık yüksekokulu olmayı hedeflemektedir.

Disiplinler arası işbirliğine gereken önemi veren 
Sağlık Yüksekokulumuz; hizmet sunduğu tüm 
bireylere karşı insan merkezli yaklaşımı, liyakate 
verdiği kıymet,  hasta haklarına saygı prensibi ve 
yenilikçi tavrıyla ulusal ve uluslararası düzeyde 
tanınan ve tercih edilen bir eğitim kurumu olma 
yolunda ilerlemektedir.

PROGRAMLAR
•     Çocuk Gelişimi 
•     Çocuk Gelişimi (İÖ)
•     Ebelik
•     Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
•     Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ)
•     Hemşirelik

Yüksekokullar

Sağlık Yüksekokulu
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Yüksekokulumuz, Türk ve yabancı uyruklu tüm öğrencilerimize, eğitimini aldıkları 
dilin iletişim aracı olarak kullanıldığı farklı çevrelerde kendilerini ifade edebilmeleri ve bilgi 
alışverişinde bulunabilmeleri için gerekli olan yabancı dil bilgisi ve becerisini modüler bir 
sistem uygulayarak kazandırmayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Yüksekokulumuz; yabancı dil bilmenin gereklilik haline geldiği günümüzde, tüm 
birimlerinde yürüttüğü yabancı dil öğretim programları ile akademik, sosyal çevrelerde, 
gerek diğer uluslararası ortamlarda öğrendikleri yeni dili etkili bir iletişim aracı olarak 
kullanabilmeleri için ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri kazandırabilmede nitelikli 
eğitim-öğretim yaşantıları sunmayı hedeflemektedir.

Okulumuzda öğrenciler gerekli tüm teknolojik imkânlarla donatılmış 20-25 kişilik 
dersliklerde dil öğrenmektedir. Derslerin haricinde öğrencilerimiz okuma salonumuzda 
bireysel çalışmalar yapabilme veya aynı salonda İngilizce yayınları izleyerek veya 
dinleyerek dil becerilerini geliştirme imkânına sahiptir. Ayrıca öğrencilerimiz 
Yüksekokulumuz bünyesindeki Sosyal Etkinlikler Birimi tarafından ve yabancı hocaların 
da desteği ile düzenlenen çeşitli aktivitelere katılarak derslerde öğrendikleri bilgileri 
çeşitli sosyal etkinliklerde uygulama şansı bulabilmektedir.

Yüksekokulumuz bünyesinde   İngilizce hazırlık eğitimini en etkin  şekilde verebilmek 
için Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi’ ne göre belirlenmiş seviyelerden oluşan kur 
sistemini uygulamaktayız. Dinamik ve kaliteli kadromuz  ile en az B1 düzeyince İngilizce 
bilen öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Yüksekokullar

Yabancı Diller Yüksekokulu
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Enstitümüz; Türkiye ve dünyada demir çelik üretimi 
konusunda yeni teknolojilerin geliştirilerek ürün kalitesinin 
arttırılmasına, üretim atıklarının değerlendirilmesine, 
tesislerdeki verimliliğin artırılmasına ve demir çelik 
üretiminde yerli hammadde ve cevherlerin etkili ve verimli 
kullanımına yönelik araştırmalar için gerekli bilimsel ortamı 
sağlamaktadır.

Demir Çelik Enstitüsü, kamu kuruluşları, üniversiteler 
ve sanayide çalışan araştırmacılar için modern test ve 
analiz cihazlarının yer aldığı bir bilimsel araştırma, eğitim 
ve ölçüm merkezine sahiptir. Ulusal ve uluslararası 
kriterlere uygun araştırma ve ölçümleri gerçekleştirmek 
üzere planlanan bu merkez, Üniversitemizin ulusal ve 
uluslararası proje yürütme potansiyelini arttırmayı, özel ve 
kamu kuruluşlarının araştırma, ürün geliştirme ve üretim 
aşamalarında ihtiyaç duydukları test ve ölçüm isteklerini 
karşılamayı, bilimsel araştırmada hem Üniversitemizin 
hem de diğer üniversitelerin araştırmacılarına yardımcı 
olmayı amaçlamaktadır. 

Kurumumuz bilimsel çalışmalara destek verirken, 
endüstriyel uygulamalara ve verimlilik çalışmalarına da ev 
sahipliği yapabilecek tüm olanaklara sahiptir.

LABORATUVARLAR 
•     Statik Laboratuvarı
•     Dinamik Laboratuvarı 
•     SEM Laboratuvarı
•     XRD Laboratuvarı
•     Kalıntı Gerilme Ölçme Laboratuvarı
•     Hasarsız Muayene Laboratuvarı
•     Mikro/Makro Sertlik Ölçme Laboratuvarı
•     Metalografi Laboratuvarı
•     Elemental Analiz Laboratuvarı 
•     Spektral Analiz/FTIR Laboratuvarı
•     DTA/DSC Laboratuvarı
•     Isıl İşlem Laboratuvarı
•    Toz Metalürjisi Laboratuvarı
•     Metroloji Laboratuvarı
•     Kaplama Laboratuvarı
•    Triboloji Laboratuvarı

Enstitüler

Demir Çelik Enstitüsü
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Enstitümüz, öğrencilerinin evrensel nitelikte bilgi ve 
teknoloji üreten, sorgulayıcı, özgün ve estetik değerlere 
sahip, mesleki açıdan yetkin ve saygın, fikir üretebilen ve 
düşündüğünü ifade edebilen, girişimci, bilgi paylaşımına 
açık, toplumsal sorunlara duyarlı, donanımlı, sorumluluk 
duygusu gelişmiş bireyler olmasını amaçlamaktadır.

Enstitümüzde Tezli ve Uzaktan Eğitim, Tezsiz 
Yüksek Lisans Programları ile Doktora Programı 
eğitimleri verilmektedir. Üniversitemizde yapılan 
lisansüstü tezler TÜBİTAK, SANTEZ vs. gibi gerek 
ulusal kaynaklardan gerekse Üniversite bünyesindeki 
BAP’tan karşılanmaktadır.

 Fen Bilimleri Enstitüsü, gerek yurt içi gerekse 
yurt dışında akademik çalışmalarını tamamlamış, 
geleceğin bilim adamlarını yetiştirebilmek için seçkin 
bir akademisyen kadrosu tarafından hazırlanan, 
zengin bir yüksek lisans ve doktora ders çeşitliliğine 

sahiptir. Enstitümüz öğrencilerinin yetiştirilmesi için 
gerekli fiziki altyapıya ve daha da önemlisi donanımlı 
Ar-Ge laboratuvarlarına sahiptir. Enstitümüzde güçlü 
bir üniversite-sanayi iş birliği ile uygulamalı eğitim 
verilmektedir. Bunun yanında Enstitümüzün öğrencileri 
gerek ders, gerekse tez aşamasında yurt dışı/yurt 
içi öğrenci değişim programlarından da faydalanarak 
eğitimlerini tamamlayabilmektedirler.

