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Sevgili Gençler, 
Türkiye’nin en çok tercih edilen 7. 

Üniversitesine hoş geldiniz. Tercihinizde 
yanılmadığınızı, üniversitemizde okuduğunuz yıllar 
içinde yaşayarak öğreneceksiniz. Okuyan, araştıran, 
sorgulayan, geliştiren, üreten, girişimci ve atak 
gençler olarak doğru adrestesiniz. Neden mi? Çünkü 
Karabük Üniversitesi, mezunları en hızlı şekilde iş 
hayatına atılan Türkiye’nin 20. Üniversitesi ve yine 
Karabük Üniversitesi, akademisyenleri, lisan ve 
lisan üstü öğrencileriyle bilimsel araştırma yapma 
ve bilimsel makale yazma alanında Türkiye’nin ilk 
20 üniversitesi arasında…

Kuruluşunun 11. yılını kutlayan, genç ve 
dinamik Karabük Üniversitesi; 54 ülkeden 6 bine 
yakın uluslararası öğrencisi, toplamda 54 bine 
yaklaşan öğrencisi sayısı; 16 Fakülte, 4 Enstitü, 5 
Yüksekokul, 8 Meslek Yüksek Okulu, 15 Uygulama 
ve Araştırma Merkeziyle, uluslararası niteliğini ve 
bilimsel kalitesine hızla arttıran bir üniversite. Bu 
özellikleriyle Karabük Üniversitesi, önümüzdeki 5 
yılda, dünya çapında bilimsel araştırma, geliştirme 
ve buluşlara imza atacak potansiyeli bünyesinde 
barındırmaktadır. 
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HAKKINDA

Genç Arkadaşlarım, 
Artık sizler de Karabük Üniversiteli oldunuz, 

‘hiçbirimiz, hepimiz kadar iyi olamayız’ 
düsturumuzun altına imzanızı attınız. Kendinizi 
en iyi şekilde yetiştirmeli ve geliştirmelisiniz. 
Akademik başarı olarak elinizden gelenin en iyisini 
yapmalısınız. Çok okuyup, çok araştırmalı, hayatın 
bütününde fikir sahibi olmalısınız ve hayatın her 
alanında niteliklerinizi ön plana çıkarmalısınız. Bu 
doğrultuda, Karabük Üniversitesi, öğrencilerine;  
alanın en iyisi yerli ve uluslararası akademisyenleri, 
son derece gelişmiş, modern, akademik ve sosyal 
kampüs ortamları, çağdaş kütüphanesi, bilimsel 
araştırma, ar-ge ve laboratuvarlarıyla en gelişmiş 
akademik ortamı sunmaktadır. 

Unutmayınız, hayat, yalnızca ders ve işten 
ibaret değildir. Karabük Üniversitesi, öğrenci 
kulüplerimizde aktif olarak görev almanız halinde, 
var olan yeteneklerinizi sergilemeniz; hobilerinizi 
geliştirmeniz; bilimde, kültürde, sanatta, sporda, 
çevre ve doğayla ilgili aktivitelerde kendinizi 
göstermeniz için gerekli ortam ve imkanlar, sizlerin 
hizmetindedir. 

Gayemiz, Lisans öğrenimini en iyi ve en başarılı 
şekilde tamamlayıp vatanımıza, milletimize, 
devletimize ve tüm insanlığa faydalı gençler 
olarak yetişmenizi sağlamaktır. Bizleri çağdaş 
medeniyetler seviyesine çıkaracak Karabük 
Üniversiteli gençlerin yolu açık olsun, Allah yar ve 
yardımcınız olsun. 

Prof. Dr. Refik POLAT
Rektör
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Enstitüler
• Demir Çelik Enstitüsü
• Fen Bilimleri Enstitüsü
• Sağlık Bilimleri Enstitüsü
• Sosyal Bilimler Enstitüsü

Demir Çelik 
Kampüsü : 
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YERLEŞKELER

Fakülteler
• Diş Hekimliği Fakültesi
• Edebiyat Fakültesi
• Fen Fakültesi
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• İlahiyat Fakültesi
• İşletme Fakültesi
• Mühendislik Fakültesi
• Orman Fakültesi
• Sağlık Bilimleri Fakültesi
• Teknik Eğitim Fakültesi
• Teknoloji Fakültesi
• Tıp Fakültesi
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Yüksekokullar
• Hasan Doğan Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu
• Sağlık Yüksekokulu
• Sivil Havacılık Yüksekokulu
• Yabancı Diller Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları
• Adalet Meslek Yüksekokulu
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu
• Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
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YERLEŞKELER

• Mimarlık Fakültesi
• Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve 
Tasarım Fakültesi
• Safranbolu Turizm Fakültesi
• İletişim Fakültesi
• Safranbolu Devlet Konservatuvarı
• Safranbolu Meslek Yüksekokulu
• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

• Eflani Meslek Yüksekokulu

• Eskipazar Meslek Yüksekokulu

• Yenice Meslek Yüksekokulu

Safranbolu:

Eflani

Eskipazar:

Yenice:
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AKADEMİK TAKVİM
Bir eğitim-öğretim yılı içerisinde yapılacak olan 

tüm aktivitelerin (öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti 
yatırma, ders alma, sınav tarihleri, sınav sonuç 
açıklama tarihleri, sınav not itirazları vb.) zamana 
bağlı olarak gösterildiği takvimdir. Akademik takvim 
eğitim-öğretim yılının başlamasından önce Senato 
tarafından belirlenerek üniversite web sayfasında 
ilan edilir.

Akademik Bilgiler
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EĞİTİM-ÖĞRETİM

KAYIT 
Üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanan 

bütün adaylar, kesin kayıt için gerekli belgeleri 
hazırlayarak, ilan edilen kesin kayıt günlerinde, 
e-devlet üzerinden, Üniversitemiz Demir Çelik 
Kampüsü içersinde yer alan kayıt merkezinden 
veya ilçelerde bulunan kayıt merkezlerinden kayıt 
işlemlerini gerçekleştirebilirer. 

KAYIT YENİLEME 
Öğrenciler her yarıyılın başında ve akademik 

takvimde belirtilen süre içerisinde akademik 
danışmanının rehberliğinde otomasyon sistemi 
üzerinden dersleri seçerek kayıtlarını yenilemek 
zorundadır. 
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DERS EKLE/SİL 
Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde 

öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti yatırma ve ders 
alma işlemlerini tamamlayamayan öğrenciler, 
akademik takvimde belirtilen ekle/sil haftası 
içerisinde bu işlemlerini tamamlayabilirler.

ÖĞRENCİ KİMLİĞİ 
Rektörlüğümüz ile ilgili Banka Müdürlüğü 

arasında yapılan protokol  gereğince öğrenci kimlik 
kartı / banka kartı olarak  ilgili banka tarafından 
hazırlanarak önceden  ilan edilen tarih ve yerde 
öğrencilerimize teslim edilmektedir. 
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EĞİTİM-ÖĞRETİM

OBS
Öğrenci Bilgi Sistemi, öğrencinin üniversiteye 

ilk kaydından mezuniyetine kadar olan tüm 
akademik süreçlerini hatasız ve eksiksiz olarak 
takip etmesini sağlayan ve Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı tarafından yürütülen tüm faaliyetlerin 
de yönetilmesi ve işletilmesine olanak tanıyan bir 
sistemdir.

WEB MAİL
Üniversitemize kaydını yaptıran her öğrenci 

için “@ogrenci.karabuk.edu.tr” uzantılı bir mail 
adresi tanımlanır. Öğrencilerimizin web mail 
hesaplarını nasıl kullanacağına dair bilgilendirme 
eğitim-öğretim dönemi başladıktan sonra 
Bilgi İşlem daire Başkanlığı web sayfasında 
duyurulmaktadır.
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ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KAYIT 
İŞLEMLERİ 

Üniversitemizde halen eğitim görmekte olan 
yaklaşık 60 farklı ülkeden 4.000 civarında öğrenci 
bulunmaktadır. Yeni gelecek ve mevcut Uluslararası 
öğrencilerin işlemleri üniversitemizde bulunan 
Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından 
yürütülmektedir. Kayıtlar ve diğer işlemlere ilişkin 
hükümler Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü 
web sayfasından yayınlanmaktadır.

ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİ
Üniversitemiz yerleşkeleri içerisinde 

öğrencilerimiz internete 1000 megabit hızında 
ve sınırsız olmak üzere ücretsiz bir şekilde 
bağlanabilmektedirler.
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EĞİTİM-ÖĞRETİM

KİMLİK BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ
Kayıt sonrasında öğrencinin kimlik bilgilerinde 

herhangi bir  değişiklik olması durumunda  
değişikliğe esas olan belge ile birlikte Öğrenci 
İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile müracaatta 
bulunularak güncellenme sağlanması gerekmektedir.