LABORATUVARLAR 
•     Statik Laboratuvarı
•     Dinamik Laboratuvarı 
•     SEM Laboratuvarı
•     XRD Laboratuvarı
•     Kalıntı Gerilme Ölçme Laboratuvarı
•     Hasarsız Muayene Laboratuvarı

DOKTORA
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı
Makine Eğitimi Anabilim Dalı
Metal Eğitimi Anabilim Dalı
Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Anabilim Dalı
Kimya Anabilim Dalı (BEÜ ile ortak)
Mimarlık Anabilim Dalı
İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı
Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı
Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Anabilim Dalı
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

YÜKSEK LİSANS
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı
Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı
Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı
Elektronik ve Bilg. Eğitimi Anabilim Dalı
Makine Eğitimi Anabilim Dalı
Metal Eğitimi Anabilim Dalı
Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Anabilim Dalı
Matematik Anabilim Dalı
Fizik Anabilim Dalı
Kimya Anabilim Dalı (BEÜ ile ortak)
Mimarlık Anabilim Dalı
İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Anabilim Dalı
Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
Polimer Mühendisliği Anabilim Dalı

YÜKSEK LİSANS UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Enstitüler

Fen Bilimleri Enstitüsü
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Sağlık Bilimleri Enstitümüz, öğrencilerinin kendi 
potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir 
ortamda, en üst düzeyde lisansüstü eğitim verilmesini 
sağlamak; evrensel bilime katkı yapan bilim adamları ve 
uzmanlar yetiştirmek için her türlü imkânı kullanmaktadır. 

Enstitümüz lisansüstü eğitim-öğretim programlarında 
görev alan öğretim üyeleri; sürekli öğrenmek ve kendini 
yenilemek gerekliliğinin bilinciyle birçok fedakârlığı göze 
alarak üstün bir gayretle lisansüstü eğitim yapan ya 
da yapacak olan öğrencilere başarılı olmak için gerekli 
üstün irade, azim, disiplin ve titizlikle gerçekleştirecekleri 
çalışmalar için en iyi ortamı hazırlamaktadır.

Enstitümüz yetiştireceği sorumluluk sahibi, bilimsel 
araştırmalarla toplumun gelişen sağlık ihtiyaçlarına cevap 
verebilen, değişen dünya koşullarında topluma liderlik 
yapabilen bilim adamı ve uzmanlarla Sağlık Bilimleri 
alanında uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen; yeni 
ufuklar açan lider bir kurum olmayı amaçlamaktadır.

PROGRAMLAR
•     Ebelik Anabilim Dalı
•     Hemşirelik Bilimi Anabilim Dalı
•     Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı

Enstitüler

Sağlık Bilimleri Enstitüsü



48 > 49

S
os

ya
l B

ilim
le

r



Sosyal Bilimler Enstitümüz, tüm alanlarda 
uzmanlaşma olanağı sağlamayı, eleştirel düşünceye 
sahip, evrensel ölçekte araştırma yapabilen ve 
projeler üretebilen araştırmacılar ve bilim adamları 
yetiştirmeyi; üretilen projeleri toplumun hizmetine 
sunmayı ve toplumun tüm kesimleri ile işbirliğini 
geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Ülkemizde ve ülke dışında kamu ya da özel 
sektörde ihtiyaç duyulan uzman iş gücüne, bilim 
insanı sayısına katkı sağlamak da enstitümüzün 
temel hedefleri arasındadır. Bu hedef doğrultusunda 
zamanın şartlarına uygun lisansüstü eğitim ve 

doktora eğitimi vermek için mevcut programlardaki 
dersleri geliştirmek ve alanlarında en iyi öğretim 
üyelerine ders verdirip, tez yönettirmek konusunda 
hassasiyet gösterilmektedir.

Enstitümüz; lisansüstü düzeyde ve doktora 
düzeyinde yürütmekte olduğu eğitim-öğretim 
faaliyetleri çerçevesinde yapacağı yenilikçi, özgün 
araştırmalarla toplumsal gelişim sürecine önderlik 
ederek programları uluslararası düzeyde tercih edilen, 
bilim ve teknoloji dünyası ile bağları gelişmiş, güvenilir, 
saygın bir eğitim ve araştırma kurumu olmak için 
çalışmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir. 

DOKTORA PROGRAMLARIMIZ
İşletme Anabilim Dalı
Coğrafya Anabilim Dalı
Tarih Anabilim Dalı
İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARIMIZ
Tarih Anabilim Dalı
İşletme Anabilim Dalı
İşletme Anabilim Dalı (Bülent Ecevit Üniversitesi İle Ortak)
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Sosyoloji Anabilim Dalı (Sakarya Üniversitesi İle Ortak)
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Sakarya Üniv. İle Ortak)
İktisat Anabilim Dalı (Bülent Ecevit Üniversitesi İle Ortak)
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı (Sakarya Üniv. İle Ortak)
Coğrafya Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Sakarya Üniv. İle Ortak)
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Turizm İşletmeciliği
Uluslar Arası Politik Ekonomi Anabilim Dalı
Aktüerya ve Risk Yönetimi Anabilim Dalı
Sanat Tarihi Anabilim Dalı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARIMIZ
İşletme
Kamu Yönetimi
Girişimcilik
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği

Enstitüler

Sosyal Bilimler Enstitüsü
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    Adalet

    Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim          

    Eskipazar

    TOBB Teknik Bilimler

    Safranbolu

    Sağlık Hizmetleri

    Yenice Meslek
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Yüksekokulumuz eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini 
uluslararası düzeyde yürüterek nitelikli bilgiler üreten, araştırmacı, 
katılımcı, paylaşımcı, özgün ve çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmayı 
amaçlamaktadır. Meslek Yüksekokulumuz adalet hizmetleri ile 
ilgilenen bütün birimlerde çalışacak mesleki açıdan donanımlı, hukuk 
bilgisine sahip elemanlar yetiştirerek alanında en iyi Adalet Meslek 
Yüksekokullarından biri olmayı hedeflemektedir.

Ağırlıklı olarak hukuk ve meslek bilgisi derslerinin verildiği 
Yüksekokulumuzda okutulacak dersler, özellikle adalet hizmetlerinin 
gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamalı 
olarak belirlenmektedir. Yüksekokulumuzun mezunları ilgili yönetmelik 
çerçevesinde hukuk fakültelerine  “dikey geçiş” yapabilmekte ve 
böylece lisans öğrenimine başlama haklarını elde edebilmektedir.

Adalet hizmetlerinin liyakat sahibi personeller eliyle yürütülmesini 
sağlamak amacına dönük çalışmalara gereken katkıyı veren, Adalet 
Meslek Yüksekokulumuz eşdeğer yüksekokullar arasında öncü bir 
yere sahip olmayı amaçlamaktadır.

PROGRAMLAR
•     Adalet 
•     Adalet (İÖ)

Meslek Yüksekokulları

Adalet Meslek Yüksekokulu
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Yüksekokulumuz yaratıcı, girişimci ve donanımlı teknik 
eleman yetiştirmek için takım çalışmasını teşvik eden; 
katılımcı, paylaşımcı bir anlayışla çağdaş ve nitelikli eğitim-
öğretim programları uygulamayı; etkin araştırma-geliştirme 
çalışmaları yaparak bilime katkı sağlamayı ve ilgili olduğu 
hizmet alanında sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı ürünün ve 
hizmetin kalitesini artırmayı amaçlamaktadır.

 İlçemizin ve bölgemizin sorunlarını çözmeye yönelik 
çalışmaları olan Meslek Yüksekokulumuz, üniversite-toplum 
işbirliği içinde çalışarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda 
ara eleman yetiştirmeyi öncelik edinerek işe yerleşme oranı 
yüksek ön lisans programları açmaktadır. Bu bağlamda, 
öncelikle ilçede yer alan işletmelerin genelde ise bölgesel 
düzeyde faaliyette bulunan diğer işletmelerin ortaya çıkan 
eleman ihtiyacını karşılayan yeterli bilgi donanımına sahip 
elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

PROGRAMLAR
•     İş Sağlığı ve Güvenliği

Meslek Yüksekokulları

Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim         
Meslek Yüksekokulu
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Eskipazar Meslek Yüksekokulumuz, sürekli yenilenen 
küresel koşullara ve teknolojiye uyum sağlayan, mesleki 
eğitim-öğretimde hedeflediği yüksek kalite standardı ile 
ulusal ve uluslararası düzeyde adından söz ettiren; kamu ve 
özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda ara eleman ihtiyacını 
karşılamaya yönelik etkili çözümler üreten bir meslek 
yüksekokulu olmayı hedeflemektedir.

Yüksekokulumuzda eğitimini sürdüren öğrenciler için yurt 
dışı öğrenci değişim programları uygulanmakta ve başarılı 
öğrenciler öğrenimlerinin bir kısmını AB üyesi ülkelerde 
tamamlama olanağı bulmaktadır. 

Yüksekokulumuz bünyesinde sosyal sorumluluk 
kapsamında yöre halkının ihtiyaç duyduğu alanlarda TÜBİTAK, 
BAP ve İl Özel İdare destekli araştırma projeleri yürütülmektedir.

Yüksekokulumuz, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında 
akademik çalışmalarını tamamlamış, çağdaş yöntemleri 
kendi alanlarında başarı ile uygulayan, seçkin bilimsel eserler 
ortaya koyan; sempozyum, konferans, seminer gibi akademik 
faaliyetlerde bulunan, çağdaş ve özgürlükçü düşüncelere sahip, 
ufku açık öğretim üyeleriyle bilim dünyasına katkı sağlamaya 
devam etmektedir. 

        PROGRAMLAR
•     Bilgi Güvenliği Teknolojisi
•     Elektromekanik Taşıyıcılar
•     İş Sağlığı ve Güvenliği
•     İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)
•     İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim)
•     Özel Güvenlik ve Koruma
•     Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ)
• Raylı Sistemler Elektrik ve
Elektronik Teknolojisi
•     Raylı Sistemler Elektrik ve
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
•     Raylı Sistemler Makinistlik
•     Raylı Sistemler Makinistlik (İÖ)

Meslek Yüksekokulları

Eskipazar Meslek Yüksekokulu
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TOOB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzun amacı; 
alanlarında teorik bilginin yanı sıra uygulama becerisine sahip, 
ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, iş 
güvenliği ve emniyeti konusunda bilinçli, araştıran, üretken, kendini 
sürekli yenileyen ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesini 
amaç edinmiş teknikerler yetiştirmektir. 

Ekonomisi güçlü, dünyada söz sahibi bir ülke olmak için 
mesleki eğitimin çok önemli olduğu gerçeğinden hareket eden 
Yüksekokulumuz;  ülkemizin uluslararası rekabet gücüne olumlu 
bir katkı yapmak için gelişim bilinci ve çabası içerisinde ihtiyaç 
duyulan yeterliliklere sahip yüzlerce ara eleman yetiştiren bir 
yükseköğretim birimidir. 

Yüksekokulumuz geride bıraktığı 14 yıllık sürede sadece 
teorik gelişimi değil, aynı zamanda güçlü bir pratik alt yapıyla 
eğitimi pekiştirerek, kısa sürede meslek sahibi olarak hayata 
atılmak isteyen bireyler için, TOBB ve Karabük’te bulunan 
sanayi kurumları ile işbirliği yaparak avantajlar sunmaktadır. 
Yüksekokulumuzda standartlara uygun bilgisayar, iklimlendirme 
soğutma, hidrolik-pnömatik, elektrik makineleri ve elektrik 
kumanda sistemleri, otomotiv ve kaynak teknolojisi uygulama 
laboratuvar ve atölyeleri bulunmaktadır.

        PROGRAMLAR
•     Bilgisayar Programcılığı
•     Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
•     Elektrik
•     Elektrik (İÖ)
•     Elektromekanik Taşıyıcılar
•     Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
•     İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
•    Iş Sağlığı ve Güvenliği
•    Iş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) 
•    Kaynak Teknolojisi
•     Makina
•    Makina (İÖ) 
•    Otobüs Kaptanlığı 
•    Otomotiv Teknolojisi 
•    Otomotiv Teknolojisi (İÖ)
•    Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 
•    Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ)
•    Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulları

TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
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Yüksekokulumuz, Osmanlı yapı sanatının en güzel 
örneklerini ve eski Türk kent dokusunu günümüze kadar 
koruyabilmiş dünya miras kenti olan Safranbolu'da eğitim 
öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Yüksekokulumuzun 
kurulduğu günden beri en temel hedefi; evrensel nitelikte bilgi 
ve teknoloji üreten araştırmacı, özgün ve estetik değerlere 
sahip bir öğretim kültürü oluşturarak; mesleki açıdan yetkin, 
toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir. 

Bunun yanı sıra eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile 
ilk sıralarda tercih edilen Yüksekokulumuz; ilimiz ve bölgemiz 
başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik 
çalışmalar yapan, geleneksel sanatlarımızın özünü koruyarak 
kalıcı eserler ortaya koyan, sürekli gelişen bir eğitim kurumu 
olmayı da hedeflemektedir. Bu anlamda kalitesini 2007 yılında 
TSE-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alarak ortaya 
koymuştur.

Yüksekokulumuzda yapılan eğitim- öğretim programlarında 
uygulama derslerinin yapıldığı ahşap atölyesi, giyim üretim 
atölyesi, ebru atölyesi bulunmaktadır. Ayrıca Safranbolu’nun 
eşsiz tarihi dokusunun merkezinde bulunan konukevlerimizde, 
hem yöreye hizmet verilmekte hem de Turizm Otel İşletmeciliği 
Programındaki öğrencilerimiz uygulamalar yapmaktadır.