KAYIT SİLME ve KAYIT DONDURMA
Öğrenciler, istedikleri takdirde Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığına yazılı başvuruda bulunarak 
kayıtlarını sildirebilirler. Kayıt dondurmak isteyen 
öğrencilerin kayıt dondurma talepleri Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilir ve uygun 
görülmesi halinde öğrencinin kaydı dondurulur.
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YATAY GEÇİŞ
Yatay Geçiş, üniversite sınavı sonuçlarına göre 

bir programa yerleştirildikten belli bir dönem 
sonra, aynı ya da farklı bir bölüme ya da başka 
bir üniversitedeki bir bölüme geçmek isteyen 
öğrencilere belli kurallar çerçevesinde geçiş imkanı 
veren bir uygulamadır. Bu işlem öğrencinin talebi 
üzerine ilgili yönetmelik ve yönergelere göre 
yapılır. Duyuru ve detaylı bilgiye Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığı web sayfasından ulaşılabilir.

BÖLÜMLER ARASI GEÇİŞ 
Aynı yükseköğretim kurumu içindeki eşdeğer 

diploma programları arasında ancak önceden ilan 
edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde, ilan 
edilen süre içerisinde başvurmak şartıyla yatay 
geçiş yapılabilir.
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EĞİTİM-ÖĞRETİM

  DERS KREDİ SİSTEMİ VE AKTS 
Ortak zorunlu dersler dışında, dört yıllık lisans 

programlarının en az 128 kredi, iki yıllık önlisans 
programlarının ise en az 64 kredilik dersleri 
kapsaması gerekir. Her dönem için 30 AKTS kredisi 
olmak üzere; önlisans programlarında 120 AKTS 
kredisi, lisans programlarında 240 AKTS kredisi 
alınması gerekir.

DEVAM/DEVAMSIZLIK VE RAPOR ALMA 
Derse ve uygulamalara devam zorunludur. 

Teorik derslerin %30’undan, uygulamalı derslerin 
%20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin 
sınavlarına giremez. Derslere devam durumu 
öğretim elemanı tarafından izlenir. Raporlu geçen 
süreler devamsızlıktan sayılır. Raporlu geçen sürenin 
devamsızlık sınırını geçmesi durumunda öğrencinin 
başvurusuna gerek kalmadan o yarıyıl için kaydı 
dondurulur.

VİZE, FİNAL, BÜTÜNLEME VE YAZ 
OKULU 

Ara sınav (vize), her ders için en az bir defa 
yapılan sınavdır. Ara sınav tarihleri dekanlık veya 
yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlükleri 
tarafından belirlenir. Genel sınav dersin 
tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır ve devam 
koşulunu yerine getiren öğrenciler genel sınava 
girebilir. Bir dersten genel sınava girme hakkı 
olduğu halde girmeyen veya girip de başarılı 
olamayan öğrenciler için senato tarafından  karar 
verilmesi durumunda bütünleme sınavı yapılabilir.
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YAZ OKULU
İlgili eğitim-öğretim yılında yaz okulu 

açılmasına senato tarafından karar verilir. Ders 
açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve 
bitişi, sınavlar ve diğer ilgili hususlar senato 
tarafından belirlenecek akademik takvime göre 
yürütülür.

STAJ 
Staj, öğrencilerin öğrenim süreleri içinde 

kazandıkları bilgi ve becerilerini pekiştirmeleri 
amacıyla özel veya kamu sektöründe belirli bir süre 
görev yapmasıdır. Staj işlemleri ayrı yönergeler 
ile düzenlenmiş olup, söz konusu yönergelere 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasından 
ulaşılabilmektedir. Stajlarla ilgili iş ve işlemler ilgili 
bölüm başkanlıkları tarafından yürütülmektedir.
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EĞİTİM-ÖĞRETİM

    NOT SİSTEMİ VE 
DERS GEÇME/DERS TEKRARI 
Üniversitemize 2017 yılı sonrası kayıt yaptıran 
öğrencilere verilecek başarı notları şu şekildedir:



22

KBU

ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL 
Çift Anadal, bir önlisans/lisans öğretim 

programına (birinci anadal) kayıtlı olan 
öğrencilerin, üniversitemizdeki başka bir programın 
tüm derslerini alarak, her iki programı da başarıyla 
tamamlayıp, ikinci bir dalda önlisans/lisans 
diplomasına sahip olmaları anlamına gelir. Yandal 
ise; bir lisans öğretim programına (birinci anadal) 
kayıtlı olan öğrencilerin, üniversitemizdeki başka 
bir programdan bazı dersleri başarıyla tamamlayıp, 
yan bir dalda sertifika almalarıdır.

MAZERET SINAVLARI 
Mazeret sınavları, mazeretleri ilgili yönetim 

kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için 
yapılan sınavlardır.
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EĞİTİM-ÖĞRETİM

    DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
Üniversitemiz öğrencilerine verilecek 

disiplin cezaları ile soruşturma usul ve esasları 
“Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 
Yönetmeliği” ile düzenlenmiş olup, söz konusu 
yönetmeliğe Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web 
sayfasından ulaşılabilmektedir.

AKADEMİK DANIŞMANLIK
Öğrencilerimizin eğitimine yönelik planlama 

ve kararları ile ilgili düzenlemeleri yapabilmesi, 
mesleği ve yaşamıyla ilgili hedefler belirleyebilmesi 
ve karşılaştığı sorunlarla başa çıkabilmesi için 
gerçekleştirilen bir uygulamadır. 

NOTA İTİRAZ ETME HAKKI 
Öğrenciler sınav sonuçlarına, akademik takvimde 

belirtilen sınav not girişlerinin öğrenci otomasyon 
sistemine girilmesinin son gününden itibaren üç iş 
günü içerisinde ilgili bölüme dilekçe vererek itiraz 
edebilirler.

ÖĞRENCİ BURS İMKANLARI
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 

tarafından verilen kredi ve burslar ile çeşitli kurum 
ve kuruluşlar tarafından öğrencilere verilen burslara 
ilgili kurumun web adreslerinden başvurulabilir.
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ERASMUS
Üniversitemiz, Mayıs 2007’de AB komisyonu 

tarafından verilen “Genişletilmiş Erasmus 
Üniversite Beyannamesini” almıştır. 2008-2009 
eğitim ve öğretim yılından itibaren Avrupa Birliği 
Eğitim ve Gençlik Programlarına katılmaktadır. 
Avrupa Birliği Hayat boyu Öğrenme (Lifelong 
Learning Programme) programlarıyla üye ve 
aday ülkeler arasında şartları karşılayan öğrenci 
ve öğretim üyesi değişimi gerçekleştirmeyi 
amaçlamaktadır.

Öğrenci ve Akademisyen 
Değişim Programları
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EĞİTİM-ÖĞRETİM

MEVLANA
Mevlana değişim programı, yurtiçinde 

eğitim veren yükseköğretim kurumları ile 
yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları 
arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini 
gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır.

FARABİ
Farabi değişim programı olarak adlandırılan 

Yükseköğretim Kurumları Arasında öğrenci ve 
öğretim üyesi değişim programı, üniversite 
ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön 
lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 
eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları 
arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimini 
amaçlamaktadır.

KABUZEM (KARABÜK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN 
EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ)

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. Ayrıca E-Sertifika programları da 
devam etmektedir.
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KABÜSEM (KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ 
EĞİTİM MERKEZİ)
Yaşam boyu eğitim anlayışından yola çıkarak 
kurulan KABÜSEM, üniversitemiz öğrencilerine 
ve bölge insanına yönelik bireysel ve kurumsal 
ihtiyaçlara yönelik farklı alanlarda mesleki kurslar 
düzenleyerek faaliyette bulunan bir eğitim 
birimidir.
Öğrencilerimiz ve bölge halkımız tüm kurslardan 
istifade edebilmektedir.

Kişisel Gelişim
Sertifikalı Eğitimler:
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EĞİTİM-ÖĞRETİM

YABANCI DİL VE SINAVLARA HAZIRLIK 
EĞİTİMLERİ
Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 
bünyesinde kurulan Kurslar Koordinatörlüğü 
aracılığıyla başta öğrencilerimiz olmak üzere, 
bölge halkımıza  ve kurumlara yabancı dil eğitim 
hizmeti sunulmaktadır. 