PROGRAMLAR
•     Bilgisayar Teknolojisi 
•     Bilgisayar Teknolojisi (İÖ)
•     Çocuk Gelişimi
•     Çocuk Gelişimi (İÖ)
•     Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
•     Geleneksel El Sanatları
•     Giyim Üretim Teknolojisi
•     İç Mekan Tasarımı
•     İç Mekan Tasarımı (İÖ)
•     İşletme Yönetimi
•     İşletme Yönetimi (İÖ)
•     Mimari Restorasyon
•     Mobilya ve Dekorasyon
•     Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
•     Radyo ve Televizyon Programcılığı
•     Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ)
•     Turizm Animasyonu
•     Turizm Animasyonu (İÖ)
•     Turizm ve Otel İşletmeciliği 
•     Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
•     Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İng)
•     Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İng) (İÖ)
•     Yaşlı Bakımı
•     Yaşlı Bakımı (İÖ)

Meslek Yüksekokulları

Safranbolu Meslek Yüksekokulu
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Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz, sürekli değişen 
bilimsel ve sosyal koşullara kolayca adapte olabilen, üst düzey 
bilgi ve beceriye sahip; işbirliğine yatkın; sorumluluklarına ve 
halk sağlığına duyarlı; çağdaş, nitelikli, ahlaki değerlere sahip 
ve güvenilir elemanlar yetiştirmeyi, alanında lider bir eğitim 
kurumu olmayı amaçlamaktadır.

İlgili olduğu sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yeni 
tıbbi tanı ve tıbbi bakım programları geliştirmek için çalışan 
Yüksekokulumuz, eğitim öğretim programlarını da bu hedefe 
yönelik olarak sürekli güncellemekte ve çağın imkânlarını da bu 
anlamda kullanmaktadır. 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz, öğrencilerinin 
ihtiyaç duyduğu teorik ve uygulamalı eğitimlerde başta 
Üniversitemizin Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere 
diğer kamu hastane ve kuruluşlarının imkânlarından da 
faydalanmaktadır.

 Yüksekokulumuz, üniversitemizin belirlediği genel misyon 
çerçevesinde öğrenci merkezli eğitim anlayışı ve katılımcı bir 
yönetim sistemiyle Toplam Kalite Yönetimi standartlarında 
eğitim veren bir kurum olarak; bilgiyi üretip paylaşan, özgüven 
sahibi mezunların yetiştirildiği, her yönüyle tercih edilen bir 
Yüksekokul olma potansiyeline sahiptir.

PROGRAMLAR
•     Ağız ve Diş Sağlığı 
•     Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)
•     Çocuk Gelişimi
•     Fizyoterapi
•     Fizyoterapi (İÖ)
•     Fizyoterapi 
•     Fizyoterapi (İÖ)
•     Sağlık Kurumları İşletmeciliği 
•     Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)
•     Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
•     Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
•     Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
•     Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
•     Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ)
•     Yaşlı Bakımı
•     Yaşlı Bakımı (İÖ)

Meslek Yüksekokulları

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
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Yüksekokulumuz eğitim, öğretim ve araştırma 
faaliyetlerini bölge ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda 
planlayarak bölgesel ve ulusal çapta hizmet üretmeyi 
hedeflemektedir. Eğitim ve öğretim faaliyetleri için 
gerekli her türlü fiziki ortam ve imkânın hazırlanması için 
çalışmalar yapan Yüksekokulumuz, çağı yakalayan bir 
öğretim kültürü oluşturmayı hedeflemektedir.

Her bakımdan donanımlı, ufku açık, bilgiyi 
dönüştürebilen, düşünmenin yanı sıra uygulamaya 
da öncelik veren öğrenciler yetiştirmek için çaba sarf 
eden Yüksekokulumuz; alanında yetkin, nitelikli bilgiler 
üreten akademik kadrosuyla sadece günü değil geleceği 
planlamaktadır.

PROGRAMLAR
•     İş Sağlığı ve Güvenliği

Meslek Yüksekokulları

Yenice Meslek Yüksekokulu
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    Tarih, Kültür, Sanat Araştırmaları
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    Cengiz Aytmatov
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Çocuk Gelişimi Uygulama Araştırma Merkezimiz, Milli Eğitimin genel 
amaçları doğrultusunda, okul öncesi yaş grubu çocukların gündüz 
bakım ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamayı, aynı zamanda yükseköğretim 
öğrencilerinin uygulama alanını oluşturacak nitelikte okul öncesi eğitim 
hizmeti vermeyi amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda Araştırma Merkezimiz, bölgede okul öncesi 
dönemdeki çocukların gelişimlerini her yönüyle değerlendirmek, gelişim 
ve eğitim sorunlarını tespit ederek var olan sorunların giderilmesine 
yönelik öneriler geliştirmek, yeni projeler üretmek ve bu suretle erken 
çocukluk gelişimi eğitiminin kalitesini arttırmak için rehberlik hizmetleri 
yürütmektedir.

Üniversite ve toplum iş birliğini geliştirici örnek teşkil edecek eğitim 
faaliyetleri de düzenleyen Merkezimiz, gelişimsel ölçme araçlarını 
kullanarak çocukların gelişimlerini değerlendirmekte ve gerektiğinde velileri 
bilgilendirmekte, gerektiğinde ise onları ilgili birimlere yönlendirmektedir.

Ayrıca Merkezimiz faaliyet alanına giren konularda yayınlar, konferans, 
kongre, sempozyum, seminer, panel ve benzeri etkinlikler düzenleyerek 
üniversitenin çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilişkili faaliyetlerine de destek 
vermektedir.

Araştırma Merkezleri

Çocuk Gelişimi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi
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Enerji ve Çevre Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'miz, 
üniversitemizin çeşitli bölümlerinden, konularında uzman , araştırma ve öğretim 
görevlilerinden oluşan kadrosuyla bilimsel ve teknolojik açıdan kendini sürekli 
yenileyip geliştiren bir anlayışla; bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik prensipleri 
doğrultusunda, ulusal ve uluslararası standartlarda zamanında, doğru ölçüm ve 
danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. 

Faaliyetlerini, mantıklı ve bilgiye dayanan yaklaşımlarla, modern yöntem 
ve cihazlarla gerçekleştiren Birimimiz, her alanda verimli çalışmayı, yani en 
yüksek faydayı en uygun bedelden karşılamayı esas almakta; ancak tasarrufu 
amaçlarken kalite ahlâkından da asla ödün vermemektedir.

Birimimiz doğal kaynakların ve kültürel değerlerimizin geleceğe aktarılması 
sorumluluğuyla hareket etmekle birlikte değişebilme potansiyeline sahip olmak 
için daima yeni oluşumlar, yeni görüşler, yeni düşünceler, yeni yöntemler ve yeni 
uygulamalara açık bir yaklaşım sergilemektedir.