TÖMER (TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZİ)
Uluslararası  öğrencilere Türkçeyi öğretmek, 
Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla 
kurulmuş olan merkezimiz  bu alanda eğitim 
hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

TTO (TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ)
Karabük Üniversitesinde üretilen bilgi ve 
teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek 
ticarileştirilmesine, üniversite ile sanayi 
arasındaki işbirliğinin oluşturulmasına, mevcut 
işbirliklerinin geliştirilmesine, sanayinin ihtiyaç 
duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede 
üretilmesine yardımcı olmak; yeni proje 
fikirlerini ve fon imkanlarını duyurmak, patent 
başvurularının yapılması ve girişimciliğin 
geliştirilmesine katkı sağlamak üzere kurulmuştur.
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SOSYAL YAŞAM MERKEZİ
Üniversitemizin Demirçelik kampüsünde 

yer alan sosyal yaşam merkezimiz 3 katlı olup, 
içerisinde kafeterya, restoran, berber, terzi 
vb.  alanda hizmet veren 27 adet dükkân 
bulunmaktadır. 

YEMEKHANE HİZMETLERİ
Eğitim-Öğretim dönemi boyunca öğrencilerimize 

hizmet veren yemekhanelerimizde hafta içi I. 
Öğretim için 11.30-13.30 saatleri arası II. Öğretim 
için ise 16.00-19.00 saatleri arasında  bir öğünde 
4 çeşit yemek ve salatadan  oluşan menüler servis 
edilmektedir.

SOSYAL İMKANLAR
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SOSYAL YAŞAM

ÖĞRENCİ YEMEKHANELERİMİZ
Sosyal Yaşam Merkezi Yemekhanesi   (1200 kişi)
Mühendislik Fakültesi Yemekhanesi     (400 kişi)
Safranbolu FTGSF Yemekhanesi           (400 kişi)
Eskipazar MYO Yemekhanesi               (100 kişi)
Eflani MYO Yemekhanesi                     (100 kişi)
Yenice MYO Yemekhanesi    (100 kişi kapasiteli)
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YEMEK BURSU
Üniversitemizde öğrenim gören İhtiyaç sahibi 

öğrencilerimize, Rektörlüğümüz tarafından her 
akademik yıl başında belirlenen sayı kadar yemek 
bursu verilmektedir. İhtiyaç sahibi öğrencilerimiz 
gerekli evrakı hazırlayıp öğrenip gördükleri 
akademik birimlerine teslim ederler. Önceden 
kriterleri belirlenmiş olan puanlama sistemine göre 
komisyon değerlendirmeleri yapar. İhtiyaç sahibi 
öğrencilerimiz akademik yıl boyu yemek bursundan 
faydalandırılır.

KANTİN HİZMETLERİ
Öğrencilerimizin ders aralarında ve boş 

zamanlarında istifade edecekleri gerek kampüs içi 
ve gerekse kampüs dışında yer alan 11 adet 
kantin ve çay ocağımız hizmet vermektedir.
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SOSYAL-KÜLTÜREL ve
SPORTİF FAALİYETLER



34

KBU

ÖĞRENCİ KONSEYİ
Üniversitelerde öğrencilerin eğitim, 

sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının 
karşılanması ve geliştirilmesinde öğrenci 
haklarını gözeten, hiçbir siyasi akıma 
bağlı olmayan Rektörlüğe bağlı resmi bir 
birimdir. Öğrenci konseyine üyeler seçim 
yoluyla belirlenmektedir. Yüksek Öğretim 
Kurulu tarafından belirlenen takvime göre 
seçimler yapılmaktadır.
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KULÜP ve TOPLULUK 
FAALİYETLERİ

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor daire 
başkanlığı bünyesinde Öğrencilerimizin 
ilgi- beceri  alanlarına göre kendilerini 
geliştirme ve ifade etmelerine imkan 
sağlayacak şekilde kurulmuş çeşitli kulüp 
ve topluluklarımız faaliyet göstermektedir. 
Öğrencilerimiz istediği takdirde bu 
kulüplere üyelik başvurusunda bulunabilir 
ve faaliyetlerine katılabilir.
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15 Temmuz Şehitler  Konferans Salonu
Bulunduğu Birim:  Teknoloji Fakültesi
Kapasite: 376

Hamit ÇEPNİ Konferans Salonu
Bulunduğu Birim: Mühendislik Fakültesi
Kapasite: 443

DÇ Enstitüsü Konferans Salonu
Bulunduğu Birim: DÇ Enstitüsü
Kapasite: 300

Tıp Fakültesi Konferans Salonu
Bulunduğu Birim:  Tıp Fakültesi
Kapasite: 200

Prof. Dr. Burhanettin UYSAL Konferans Salonu
Bulunduğu Birim: Safranbolu Meslek Yüksek Okulu
Kapasite: 200

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonları 
Bulunduğu Birim: İlahiyat Fakültesi
Salon 1 Kapasite: 150
Salon 2 Kapasite: 170

Eskipazar Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu
Bulunduğu Birim: Eskipazar Meslek Yüksek Okulu
Kapasite: 500

İİBF Konferans Salonu
Bulunduğu Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kapasite: 173

Çok Amaçlı Salonlar



37

SOSYAL YAŞAM

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve 
Tasarım Fakültesi Konferans Salonları
Bulunduğu Birim: Safranbolu FTGST Fakültesi
Salon 1 Kapasite: 150
Salon 2 Kapasite: 450



KBÜ Fıtness Salonu: 
Pazar günleri hariç haftanın her günü hizmete 

açık olan Fitness Salonundan  başta öğrencilerimiz 
olmak üzere tüm personelimizde istifade 
etmektedir. Çalışma gün ve saatleri dönem başında 
ilan edilmektedir.

Tenis Kortları ve Basketbol Sahası:
 Kampüsümüz içinde iki adet  tenis kortu ve bir 

basketbol sahası bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 
kampüs içi ve dışındaki birimlerimizde de  bireysel 
spor alanları ve aletleri, yürüyüş parkurları, 
dinlenme alanları öğrencilerimizin sportif 
faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için hizmete 
sunulmuştur. Kampüs içindeki açık spor tesisleri 
kullanım alanı toplam 2000 m2’dir.
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SPOR SALONLARI



 Kapalı Spor Salonu: 
Gökşen M. Yücel Kapalı Spor Salonumuz1900 

m2lik kapalı alana sahip olup içinde voleybol ve 
basketbol sahaları mevcuttur. Salon   400 kişilik  
oturma kapasiteli olup çeşitli sosyal ve kültürel 
aktiviteler içinde kullanılmaktadır. 

Ayyıldızlı Stadyum: 
Ayyıldızlı stadyum 25000 kişilik kapasitesi, 

22000 m2 kullanım alanı ile kampüs içerisinde 
öğrencilerimize hizmet sunmaktadır. BESYO’nunda 
içerisinde bulunduğu binamızda ayrıca 28 tane 
kulüp odası, 2 adet halk oyunları çalışma salonu, 1 
adet tiyatro salonu, 1 adet müzik stüdyosu, 3 adet 
mücadele sporları salonu da bulunmaktadır .
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ÇALIŞMA SAATLERİ VE KULLANIMI 
Kütüphanemiz eğitim-öğretim döneminde 

hafta içi 08.30-22:30 hafta sonu 10:00-
17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. 
Kütüphanemizden her kullanıcı faydalanabilir.  
Ödünç kitap servisinden yararlanmak  için 
üniversitemiz personeli ya da öğrencisi olmalı 
ve kütüphanemizde üye kaydının bulunması 
gerekmektedir.

KÜTÜPHANEYE KAYIT
Üniversitemiz öğrencisi ya da personeli 

olduğuna dair kimlik kartı ile Kütüphanemize 
gelerek üye formu doldurup üye kaydını 
gerçekleştirmek gerekmektedir.
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KÜTÜPHANE HİZMETLERİ:



ONLİNE VERİ TABANI
İnternet ortamında dergi, kitap, tez vb. 

kaynakların bulunduğu bir bilgi havuzudur. 
Online olarak erişim sağlanabilir ve üniversitemiz 
ağından bağlanılabilmektedir.

KİTAP KİRALAMA USUL VE ESASLARI 
Üniversitemiz lisans öğrencilerimiz tek seferde 

3 kitap ödünç alabilmekte olup ve her kitap 
için 15 gün süre verilmektedir. Yüksek lisans ve 
doktora öğrencileri ise tek seferde 4 kitap ödünç 
alabilir  ve her kitap için 20 gün süre verilir.

KAMPÜS DIŞINDAN ERİŞİM
Kütüphanemiz web sayfasında bulunan veri 

tabanlarına uzaktan erişim linkinde bulunan 
“Proxy Ayarları’’  yapıldığı takdirde kampüs 
dışından da  erişim sağlanabilmektedir. Bunun 
için kullanıcıların kurumsal mail adreslerini 
aktif etmesi ve internet giriş şifresi almış olması 
gerekmektedir.
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OTOPARK
Kampüsümüz içerisinde öğrencilerimizin de  
istifade edebileceği otopark alanı mevcuttur.

BANKA
Kampüsümüz içerisinde Ziraat Bankası 
şubesi yanı sıra çeşitli bankaların ATM’leri 
bulunmaktadır.

POSTA-KARGO
Kampüsümüz içerisinde posta, kargo vb. 
hizmetleri sunan PTT şubesi bulunmaktadır.
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    YARI ZAMANLI ÇALIŞMA
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

46.maddesine göre, ihtiyaç duyulması halinde 
üniversitenin çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı 
olarak geçici işlerde öğrenci çalıştırılabilmektedir. 
İhtiyaçlar ilgili birimler tarafından belirlendiğinden 
istekte bulunacak öğrencilerin SKS tarafından  
belirtilen tarihlerde ihtiyaç görülen birimlere 
şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

MEZUNLAR BİRLİĞİ
Üniversitemizden mezun olan öğrencilerimizin 

kuruma olan aidiyetlerini geliştirmek, birbirleri 
ile olan iletişimini güçlendirmek ve eğitim hayatı 
sonrasında da kurumsal desteğe devam etmek 
amacıyla SKS bünyesinde  kurulmuştur.
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GÜVENLİK
Üniversitemiz, öğrencilerimizin eğitimlerini 

en yüksek düzeyde tamamlamalarının yanı sıra 
güvenliklerine de çok önem vermektedir. Bu 
nedenle yerleşkelerimizde  22 güvenlik noktası , 
900’e yakın yüksek çözünürlüklü güvenlik kamerası  
ile 7/24 güvenlik   hizmeti sağlanmaktadır.

ENGELSİZ ÜNİVERSİTE
Üniversitemiz, engelli öğrencilerimizin de 

rahatça öğrenimlerini gerçekleştirebilmeleri için 
gerekli alt yapı çalışmalarını tamamlamıştır.     

YEŞİL BİR ÇEVRE
Üniversitemiz bugüne kadar çevreye çok önem 

vermiş, öğrencilerimiz ve üniversitemize gelen 
misafirler adına binlerce fidan dikmiştir.  Ayrıca  
Üniversitesimiz  “The Global Green Award” ile 
ödüllendirilmiştir. 

44

KBU



DUMANSIZ HAVA SAHASI
Üniversitemizin tüm kapalı alanlarında 

ve işlettirmekte olduğu iş yerlerinde tütün 
ve tütün mamülleri satış ve kullandırılması 
yasak olup ayrıca farklı bir uygulama yapan 
idaremiz, yerleşkelerdeki  binaların  önlerine 
belirli mesafelerde  sarı çizgiler  oluşturarak 
açık havada da  dumansız hava sahasının 
genişlemesini sağlayarak öğrencilerimizin temiz 
hava solumasına katkıda bulunmaktadır.
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SOKAK HAYVANLARI BAKIMI
Üniversitemiz kampüsü içinde idare tarafından 

yapılan ve kediversite adı verilen  barınakta 
Hayvan Hakları Öğrenci Kulübü ve üyeleri 
tarafından engelli kedilerin bakım ve tedavileri 
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca yemekhanemizden 
artan yemek artıkları kampus içerisindeki sokak 
hayvanlarına ulaştırılarak hayatta kalmaları 
sağlanmaktadır.

KAMPÜSE ULAŞIM
kampüsümüz Karabük Merkezde olup ulaşımlar  

düzenli olarak halk otobüsü ve minübüsleri 
aracılığıyla sağlanmaktadır.
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SIFIR ATIK PROJESİ
“Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların 

daha verimli kullanılmasını, atık oluşum 
sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun 
engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın 
oluşması durumunda ise kaynağında ayrı 
toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını 
kapsayan atık yönetim felsefesi olarak 
tanımlanan bir hedeftir. Üniversitemizde 
“Sıfır Atık” projesine destek veren kurumlar 
arasındadır.
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KYK Karabük İl Müdürlüğü
100. Yıl Mahallesi, 1003. Cad. No:31, 78050 
Karabük yurtkur.gsb.gov.tr     (0370) 433 07 86

Bahaddin Gazi Öğrenci Yurdu
Bostanbükü Köyü Karşıyaka Mahallesi Mezarlık 
Caddesi 28/2 Safranbolu/Karabük
0(370) 741-2050  -  0(370) 741-3050

İsmail Necati Efendi Yurdu
Karıt Mücavir Mevkii 21 numaralı mahalle 213. 
Numaralı sokak NO:8 Safranbolu/Karabük
0(370) 741-3211  -  0(370) 741-3277
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BARINMA HİZMETLERİ:



Karabük Yurdu
Kılavuzlar Köyü (Üniv. Kamp.) No:2 78050 
KARABÜK
0 370 433 44 56  -  03704334288

Karabük-Taşkent Öğrenci Yurdu
Yeşil Mah. Taşkent Cad. NO:19
0(370) 412-1123  -  0(370) 412-1143

Aişe Ana Öğrenci Yurdu 
Tokatlı Köyü No:94 Safranbolu/Karabük

Hubbi Hatun Öğrenci Yurdu
Üniversite Mah. Yurt Sok. No:5 Karabük
0(370) 433-4299  -  0(370) 433-4348

Eski Pazar Yurdu 
Bahçepınar Mah. Eskipazar M.Y.O. Kampüsü 
Eskipazar/Karabük    0(370) 818-3083
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Karabük, 1937 yılına kadar, Safranbolu’ya bağlı 
Öğlebeli Köyü’nün 13 hanelik bir mahallesiydi. 
1935 yılında açılan Ankara-Zonguldak demiryolunun 
üzerinde yer alıyordu. Demiryolu ile taşıma 
imkanının varlığı ve kömür yataklarının yakınlığı 
nedeniyle, burada bir demir çelik fabrikası 
kurulması kararlaştırıldı. 3 Nisan 1937’de 
Atatürk’ün talimatıyla, İsmet İnönü, Karabük Demir 
Çelik Fabrikası’nın temellerini attı. Karabük, 6 
Haziran 1995’te, Çankırı’nın Ovacık ve Eskipazar 
ilçeleri ile Zonguldak’ın Eflani, Safranbolu ve 
Yenice ilçelerinin birleştirilmesiyle Türkiye’nin 78. 
ili oldu. Bugün Türkiye’nin en büyük demir çelik 
firmalarının kuruluş yerleri Karabük’tedir.

Karabük Hakkında 
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Coğrafya
Batı Karadeniz Bölgesinde Karabük, kuzeyde 

Bartın (80 km), kuzeydoğu ve doğuda Kastamonu, 
güneydoğuda Çankırı, güneybatıda Bolu, batıda 
Zonguldak illeriyle komşudur.

Karabük vadiler ve platolardan oluşmaktadır. 
Deniz seviyesinden yüksekliği 270 m. olmasına 
rağmen 2000 metreyi bulan tepe ve yaylaları 
mevcuttur. Türkiye’nin önemli ormanlık 
alanlardan olan Yenice Ormanları “Açık Hava 
Orman Müzesi” olarak belirlenmiştir.

Kısmen Karadeniz ikliminin özellikleri görülen 
Karabük, kıyıdan içeride kaldığı için, Karadeniz’in 
nemli havasından yeterince yararlanamamakta, 
karasal iklimin özellikleri daha ağır basmaktadır. 
Ancak, İç Anadolu’da olduğu gibi şiddetli kış 
soğukları ile kurak yaz sıcakları görülmez. En çok 
yağış ilkbahar ve kış aylarında görülmektedir.
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Safranbolu
Geleneksel Türk toplum yaşantısının bütün 

özelliklerini günümüze taşıması ve kendini zamana 
karşı saklamış olması, Safranbolu’yu “Korumanın 
Başkenti” ünvanına kavuşturmuştur. Ülkemizde 
bulunan yaklaşık 50.000 kadar korunması gerekli 
kültür ve tabiat varlığının yaklaşık 1500’ü 
Safranbolu’dadır. Sahip olduğu zengin kültürel mirası 
kent ölçeğinde korumadaki başarısı Safranbolu’yu 
“Dünya Miras Kenti” yapmış ve Safranbolu, UNESCO 
tarafından 17 Aralık 1994 yılında “Dünya Miras 
Listesi” ne alınmıştır.