Enerji ve Çevre Teknolojileri Birimimiz enerji verimliliği, su ve atık su, biyogaz 
tesisleri, hava kirliliği ve emisyon, gürültü kirliliği ve titreşim alanlarında faaliyet 
gösteren, dünya kalitesinde hizmetler sunan bir kurumdur. Başarma azmi, 
dürüstlük ve şeffaflık, çevreye katkı Birimimizin temel değerleri ve kurumsal 
stratejisinin itici güçleridir.

Araştırma Merkezleri

Enerji ve Çevre Teknolojileri
Uygulama ve Araştırma Merkezi
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Araştırma Merkezimiz etkin ve uygulanabilir iş güvenliği uzmanlığı eğitimleri 
ile ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği alanındaki çalışmalara katkı sağlayarak 
çalışma hayatındaki yaşam kalitesini arttırmayı, iş güvenliği uzmanlığı eğitimleri 
ile çalışma hayatında güvenlik kültürünün oluşmasına katkıda bulunmayı ve lider 
bir eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir.

İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (KİGSAM); 
hedeflerini gerçekleştirirken çalışma hayatında, iş sağlığı ve güvenliği alanında 
toplumsal sorunlara duyarlılık göstermeye, bu sorunların giderilmesinde bir 
eğitim kurumu olarak üzerine düşen görevleri yerine getirmeye ve ülkemizde 
güvenlik kültürünün oluşmasına katkı sağlamaya özen göstermektedir.

Merkezimiz; kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin 
gelişmesine katkıda bulunmayı, kurum güvenirliliğini artırarak gerek üniversite 
içinde, gerekse dışında iyi bir marka (isim) oluşturmayı amaçlamaktadır.

Araştırma Merkezleri

İş Güvenliği ve Sağlığı
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
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Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezimizin temel amacı, bireylerin 
değişen dünya koşullarında farklı fırsatlar üretebilmelerine katkı sağlayabilecek, 
meslekleriyle ilgili alanlarda bilgi birikiminin yanı sıra, güçlü bir iletişim becerisi ile 
sorun çözebilme yeteneği kazanmalarına imkân sağlamaktır.

Ayrıca, çağdaş bilgiyi Türk kültürüne özgü değerlerle bütünleştirerek, ülke 
ekonomisinin gelişiminde etkin rol oynayan bilinçli bireylerin yetişmesine öncülük 
eden Merkezimiz; ulusal ve uluslararası iş çevreleriyle, sivil toplum ve kamu 
kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, piyasanın ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanları 
yetiştirmeyi, ülkemizin ihtiyaçları ve piyasanın talepleri doğrultusunda gelecekte 
ihtiyaç duyulacak mesleklere yönelik çalışmalar yaparak yeni programlar açmayı 
ve böylece toplumun gelişimi için sosyal sorumluluk üstlenen,  ulusal ve uluslararası 
düzeyde rekabet edebilen bir eğitim,  uygulama ve araştırma merkezi olmayı 
hedeflemektedir. 

Kısa adıyla KABÜSEM;  Üniversitemizin uzmanlaştığı ve eğitim verdiği tüm 
alanlarda kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, Karabük 
Demir-Çelik sanayi kuruluşları ile köklü ilişkiler kurarak ortak Ar-Ge çalışmaları 
yapmak, Ülkemizin teknolojisi ile ilgili stratejik kararların alındığı, standart ve 
yönetmeliklerin belirlendiği forumlara ve çalışma gruplarına katılarak bu çalışmalara 
katkı sağlamak için çalışmaktadır.

Araştırma Merkezleri

Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim,
Uygulama ve Araştırma Merkezi (KABUSEM)
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Merkezimizin amacı Türkiye’de tarih, kültür ve sanat araştırmalarına 
yeni bir anlayış getirerek, dinamik kavramlar ve yöntemlerle araştırmak, 
incelemek ve anlatmak, tarih, kültür ve sanat araştırmalarını temel görevi 
kabul ederek, multidisipliner bir anlayış içerisinde, düne ve bugüne geniş bir 
açı içerisinde yaklaşmak, toplumumuzun yarınlara hazırlanmasına katkıda 
bulunmak, dinamik, çok yönlü, ileriye dönük bir tarih, kültür, sanat ve toplum 
ilişkisini temel edinerek Türkiye’nin sorunlarının çözümüne yardımcı olmaktır.          

Karabük Üniversitesi Tarih, Kültür, Sanat Araştırmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi,  başta Karabük ili ve çevresinin tarihi ile ilgili olmak üzere 
İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ ve Cumhuriyet dönemine ait her türlü 
belge ve bilginin tespiti, temini ve değerlendirilmesi, Merkez bünyesinde bir 
ihtisas kütüphanesi ve arşiv merkezi oluşturulması, bu arşiv ve kütüphaneye 
başta Başbakanlık Arşivi olmak üzere diğer kamu kuruluşları ile özel 
şahıslarda bulunan belge, yazma ve matbu eserlerin bağış, satın alma veya 
kopyalama suretiyle kazandırılması, il sınırları dahilindeki tarihi dokuyu, bölge 
kültürlerini ve gelişimlerini ortaya çıkarabilmek için çalışmalar yapmaktadır. 

Araştırma Merkezleri

Tarih, Kültür, Sanat
Araştırmaları Merkezi
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Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, bilinen adıyla KARABÜK 
TÖMER; yurt dışından üniversitemize gelen yabancı uyruklu öğrencilere ana 
dilimiz Türkçeyi öğretmenin yanında; yurt içinden gelen ikinci bir yabancı dil 
öğrenme taleplerine de cevap vermektedir. Bu kapsamda YDS ve genel olmak 
üzere iki temel amaca dönük seviye sınıfları oluşturularak; İngilizce, Arapça, 
Almanca, Farsça, Fransızca ve Rusça dillerinin öğretimi gerçekleştirilmektedir. 

Merkezimiz, özellikle temel faaliyet alanı olan ana dilimizi öğretmenin yanı sıra, 
Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak için de çalışmaktadır. Kursiyerlerimizle 
gerçekleştirilen geziler, etkinlikler ve her türlü sosyal faaliyet ile yaşayan 
kültürün tanıtımı amaçlanmaktadır.

Alanında kendisini yetiştirmiş personeli, çağın gereklerine uygun metot ve 
teknolojik imkânları, dil öğretimini bir hizmet alanı olarak gören misyonu ile her 
geçen gün daha da büyümektedir. Nitekim Yurtdışı Türkler Başkanlığı (YTB) ve 
Yunus Emre Enstitüsü ile imzalanan işbirliği protokolleriyle hizmet alanını daha 
da genişletmiştir.

Merkezimiz bugün gerçekleştirdikleri kadar gelecekte Türkçe öğretiminde 
yapılması gerekenler konusunda çalışmayı da kendisi için bir vizyon olarak 
belirlemiştir. Bu anlamda merkezimiz; özellikle yurt dışında Üniversitemiz ve 
merkezimizin tanıtımı çalışmalarını, kurumlar arası işbirliklerine katkı sağlama 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

Araştırma Merkezleri

Türkçe Öğretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi (TÖMER)
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Araştırma Merkezleri

Uzaktan Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Son zamanlarda hayatın vazgeçilmez bir parçası 
haline gelmiş olan internet teknolojisi, daha önce 
mümkün olmayan bir çok faydalı uygulamayı mümkün 
hale getirmiştir. Bunlardan birisi de uzaktan öğretim 
teknolojileridir. Hepimizin yaşam boyu öğrenimimiz 
devam etmektedir. Günümüzde teknolojinin çok hızlı 
değişmesi, bunun bazı alanlarda her zamankinden 
daha fazla gerekli hale getirmiştir. 

Merkezimizin amacı, uzaktan öğretim alanında 
yapılan kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yoluyla 
bilgi üretimine katkıda bulunarak; bireylerin eğitim 
hakları, eşitlik ve insan haklarına saygı temelinde 
toplumun eğitim sorunlarını irdeleyen, çözüm önerileri 
geliştiren ve bu yönde politikaların belirlenmesinde 
öncü olan; bilgi birikimini ulusal ve uluslararası 
akademik toplulukların, kamu ve özel kurumların, sivil 
toplum örgütlerinin ve bireylerin paylaşımına sunan, 
nitelikli ön lisans, lisans ve lisans üstü programlarıyla 
tercih edilen bir uzaktan eğitim merkezi olmaktır.

 Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (KBUZEM) İş sağlığı ve Güvenliği, 
Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Çocuk Gelişim programı 
ve yüksek lisans programlarında eğitim öğretime 
devam etmekte olup, örgün programlarda okutulan 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil 
ve Temel Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı dersleri de 
uzaktan öğretim yöntemiyle verilmektedir.

KBUZEM bünyesinde İş Güvenliği ve Sağlığı 
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 
gerçekleştirilen “İş yeri Hekimliği ve İş Güvenliği 
Uzmanlığı” sertifika eğitimi de yine merkezimiz alt 
yapısı üzerinden verilmektedir. 
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2011 yılında kurulan merkezimizin amacı; 
Ülkemizdeki üstün yetenekli öğrencilerin bilim 
insanı olarak yetişmelerine katkı sağlamak için; 
çeşitli alanlarda farklılaştırılmış, zenginleştirilmiş, 
bireyselleştirilmiş ve hızlandırılmış eğitim 
programları düzenlemek ve ilköğretimden 
yükseköğretimin sonuna kadar olan süreçte 
üstün yetenekli çocukların erken yaşam 
dönemlerinde fark edilmesi, ihtiyaç duydukları 
psikolojik, akademik ve sosyal desteğin verilmesi 
amacıyla kurulmuştur.

Merkezimizde eğitim görmekte olan 
öğrencilerimizin yetenek alanları doğrultusunda 
değerlerimize bağlı bilim insanı olarak 
yetişmelerini sağlamak amacıyla her türlü 
imkan sunulmaktadır. Öğrencilerimiz yılda üç 
dönem ( güz dönemi, bahar dönemi, yaz dönemi) 
olmak üzere üç dönem eğitim programlarına 

alınmaktadır. Eğitim programları birbirinin 
tamamlayıcısı şeklinde uygulanmaktadır. 
Öğretim elemanları, eğitim öğretim süresince 
öğrenciler hakkında gelişim ve gözlem raporları 
tutmaktadırlar.

Üniversitemiz Batı Karadeniz bölge illeri 
ile 2011 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile 
üstün yeteneklilerin eğitimine yönelik iş birliği 
protokolleri yaparak ortak eğitim ve çalışma 
yapmaktadır.

Araştırma Merkezleri

Üstün Yetenekliler Uygulama ve
Araştırma Merkezi 
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Yenilenebilir Enerji Mühendisliği Araştırma Uygulama Merkezi, 
Karabük Üniversitesi Kampüsünde 2010 yılında kurulmuştur. 
Ülkemizin, özellikle güneş enerjisi uygulama alanlarında, yetişmiş 
eleman ihtiyacını karşılamak üzere eğitim verecek ve uygulama 
çalışmaları düzenleyecek şekilde donatılmıştır.

Laboratuvarımız bünyesinde şebeke bağlı, bağımsız FV 
üretim sistemleri, 10WP’e kadar güneş paneli üretebilecek 
kendi imalatımız laminasyon cihazı bulunmaktadır. Bu sistemler 
üzerinde öğrencilerimiz fotovoltaik modüllerin üretiminden 
şebeke bağlı veya bağımsız sistemlerin projelendirilmesi ve 
kurulumuna kadar birçok aşamayı ve alt sistemleri detaylı olarak 
görme ve sorgulama imkânı bulmaktadır.

Birimimizde yürütülen lisans-üstü çalışmalarda ise daha çok 
güneş enerjisi için verimli ve modüler güç elektroniği alt yapıları 
üretmeye yönelik faaliyetler sürdürmektedir.

Araştırma Merkezleri

Yenilenebilir Enerji Mühendisliği
Araştırma Uygulama Merkezi
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Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma 
Merkezimiz, yurt içi ve yurt dışında Türk Tarihi ve Türk Kültürü için 
önem arz eden merkezlere, kuruluş amacına uygun kısa süreli 
araştırma ve inceleme gezileri düzenlemeyi, Türk Dünyası ile ilgili 
olarak Türkiye’de ve Türkiye dışında yapılan çalışmaları toplamayı 
ve değerlendirmeyi, bu anlamda yapılmakta olan her türlü çalışmayı 
imkânlar ölçüsünde desteklemeyi amaçlamaktadır. 

Merkezimiz, faaliyetleri arasında bulunan ulusal ve uluslararası 
toplantılar düzenlemenin yanı sıra alanına giren her konu hakkında 
bilgi ve fikir alışverişini gerçekleştirerek elde edilen sonuçları, Türk ve 
dünya kamuoyuna duyurmayı hedeflemektedir.

Araştırma Merkezimiz, Türk Dünyası ile ilgili ulaştığı her türlü 
basılı materyali merkez bünyesinde oluşturacağı kütüphane ile 
saha araştırmacılarının hizmetine sunmayı kendisine vizyon olarak 
belirlemiştir. 

Araştırma Merkezleri

Cengiz Aytmatov Türk Dünyası
Uygulama ve Araştırma Merkezi
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ERASMUS
Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 

uygulanan Erasmus değişim programları ile yaş ve 
eğitim geçmişlerine bakılmaksızın öğrencilerimize yeni 
beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin 
güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması 
amaçlandırmaktadır.

Avrupa Birliği kapsamında yürütülen ve 
Üniversitemizin 2008 yılında başlamış olduğu 
ERASMUS değişim programları ile AB Ülkelerinin birçok 
üniversitesi ile anlaşmalar yapılmış olup, bu anlaşmalar 
kapsamında öğrenci öğrenim hareketliliği, öğrenci 
staj hareketliliği, personel ders verme hareketliliği 
ve personel eğitim alma hareketliliği adı altında 
dört çeşit hareketlilik yapılmaktadır.  Üniversitemiz 
Erasmus hareketliliği kapsamında 2008’den bu yana 
yaklaşık 700 öğrencimiz öğrenim hareketliliğinden, 90 
öğrencimiz ise staj hareketliliğinden yararlandırılmıştır.