Safranbolu, sivil Osmanlı mimarisini taşıyan 
geleneksel Türk evleriyle, doğal güzellikleriyle ve 
tarihi boyutuyla ün kazanmış nitelikli bir kenttir. Yeni 
Hamam, Eski Hamam, Cinci Hanı, Köprülü Mehmet 
Paşa Camii, Kazdağlıoğlu Camii, İzzet Mehmet Paşa 
Camii, Kent Tarihi Müzesi, Saat Kulesi, Eski Cezaevi, 
Bulak Mağarası, İncekaya Su Kemeri, Yemeniciler 
Arastası, Demirciler Çarşısı, Manifaturacılar Çarşısı, 
Tarihi Çeşmeleri, Kemerleri dönemin nadide 
değerlerindendir. Şehir çevresinde bulunan kaya 
mezarları ve Tümülüsler de görülmesi gereken yerler 
arasındadır.

Safranbolu Evleri
Safranbolu denince akla ilk gelen Safranbolu 

evleridir. İlçe merkezinde 18.ve 19. yy. ile 20. yy. 
başlarında yapılmış yaklaşık 2000 geleneksel Türk evi 
bulunmaktadır. Bunlardan 1000 kadarı yasal koruma 
altındadır. Evler Safranbolu’nun iki ayrı kesiminde 
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gruplanmıştır: Eskiden ‘Şehir’ diye bilinen ve kışlık 
olarak adlandırılan çarşı kesimi ile “Bağlar “diye 
bilinen ve yazlık olarak kullanılan kesimidir.

Geleneksel ev tarzının ön planda olduğu 
Safranbolu’da yapı formu evler genellikle 3 
kattan oluşmuş 6-8 odalı, geniş hacimli, insan 
ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Odaların 
her biri bir çekirdek aileyi barındırabilecek 
tüm unsurlara sahip bağımsız birim olarak 
tasarlanmıştır. Her odada yüklük adı verilen 
dolaplar, sergenler, ocak ve sedirler vardır. Ahşap 
yüklük dolapların içerisinde yıkanmak amacıyla 
da kullanılabilen gusülhaneler de mevcuttur. 
Safranbolu evlerine bir başka detayı katan 
unsur ise tavanları ahşap işlemelidir. Safranbolu 
evlerindeki çıkmalar, evin dış görünümünü 
tek düzelikten kurtarır. Odaların büyüklüğüne 
göre sayısı değişen dar ve uzun pencerelerde 
“muşabak” adı verilen ahşap kafesler bulunur. 
Evlerin bazılarının içlerinde, serinlik vermesi 
ve yangından korunması amacıyla yapılmış olan 
havuzlar da bulunmaktadır. Bu nitelikli evleri 
oluşturan malzemeler ise; Alt katlarda taş, üst 
katlarda kerpiç ve ahşaptır. Çatıda da alaturka 
kiremit kullanılmıştır. Evin giriş kısmına “hayat” 
adı verilir. Hayat taş kaplıysa “taşlık” olarak ta 
anılır.
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Hıdırlık Tepesi 
Kendinizi tarihin içinde hissettiğiniz, tüm 

ihtişamıyla dimdik ayakta duran Safranbolu 
evlerinin birbirlerine olan saygılı bakışını 
görebildiğiniz Hıdırlık tepesi, Türklerin, 
Safranbolu’ya ilk konuşlandığı yerdir. 2 adet 
açık namazgahı bulunan ve eskiden “yağmur 
duası” ile “Hıdırellez’’ kutlamaları için kullanılan 
Hıdırlık üzerinde Köstendil Kaymakamı Hasan 
Paşa’nın türbesi (1845), Hızır Paşa’nın mezarı ile 
Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Dr. Ali Yaver 
Ataman’ın (1955) anıt mezarlarına da ev sahipliği 
yapmaktadır. Tepeye iki noktadan giriş ve çıkış 
bulunmaktadır.
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Demirciler Çarşısı
Akçasu kanyonu üzerinde, İzzet Mehmet 

Paşa Cami arkasında yer alan Demirciler Çarşısı, 
yaşayan tek lonca çarsıdır. Sıcak, soğuk demir 
işçiliği hala devam etmektedir. Demirciliğin yanı 
sıra çarşı içerisinde bakır ve kalay işçiliği de 
sürdürülmektedir.

İzzet Mehmet Paşa Cami
Cami 1796 tarihinde Safranbolulu Sadrazam 

İzzet Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. 
İstanbul’daki Nuri Osmaniye Camisi’nin küçük 
bir modeli şeklindedir. Tamamen kesme taştan 
yapılmıştır. Minber ve mihrabı çok zengindir. 
Mihrabın üzerinde padişah III. Selim’in tuğrası 
bulunmaktadır. Caminin külliyesi içinde kütüphane, 
abdesthane, iki çeşme ve vakıf dükkanları yer alır. 
Caminin avlusu, altından geçen Akçasu kanyonu 
üzerine inşa edilen kemere oturmaktadır. 

Köprülü Mehmet Paşa Cami
Safranbolu çeşme mahallesinde, Sadrazam 

Köprülü Mehmet Paşa tarafından 1661 yılında 
yaptırılan cami kare planlıdır ve üstü kubbe ile 
örtülmüştür. Bu kubbenin örttüğü sekizgen kasnak 
dışardan payandalarla desteklenmektedir. Beş 
bölümlü beşik tonozlarla örtülü bir son cemaat 
yeri vardır. Giriş kısmının sağ tarafında tek 
şerefeli minaresi yer almaktadır. Cami içinde 
daha genç döneme ait kalem işleri görülmektedir. 
Avlusunda şadırvan, güneş saati ile kütüphane ve 
muvakkithane olarak müştereken yapılmış bina 
bulunmaktadır. 
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Cinci Hanı Ve Hamamı
1640 yılında Sultan I. İbrahim’in tahta 

çıkışından sonra Anadolu Kazaskeri olan Cinci Hoca 
(Karabaşzade Hüseyin Efendi) tarafından 1640-
1645 tarihleri arasında yaptırılmıştır. Kesme ve 
moloz taştan inşa edilen han, 2 katlı ve 62 odalıdır. 
Han’ın giriş kapısı, kilit ve anahtarı; Türk demir 
işçiliğinin örneklerindendir. Restorasyonundan 
sonra, 25 odasıyla aynı amaca hizmet eden han, 
otel ve restoran olarak hizmet vermektedir.

Cinci Hoca tarafından 1645 tarihinde yaptırılan 
diğer yapı Cinci Hamamı’dır. Kazdağlıoğlu 
meydanında çarşı içerisinde yer alır. Kadınlar ve 
erkekler bölümünden oluşan hamam kubbe ile 
örtülmüştür. Soğukluk, sıcaklık, külhan, ocak 
yerleri mevcut ve halen hamam durumdadır.
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Bulak (Mencilis) Mağarası 
Dünya mağara literatürüne girmiş olan Bulak 

Mağarası Türkiye’nin 4. Karadeniz bölgesinin 
de 2. büyük mağarasıdır. Şehir merkezinin 
kuzeybatısında Karabük’e bağlı Bulak Köyü’nün 
Safranbolu ile sınır teşkil ettiği yerdedir. 
Safranbolu’nun merkezine 8 km uzaklıkta olan 
mağara, günümüzden 65-200 milyon yıl önce 
oluşmuştur. 6042 metre uzunluğunda olup ilk 
400 metresi ziyarete açıktır. Bu özelliğiyle de 
Türkiye’nin turizme açılan en uzun mağarasıdır. 
Mağaranın 2 girişi bulunmaktadır. İlk giriş su 
çıkışının olduğu bir ağızdan yapılmaktadır. 2. aktif 
girişi ise, giriş ağzının arkasında yer alan tepenin 
solunda merdivenle çıkılan fosil bir ağızdan 
yapılmaktadır.
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Güneş Saati 
Köprülü Mehmet Paşa Camisi avlusunda 

bulunmaktadır. Basit tip yatay güneş saatleri 
sınıfına girer. Sabah 06:40 ile akşam 17:20 
arasındaki zamanı, metal plakanın gölgesine göre 
gösterir. 19.yy ortalarında yapıldığı sanılmaktadır.

Tokatlı Kanyonu
Safranbolu Tokatlı Kanyonu, Safranbolu’nun 

tarihi yüzünün dışında doğal güzelliğini 
keşfedebileceğiniz bir yer. Kanyonun bir ucu 
Tokatlı Köyü’nde, diğer ucu ise Eski Çarşı’nın 
Gümüş Mahallesi’ne kadar uzanıyor. Kanyona giriş 
yaptığınızda sizi, nehir boyunca yapacağınız şahane 
bir yürüyüş yolu bekliyor. Şelaleler, kuş cıvıltıları, 
insanı ferahlatan tertemiz hava ve dahası.