FARABİ
 Yükseköğretim kurumları arasında etkileşime ve 

öğrenci ile öğretim üyelerinin hareketliliğine imkân 
sağlamayı amaçlayan Farabi Programı kapsamında 
Üniversitemiz 2011 yılından bu yana aktif bir şekilde 
değişim yapmaktadır. Farabi programı öğrenci 
hareketliliği kapsamında 90´a yakın öğrencimiz 
farklı kurumlara gitmiş, 30´a yakın öğrencimiz de 
Üniversitemize gelmiştir. 

MEVLANA 
Mevlana Değişim Programı, yurtiçi ve yurtdışında 

eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında 
öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi 
amaçlayan programdır. Üniversitemiz farklı ülkelerle 
imzaladığı anlaşmalarla 2014 yılından beri hareketlilik 
gerçekleştirmektedir. Mevlana Programı kapsamında 
Üniversitemize 34 öğrenci gelmiş, 22 öğrencimiz ise 
farklı kurumlara gitmiştir.

Ödül ve Başarılarımız

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Değişim Programları
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Ödül ve Başarılarımız

Kampüste Sosyal Yaşam
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Karabük Üniversitesi
Öğrenci Kulüp ve Toplulukları
     Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Kulübü
     Artı Kariyer Kulübü
     Arge ve İnovasyon Kulübü
     Anadolu Medeniyetleri ve Araştırma Kulübü
     Arkeoloji Kulübü
     Atatürkçü Düşünce Kulübü
     Bilişim Kulübü
     Bilimtey Bilim Kulübü
  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
     Biyomedikal Teknolojileri Kulübü
     Çevre ve Sağlık Kulübü
     Doğa Sporları Kulübü
  Bisiklet Topluluğu 
     Endüstri Mühendisliği Kulübü
     Edebiyat Kulübü
     Engelsiz Yaşama Destek Kulübü
     Fotoğrafçılık Kulübü
     Geleneksel Sporlar Kulübü
     Genç Girişimciler Kulübü
     Genç Fikirler Kulübü
     Gezi Kulübü
     Havacılık ve Uzay Bilimleri Kulübü
     Hayvan Hakları Kulübü
     Halk Dansları Kulübü
  Gaziantep Yöresi Halk Dansları Topluluğu
  Safranimasyon Gösteri Grubu
  Silifke Yöresi Halk Dansları Topluluğu
     IEEE Öğrenci Kulübü
     İktisat Kulübü
     İlahiyat Kulübü
     İşletme Kulübü
     Kızılay Kulübü
  Yaşama Dokunan Eller
     Kişisel Gelişim Kulübü
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     Kültür ve Sanat Kulübü
  Japon Dil Kültür Topluluğu
  Karikatür ve Mizah Topluluğu
     Kitap Kulübü
     Makine Bilişim Teknolojileri Kulübü
     Marka ve Patent Kulübü
     Mavera İlim, Fikir ve Sanat Kulübü
     Mekanik Taşıyıcılar ve Ulaştırma Kulübü
     Mekatronik Kulübü
     Metalurji Malzeme Kulübü
     Müzik Kulübü
  Türk Halk Müziği Topluluğu
  Rock Müzik Topluluğu
  Pop Müzik Topluluğu
     Proje Geliştirme Kulübü
  Yarış Topluluğu
     Raylı Sistemler Kulübü
  Yapı Topluluğu
     Robot Kulübü 
     SayokanAlplik Kulübü
     Sinema Kulübü
     Sosyal Sorumluluk ve Dayanışma Kulübü
  Proaktif ve Sağlıklı Düşünce Topluluğu
  Yaşlı Bakım Gönüllüleri Topluluğu
     Sosyoloji Kulübü
     Spor Kulübü
  Badminton Topluluğu (Bay-Bayan)
  Basketbol Topluluğu
  Bilek Güreşi Topluluğu
  Boks Takımı
  Futbol Takımı
  Futbol Tenisi Takımı (Bay-Bayan)
  Güreş 
  Judo



Kulüp ve Topluluklar

     Kültür ve Sanat Kulübü
  Japon Dil Kültür Topluluğu
  Karikatür ve Mizah Topluluğu
     Kitap Kulübü
     Makine Bilişim Teknolojileri Kulübü
     Marka ve Patent Kulübü
     Mavera İlim, Fikir ve Sanat Kulübü
     Mekanik Taşıyıcılar ve Ulaştırma Kulübü
     Mekatronik Kulübü
     Metalurji Malzeme Kulübü
     Müzik Kulübü
  Türk Halk Müziği Topluluğu
  Rock Müzik Topluluğu
  Pop Müzik Topluluğu
     Proje Geliştirme Kulübü
  Yarış Topluluğu
     Raylı Sistemler Kulübü
  Yapı Topluluğu
     Robot Kulübü 
     SayokanAlplik Kulübü
     Sinema Kulübü
     Sosyal Sorumluluk ve Dayanışma Kulübü
  Proaktif ve Sağlıklı Düşünce Topluluğu
  Yaşlı Bakım Gönüllüleri Topluluğu
     Sosyoloji Kulübü
     Spor Kulübü
  Badminton Topluluğu (Bay-Bayan)
  Basketbol Topluluğu
  Bilek Güreşi Topluluğu
  Boks Takımı
  Futbol Takımı
  Futbol Tenisi Takımı (Bay-Bayan)
  Güreş 
  Judo

  Kıckbox
  Masa Tenisi (Bay-Bayan)
  Salon Futbolu
  Satranç (Bay-Bayan)
  Taekwondo (Bay-Bayan)
  Tenis
  Üni GS
  Üni FB
  Üni BJK
  Üni Trabzonspor
  Ankaragücü Uniguc
  ÜniEsEs
  Üni Timsah
  ÜniTatanga
  ÜniYiğido
     Su Sporları Kulübü
  Kano Takımı
  Dalgıç Takımı
  Rafting Takımı
     Taşıt Teknolojileri Kulübü
  Güneş Arabası Takımı
     Tıp Mühendsiliği Kulübü
     Tiyatro Kulübü
     Tarih Kulübü
     Tasarım İstasyonu Kulübü
     Uluslararası İlişkiler Kulübü
     ÜNİ Mavi Ateş Kulübü
     Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Kulübü
     Yönetişim Düşünce ve
Demokrasi Kulübü 
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KBÜ elektrikli araç takımı 
TÜBİTAK tarafından her yıl 
düzenlenen Alternatif Enerjili 
Araç Yarışlarında NAR V2 
adlı elektrikli aracımız 35 
Üniversiteden 46 elektrikli 
araç ile yarıştı. Motor, sürücü, 
yerleşik şarj birimi, Elektronik 
diferansiyel uygulaması ve 
Telemetri ile NAR V2 adlı 
aracımız 2. Yerli Ürün Teşvik 
Ödülü’nün sahibi oldu.