İncekaya Su Kemeri
Sadrazam İzzet Mehmet Paşa tarafından 

19. yy. sonunda yaptırılmıştır. Safranbolu’nun 
kuzeydoğusunda kalan su kemeri şehir merkezine 
7,5 km uzaklıktadır. Tokatlı kanyonun üzerine 
yapılan kemer, zeminden 60 m yükseklikte ve 
116 m uzunluğundadır. Genişliği ise 110 -220 
cm dir. 6 kemerli görkemli bir yapıdır. Sonradan 
su kemerinin alt kısmına çeşitli etkinlikler için 
sahne ve oturma yerleri, kanyona inmek için de 
merdivenler yapılmıştır. “Paşa Suyu” olarak bilinen 
bu su, kemerden geçerek kapalı arklar şeklinde 
Beybağında bulunan Turing Havuzlu Asmazlar 
Konağının bahçesindeki su terazisine gelir ve 
buradan kentteki çeşmelere dağıtılırmış.
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Yörük Köyü
Safranbolu’dan Kastamonu yönüne doğru 11 km 

gidildiğinde, Kayı boyunun Karakeçili Aşiretinden 
gelen 3 kardeşten en büyüğü Hüseyin tarafından 
asırlar önce kurulan tarihi Yörük Köyüne ulaşılır. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1997 yılında 
koruma altına köyde, 131 adet tarihi eser kayıt 
altına alınmıştır. Safranbolu’nun küçük bir maketi 
görünümündeki köyde, gezi evine dönüştürülen 
Sipahioğlu Konağı ve köyün eski çamaşırhanesi 
gezilmeye değer mekanlar arasındadır.

Kaya Mezarları                                                       
Safranbolu-Kastamonu karayolu üzerinde bulunan 

Gündoğan, Üçbölük, Hacılarobası ve Çavuşlar 
köyleri çevresinde Roma dönemine ait pek çok kaya 
mezarı bulunmaktadır. Bunların en önemlilerinden 
4´ü Hacılarobası köyünde, 5´i Üçbölük köyünde 
bulunmaktadır.



62

KBU

Kristal Teras
Tokatlı Kanyonu’nu en iyi izlenebileceği 

noktada, yerden 80 metre yükseklikte yapılmış 
Kristal Teras, Türkiye’de de bir ilki temsil ediyor. 
Tabanı çok dayanıklı kırılmaz camdan yapılmış, 
75 ton ağırlığı taşıyabilen Kristal Teras, üzerinde 
gezinenleri heyecanlandırıyor. Tam da uçurumda 
yapıldığından ve bastığınız yerin, ne kadar yüksekte 
olduğunu görebildiğinizden, heyecan verici bir 
deneyimin içinde buluyorsunuz kendisi. Safranbolu 
İncekaya’da yer alan,11 metre genişliğindeki Kristal 
Teras’tan Tokatlı kanyonuna dair nefis fotoğrafları 
çekebiliyorsunuz.
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Kaya Mezarları       
Safranbolu-Kastamonu karayolu üzerinde 

bulunan Gündoğan, Üçbölük, Hacılarobası ve 
Çavuşlar köyleri çevresinde Roma dönemine ait 
pek çok kaya mezarı bulunmaktadır. Bunların en 
önemlilerinden 4´ü Hacılarobası köyünde, 5´i 
Üçbölük köyünde bulunmaktadır.

Yenice
1461 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından 

Cenevizlilerden alınan Yenice, Selçuklu 
döneminden itibaren, bölgenin önemli bir yerleşim 
ve geçim yeridir. Osmanlı döneminde 15. Yüzyılda 
Bolu’ya bağlı bir nahiye idi. Cumhuriyet’ten 
sonra Devrek’e bağlı nahiye iken, 1953 Yılında 
Karabük’ün Zonguldak vilayetine bağlı ilçe oluşuyla 
Yenice Karabük’e bağlanmış, 1987 yılında da 
Zonguldak İline bağlı ilçe olmuştur. Karabük’ün 
1995 yılında vilayet olması neticesinde Yenice 
bu tarihten itibaren Karabük’ün ilçeleri arasında 
yerini almıştır.

Yenice Ormanları 1999 Yılında Doğal Hayatı 
Koruma Vakfı (WWF), Avrupa’nın biyolojik çeşitlilik 
açısından en değerli ve acil olarak korunması 
gereken 100 orman alanı içinde tanımlamıştır.

Doğal yapısı itibariyle, canyoning, çadırlı kamp, 
dağcılık, kaya tırmanışı, rafting gibi her türlü 
doğa sporuna elverişli olan Yenice’de, özellikle 
Karabük-Yenice yolu üzerinde bulunan Şeker 



64

KBU

Kanyonu, canyoning yapmaya elverişli olmasının 
yanı sıra, Kaymakamlığımız tarafından bu alana 
yapılan yürüyüş parkurları ile eşsiz doğa güzellikleri 
arasında sakin ve huzurlu yürüyüş ve bisiklet turu 
imkanı sunmaktadır. Kanyonun kayalıkları kaya 
tırmanışına da uygundur.

Her mevsim farklı güzellikler sunan Yenice 
Ormanlarında özellikle sonbaharda 15 Ekim-30 
Aralık tarihleri arasında foto safari yapılabilir.

Ovacık 
Ovacık ilçesi tarihte Eti, Lidya, Paflogonyalılar, 

Galatlar, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı 
dönemlerinin etkileri görülür. 1350 yıllında Osmanlı 
hâkimiyetine girer. Cumhuriyetin ilk döneminde 
Ovacık, Çankırı İli Çerkeş İlçesi’ne bağlı bir bucak 
iken 1959 yıllında çıkan bir kanunla ilçe statüsüne 
kavuşur. 1995 yıllında Karabük il olunca buraya 
bağlanır. İlçeye bağlı 1 mahalle 42 köy bulunur.

Ovacık ilçesinin özellikle yaylaları meşhurdur. 
Ovacık ilçesinde Boduroğlu Yaylası, Ganibeyler 
Yaylası ve Çalı Yaylası olmak üzere üç adet yayla 
bulunmaktadır. Her temmuz ayında burada çeşitli 
şenlikler yapılmaktadır.
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Eflani
Cumhuriyet döneminde Eflani Safranbolu 

ilçesine bağlı ve 35 köyü bulunan bir bucak 
merkeziydi. Bu dönemde Safranbolu’ da 
Kastamonu İline bağlıydı.1927 yılında 
Safranbolu’nun Zonguldak İline bağlanması ile 
Eflani’de bucak özelliğini koruyarak Zonguldak İli 
sınırları içine alınmış oldu. 1953 yılında çıkartılan 
kanunla Eflani ilçe merkezi oldu. 1995 yılında 
Karabük’ün de İl olmasıyla Eflani bugün Karabük 
İline bağlı 54 köyü ve 5 mahallesi ile küçük bir ilçe 
konumundadır. Doğal yapısı sanayiden uzak oluşu 
ve Karadeniz iklimine sahip oluşu nedeniyle Eflani 
her sezon turistik bir yapıya sahiptir.  İlçemizde 
Bostancılar, Bostancı ve Esencik olmak üzere 3 
adet gölet bulunmaktadır.
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Eskipazar
Karabük il sınırları içerisinde olan Eskipazar, 

antik çağlarda birçok medeniyete ev sahipliği 
yapmış bir yerleşim alanıdır. Karadeniz ikliminin 
eşsiz güzelliklerini hala korumaya devam eden 
Eskipazar, köklü geçmişiyle hala yaşam alanı olarak 
kullanılmaya devam etmektedir. 

Birçok alternatif sunan ilçe; doğa yürüyüşleri 
sunan parkurlarıyla ve kampçılık alanlarıyla spor 
aktiviteleri yapabileceğiniz bakir kalmış yerlerden 
biridir. Ayrıca Eskipazar, UNESCO tarafından Dünya 
Miras Listesi’ne girerek koruma altına alınmıştır. 
Kazı çalışmaları sonucunda birçok kalıntıya 
rastlanmıştır ve burada Hadrianapolis Antik Kenti 
ortaya çıkmıştır. Özellikle Bizans döneminin 
etkileri olan antik kentin kilisesinin tabanında 
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olan ve Anadolu’da sadece burada görülen 
cennetin dört kutsal nehrinin figürleri vardır; 
bu özelliği ile önemini daha da attırmıştır.

Kültür ve tarih gezisi için seçilebilecek 
en özel yerlerden olan Eskipazar, Yenice 
Ormanları’nı da sınırında bulundurmaktadır. 
Pek bilinmeyen bu bölge aslında birçok tarihi 
kalıntıyı ve kültürel yapısını içinde saklamıştır.



68

KBU

ULUYAYLA
Safranbolu’ya 50 km mesafede, bulunan 

yayla, doğası, renkleri ve havasıyla ziyaretçilerine 
benzersiz olanaklar sunar. Yaylanın ortasında 
bulunan küçük göletin etrafına dizili rengarenk 
ağaçları, yeşilin üzerine serpiştirilmiş çiçekleri, 
doğayla bir olmuş ahşap yayla evleri ile günlük 
hayattan tamamen uzaklaşabileceğiniz saklı bir 
cenneti andırır. Yayla, kampçılık ve trekking için 
oldukça uygundur. 

SARIÇİÇEK YAYLASI
Safranbolu’ya 8 km mesafedeir. Harika 

doğasıyla sizi karşılayan yayla birçok doğa sporu 
için de uygun bir yer. Kampçılık, trekking ve 
dağcılık bunlardan birkaçı.

ÇAMLIK TABİAT PARKI
Şehir merkezine çok yakın olan, güvenliğin 

ön planda tutulduğu piknik alanı içerisinde Büfe, 

Mesire Alanları
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Çocuk Oyun Alanı, Giriş Kontrol Noktası, Kır 
Lokantası, Piknik Alanları, WC, Yürüyüş Yolu 
bulunmaktadır.

BEŞTEPELER MESİRE ALANI
Safranbolu Bartın yolu üzerinde bulunan mesire 

alanı Safranbolu’ya 10 km uzaklıktadır. Doğa ile 
iç içe bir gün geçirebileceğiniz mesire alanına 
Karabük Eflani minibüsleri ile ulaşım imkanı 
bulunmaktadır.

GÜRLEYİK TABİAT PARKI 
Park Safranbolu ilçesinin Göğören 

sınırlarındadır. Sahanın en büyük avantajı Karabük-
Bartın Devlet Karayolu üzerinde yer almasıdır. 
Karabük-Bartın Otobüsleri kullanılarak sahaya 
ulaşmak mümkündür. Tabiat Parkı ile Karabük-
otogar arasındaki mesafe 23 km’dir. 

AVDANALTI MESİRE ALANI
Karabük Eskipazar yolu üzerinde bulunan 

mesire alanı Karabük Merkezine 21 km mesafede 
bulunmaktadır.

ALADAĞ MESİRE ALANI
Karabük merkezine 15 km uzaklıkta olan doğa 

ve temiz havanın iç içe geçtiği bu güzel mekan, 
dinlenmek ve günün stresinden kurtulmak için en 
ideal mekânlardan biridir.

DEDE YAYLASI
İçerisinde Karabük’ün manevi kurucusu olarak 

bilinen Bahattin Gazi Hazretleri’nin türbesi de 
bulunan mesire alanı Karabük Merkezine 28 km 
uzaklıktadır.
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• Demircilik: Demirciler Çarşısı’nda sıralanmış 
dükkanlarda demircibakırcı-kalaycı ustaları 
eskisi kadar yoğun olmamakla birlikte bugün de 
üretimlerini sürdürmektedir. Başta kapı tokmakları 
ve kilitler olmak üzere Safranbolu evlerinde 
kullanılan demir eşyalar ile bahçe malzemeleri 
burada üretilir ve tamir edilir. Bugün hediyelik 
olarak da birbirinden güzel ve özel ürünler 
üretilmektedir.  

• Kalaycılık: Bakır eşyaların kalaylanması 
işidir. Bakır mutfak eşyalarının kullanımı artık iyice 
azaldığından bu sanat dalında da artık sembolik 
birkaç dükkan kalmıştır. Bu dükkanlarda çoğu 
dekoratif olarak kullanılan bakır hediyelik eşyalar 
bulmak mümkündür. 

• Dokumacılık: Genellikle köylerde, kadınların 
uğraştığı bir el sanatıdır. 

Tezgahlarda dokunan 
çoğunluğu 
pamuklu 

bezlerden çarşaf, 
göynek (iç gömleği) 

ve giyim eşyaları yapılır. 
Safranbolu çarşısında düz veya 

desenli dokuma bezler ile bunlardan 
yapılmış birbirinden güzel ürünleri bulmak 

mümkündür. 
Tentenecilik: Kadın el sanatlarındandır. İğne, 

tığ ve mekikle örülen ya da makinede dokunan 
ve yatak takımı, perde, masa örtüsü ve benzeri 
dokumaların kenar süslemelerinde kullanılan zarif 

El Sanatları
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süsleme malzemesidir. Çarşıda birbirinden güzel 
örneklerini bulmak ve satın almak mümkündür.

Ahşap İşleri: Safranbolu’da turizmin gelişmesiyle 
birlikte evlerin ahşap işlemelerinde kullanılan 
ahşap-oymacılık sanatı şekil değiştirmiş, hediyelik 
eşya ürünlerine yönelmiştir. En iyi örneği olarak 
Geleneksel Safranbolu evlerinin güzelliğini yansıtan 
maket evler Karabük/Safranbolu gezinizden size 
kalacak en anlamlı hatıralardan biri olacaktır. Çarşı 
içinde bulmak ve satın almak mümkündür. 

• Eskipazar’da Sepetçilik: Başpınar köyünde 
devam ettirilen bu el sanatı yabani fındık ağacının 
dallarıyla sepet ve çit örülmesi işidir. Sebze, meyve, 
saman veya ot taşımak için kullanılan sepetlerden 
Eskipazar’da ve Safranbolu’da bulmak mümkündür. 

• Elani’de Çember Bezi: Çember, geleneksel 
olarak baş örtüsü olarak kullanılan ince, pamuklu 
dokumadır. Elani köylerinde, kadınların tezgahlarda 
dokudukları rengarenk çember bezleri bugün 
mendillerden masa örtülerine, dekoratif örtülerden 
kıyafetlere kadar birçok ürünün ana malzemesi 
olarak kullanılmaktadır. Renkli ve işlemeli bu 
bezlerden üretilen ürünler Elani’de ve Safranbolu 
çarşısında bulunabilir. 

• Yenice’de Bastonculuk ve Kaşıkçılık: Sert 
ve dayanıklı ağaçlardan yapılan bu ürünler tam 
da orman kenti Yenice’ye yakışmaktadır. İnce 
işlemelerle süslenmiş ve değişik şekillerde yapılan 
bastonlar Yenice’den satın alınabilecek en güzel 
hediyeliklerdir. Genellikle şimşir ağacından yapılan 
kaşıklar ise hem kullanım amaçlı hem de hediyelik 
olarak üretilir.
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Atasözleri
• Alacaknan borç ödenmez
• Allah bilü gula bildürü
• Anan güzelid, hani yeri. Buban zenginidi, hani evi
• Anadan önce dama çıkma
• Asma dibinde izin olsun üzüm yimeye yüzün olsun
• Baştan bazallık sondakeri gavgadan iyidir
• Ben nişanlı deyilin kime olsa dönerin
• Civcivi güzün sayalla
• Dağ adamı hasta eder sağ adamı
• Davarı güden gurdu görer
• Derede bi guru oluk bende bi guru soluk
• Doğurdum oğlum oldu böyütdüm gomşum oldu
• Dohurda harmanım yok çıkmaya dermanım yok
• Düğünsüz köy şakırdasuz değirmene benzer
• Gaba çam dalıynan gürler
• Galdınsa evlat eline çokça yalvar geline
• Goca öküzden boyunduruk gitmez
• Gocanın goca goca derdi olu
• Göce taşar goca boşar
• Rüsger esmeyince çalı gımıldamaz
• Sirkeye sarımsağı hesap eden paçayı yiyemez
• Toğuğun bastığı civci ölmez
• Yar göçtüğü gün tozar

Atasözü ve Deyimler
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Deyimler
• Altın kesmek
• Atturup çattumak
• Beş guruşa beş bağ 
atmak
• Bıza yuvağı gibi
• Buruşuğu yazılmak
• Celberini çekmek
• Cızık dutmak
• Dek durmak
• Dırca gelmek
• Diryan kesilmek
• Eşgınam etmek
• Garasarı goşmak
• Gavzası daralmak
• Genimi gevmek
• Gert gert geğirmek
• Gevir gevir etmek
• Gıcırı bükme
• Gıygaşuk gomak
• Gubuz atmak
• Gücünü üzmek
• Her yer kendürük
• Hora geçmek
• Höcceten gitmek
• Höve hövesine

• Hüşgesi çıkmak
• Irasatı yetmemek
• İmamın gayuğuna binmek
• İp ulah sivri külah
• Kelebesi dolaşmak
• Kütküt kütlemek
• Laf gavutlamak
• Meymana meşmana
• Madası almamak
• Ogadadan bugadaya
• Okga döryüz dirhem
• Para pitrik olmaması
• Poo deyip çıkmak
• Sellemüs selam
• Sövüp sekirtmek
• Sentir savaş ilellemek
• Şam şam şakımak
• Taylağı yemsüz olmak
• Top ataşlar gibi durmak
• Tosul tosul etmek
• Uç dutturmak
• Yağlayıp çulalamak
• Yanı buzağılı olmak
• Yüklü kurbağa gibi
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Bahaddin Gazi (ks.)
Bahaddin Gazi, yaklaşık 300 yıl kadar önce 

yöremize Horasan’dan gelmiş bir veli, bir mürşid-i 
kâmil, bir Alp Eren’dir.