Elektrikli 
Aracımız
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Ödül ve Başarılarımız
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Üniversitemiz, dünya 
üniversitelerini çevreye 
duyarlılık ve sürdürülebilirlik 
alanlarında her yıl 
değerlendiren GreenMetric 
(Yeşil Ölçüm) Dünya 
Üniversiteler Sıralaması 
platformunda,  Türkiye 
üniversiteleri arasında 4. 
olduk.

Üniversitemiz IU GreenMetric World University Ranking’de 
Türkiye 4.sü oldu.
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Ödül ve Başarılarımız

Japonya’da l 27.’si düzenlenen “International Robot Sumo 
Tournament 2015’te Üniversitemiz robot kulübü tarafından yapılan 
sumo güreş robotumuz “SAKİN”  dünya şampiyonu oldu.

Robot Kulübü

Saf-Run Robot Yarışması
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ISO 9001:2008 
Kalite Yönetim 
Sistemi Belgesi 

Türkiye’nin İlk ve Tek 
Demir Çelik Enstitüsü olma 
özelliği taşıyan  Enstitümüz 
ISO 9001:2008 Kalite 
Yönetim Sistemi Belgesi 
sahibi oldu.
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Ödül ve Başarılarımız

2071 Ünite Kan Bağış Kampanyası,
Türk Kızılay’ı ile ortaklaşa düzenlediğimiz sosyal sorumluluk projesi 

kapsamında  “Her Kan, Üç Can” sloganı ve   ‘2071 Kan Bağışı Kampanyası’  
2023 Ünite Kan Bağışı Kampanyasından sonra 2071 Ünite Kan Bağışı ile 
hedef tutturuldu.
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Sportif Faaliyetler
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Ödül ve Başarılarımız
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Ödül ve Başarılarımız

Üniversitemiz bünyesinde 
yapılan TURAB adlı 
belgesel filmimiz, İnönü 
Üniversitesi Uluslararası 
Film Festivali’nde 
Ulusal Belgesel Film 
kategorisinde, “En İyi 
Belgesel Film” ödülü ve 16. 
Uluslararası Altın Safran 
Belgesel Film Festivali’nde 
3.’lük ödülü kazandı. 

Belgesellerimize
2 Ödül 
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MMA Dövüş Sanatları

Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon bölümü öğrencimiz KhayalAbdullayev 
MMA (Mixed MartialArts) Karışık Dövüş Sanatları 
branşında Moldova´da düzenlenen yarışmada Dünya 

Şampiyonu,JuJitsu ve Mücadele sporları dalında Dünya 
Şampiyonluğu, Azerbaycan´da düzenlenen yarışmada 
altın madalya, Gürcistan´da düzenlenen müsabakalarda 
62 kg´da Dünya Birincisi oldu. 

B
a

şa
rıl

a
rım

ız



Ödül ve Başarılarımız

Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu tarafından Eskişehir’ de düzenlenen Türkiye Skeet 
Federasyonu Kupasında öğrencimiz Rümeysa KAYNAR  2. olarak Gümüş Madalya kazandı .

Atıcılık

Okçuluk
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Bahçeşehir Üniversitesi 
tarafından düzenlenen “BAU 
ROBOTICS Robot ve Proje Günleri” 
kapsamında Türkiye’nin dört bir 
yanından öğrencilerinin katıldığı 
yarışmada Üniversitemiz Havacılık 
ve Uzay Bilimleri Kulübümüz kendi 
tasarladığı “Mavi Ateş” (Kunduz) 
adlı Quadcopter ile Multicopter 
kategorisinde yarışarak 4.’lük 
ödülü aldı.

Yöresel Oyunlarda Ulusal Başarılar

Mavi Ateş” (Kunduz) 
Quadcopter 

Gaziantep Silifke Yöresi Halk Oyunları Topluluğumuz, Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 
düzenlenen Üniversitelerarası Halkoyunları Şenliği’nde grup birincisi olarak Türkiye finaline katıldı.
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Ödül ve Başarılarımız

Kars' da 
düzenlenen Boks 
Şampiyonasında 
Üniversitemiz 
Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu 
öğrencileri  3. Oldu. 

Ulusal olarak 
gerçekleştirilen 
‘Ayak Tenisi 
Şampiyonası’nda 
okul takımımız çeşitli 
dereceler aldı.

TÜSF Boks
Şampiyonası

Türkiye
Ayak Tenisi
Şampiyonası
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Kampüste Sosyal yaşam
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Kampüs alanımız içerisinde  konferans salonları, sergi ve fuaye salonları, kütüphane, kantin , alışveriş 
merkezi , dinlenme ve  eğlenme alanları, futbol, voleybol, basketbol, kort tenisi sahaları, açık ve kapalı spor 
salonları ile öğrencilerimize hizmet veriyoruz.  
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Kampüste Sosyal yaşam



Kütüphanemizin koleksiyonunda 40.000 adet 
kitabın yanı sıra TÜBİTAK ve ULAKBİM’in dünya 
kütüphanelerine ulaşma imkânı sağlayan 
28 adet veri tabanı mevcuttur. Merkez 
Kütüphanemizde kullanıcılar için 7 gün 24 saat 
açık, ferah bir çalışma ortamı sağlayan, okuma 
salonu ile hizmet verilmektedir. Merkezimiz 
sürekli olarak bilgi kaynaklarının güncellenmesi, 
yenilenmesi, koleksiyonun geliştirilmesi ve 
kullanıcıların kütüphane hizmetlerinden en 
etkin biçimde yararlanmalarını sağlayarak 
kütüphane hizmetlerini dünya standartlarına 
çıkarmayı hedeflemektedir
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KBÜ Kamil Güleç Kütüphanesi
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Karabük ve Safranbolu arasındaki mesafe 8 km olup merkez kampüsümüz tam ortadadır. 
Üniversitemiz merkez kampüsüne sürekli olarak Karabük ve Safranbolu’dan toplu taşıma aracı ile 
ulaşım sorunsuz olarak mümkündür. Kampüs içerisinde de ücretsiz servis araçları mevcuttur. 

Kampüste Sosyal yaşam

Ulaşım İmkanları
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Beslenme Hizmetlerimiz (Yemekhane)
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Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde Karabük 
merkez ve Safranbolu ilçemizde yüksek kapasiteli 
devlet yurtları  bulunmaktadır. Ayrıca  Karabük ve 
Safranbolu’da özel sektöre ait de çok sayıda yurt 
bulunmakta olup, Karabük Üniversitesi öğrencilerinin  
barınma sorunu bulunmamaktadır.

Kampüste Sosyal yaşam

Yurtlar (Barınma)
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Sosyal- Kültürel Alanlarımız ve Karabük Üniversite Camii
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Kampüste Sosyal yaşam
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Mezuniyet Törenlerimiz
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Mezuniyet Törenlerimiz
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