Bahaddin Gazi hazretleri, rivayete göre Karabük 
13 haneli bir köy iken Karabük Köyü Mahallesine 
yerleşmiş ve burada çobanlık yapmaya başlamıştır. 
Onun kerametini ortaya çıkartan olay ise Karabük 
Köyü’ne yaptırdığı Kayabaşı Köprüsü inşasıdır. Bu 
büyük Allah dostu köprünün mimarı ve ustasıydı. 
Köprünün ayaklarını bizzat taştan kendisi örmüş ve 
Horosan Harcı ile bağlamıştır. Köprünün tahtalarını 

Karabük’ün Önemli 
Şahsiyetleri
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ise dövme demir ile tutturmuştur. Bu çalışmaları 
yaparken en fazla dikkat çeken olay ise gerekli 
olan keresteyi geyiklere taşıtmasıydı. Bu nedenle 
kendisine “Geyikli Baba” denmiştir. Onun bu işleri 
nasıl yaptığını merak eden köylüler gece-gündüz 
demeden onu takip etmişler ve ağaçları geyiklere 
taşıttığını görmüşlerdir. Kerametin ortaya 
çıkmasıyla halkın teveccühünün arttığını gören 
bu büyük Allah dostu ahirete hicret etmeye karar 
vermiştir.

Vefatından birkaç gün önce hanımına; 
“Şayet üç gün içerisinde eve dönmez isem, 
danamı peşimden salıverin, o beni bulur” 
diyerek evinden ayrılmıştır. Nihayetinde de öyle 
olmuştur, bu mübarek zatın naaşı Karabük’e 28 
km uzaklıkta ki Dede Yaylası’nda bulunmuş ve 
oraya defnedilmiştir.Türbesi ziyarete açıktır. 
Ayrıca Bahattin Gazi Vakfı ve Karabük Belediyesi 
işbirliği ile her yıl “Bahattin Gazi Anma Günleri” 
düzenlenir.

Safranbolulu İsmail Necati Efendi (ks.)
Gümüşhâneli Dergâhı Şeyhlerinden İsmail 

Necati Efendi Safranbolu kazasının Oğulveren 
Köyü’nde doğmuştur. Ömeroğlu Sülalesine mensup 
Hacı Mehmed Efendi’nin oğludur.

İlk tahsiline Safranbolu’da Müftü Mehmet Hilmi 
Efendi’den ders görerek başlamıştır. Ardından 
İstanbul’a gelmiş, muhtelif hocalardan ilim tahsil 
ederek icazet almaya muvaffak olmuştur.



KBU

76

Zâhirî ilimlerde ki yükselişinin ardından 
İsmail Necati Efendi, Gümüşhânevî hazretlerine 
bağlanmıştır. Mânevî kemâli için gereken eğitime 
tamamıyla kendini vererek zâhirî ilimlerde olduğu 
gibi bâtınî ilimlerde de kendini göstermiştir. Öyle ki 
Gümüşhânevî hazretlerinin Hasan Hilmi Efendi’den 
sonra ikinci büyük halifesi olarak 1916 yılında irşat 
makamına geçmiş ve ömrünün sonuna kadar da bu 
vazifeyi sürdürmüştür.

İsmail Necati Efendi, irşat makamında bulunduğu 
on yıl süresince pek çok alim ve talebe yetiştirdiği 
gibi Râmûzü’l-ehâdîs’i de senelerce okutmuştur.

İsmail Necati Efendi, 6 Şubat 1919’da dünyasını 
değiştirmiş Süleymaniye Haziresindeki kabrine 
defnedilmiştir.

Yazıköylü Şeyh Hacı Mehmed Emîn Efendi 
(ö.1867)

Safranbolu’nun Yazıköyü’ne mensup olan Şeyh 
Hacı Mehmed Emîn Efendi’nin hayatı ile ilgili, 
kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Hacı 
Mehmed Emîn Efendi’nin Yazıköy’de dünyaya geldiği 
tahmin edilmekte, babasının ismi ise Mehmed 
olarak bilinmektedir. Kendisinin Mir’âtü’l-Âşıkîn ve 
Mîzânü’l-Âşıkîn isimli eserleri bulunmaktadır.

Mehmed Emîn Efendi, ilk tasavvufî eğitimine 
Çerkeşî Mustafa Efendi’de başlamış. Mürşidi vefat 
edince onun halifesi Geredeli Halil Efendi’ye 
intisap etmiştir. Tasavvufî eğitimini Geredeli Aziz 
diye de bilinen Halil Efendi’nin gözetiminde ikmal 
edince, şeyhi tarafından Safranbolu’da yaptırılan 
dergâhcamii’ne görevli olarak gönderilmiştir.
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Ömrünün sonuna kadar bu tekkede irşâd 
faaliyetinde bulunmuş ve bölgede etkin bir 
fonksiyon icrâ etmiştir. Bugün Mehmed Emin 
Efendi’nin türbesi Safranbolu’da Hacıhalil 
mahallesinde bulunmaktadır.

Safranbolulu İzzet Mehmed Paşa
1743 yılında Safranbolu da doğmuştur. 

Safranbolulu İzzet Mehmet Paşa I. Abdülhamit 
saltanatında, iki yıl, III. Selim saltanatında üç yıl 
sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Bebek sahilinde III. Selim`in kız kardeşi Beyhan 
Sultan Sahilsarayı`nın üst setinde padişaha mahsus 
inşa ettirdiği (günümüzde de bir ismi İzzetabad 
Kasrı diğer ismi Boyalı Köşk olan) kasrın 1798`de 
Arnavutköy semtini ve Akıntıburnu ötesini kül eden 
bir yangında yok olması nedeniyle sadrazamlıktan 
azledilmiştir. Önce Sakız Adasına sürülmesine 
karar verilmiş, sonradan sürgün yeri Manisa`ya 
çevrilmiştir.

18 Eylül 1812 yılında Manisa da vefat eden 
İzzet Mehmet Paşanın mezarı belediyenin 
imar uygulaması sırasında yıkılmıştır. Manisa 
Mevlevihane’sinde bulunan mezar taşı ve ayak 
taşı Safranbolu mülki ve yerel amirlerin çabaları 
sonucunda paşanın kendi yaptırdığı ve kendi adını 
taşıyan Caminin avlusuna getirilmiştir.

Paşa Suyu’ diye bilinen suyu İncekaya Köprüsünü 
yaptırarak şehre getiren, kaledeki saat kulesinin 
yapımını sağlayan Paşa, iyiliksever bir kişiliğe 
sahip olduğu ve hayatta kimseyi incitmediği tarihi 
kaynaklarda yer almaktadır.
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Karabük İl Sağlık Müdürlüğü
5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi, 5000 Evler 
Cumhuriyet Mah. 41. Sok. No:8, 
78020 Merkez/KARABÜK 
karabuk.ism.saglik.gov.tr   0(370) 433 31 26

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi
Şirinevler Mahallesi, Alpaslan Caddesi No:1, 78200 
Merkez/Karabük Merkez/KARABÜK
karabukeah.saglik.gov.tr    444 7 778

Özel Medikar Hastanesi
Üniversite Mahallesi, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bul. 
No:7, 78050 Karabük Merkez/KARABÜK
medikarhastanesi.com    0(370) 444 70 78

Safranbolu Devlet Hastanesi
Atatürk Mahallesi, Sağlık Sk. No:42, 78600 
Safranbolu/KARABÜK
safranboludh.saglik.gov.tr    0(370) 712 11 87

Özel Hayat Polikliniği
Bayır Mahallesi, Gazi Paşa Cad. No:38, 78100 
KARABÜK   0(370) 424 40 00

Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
Hürriyet  Mahallesi Zonguldak Caddesi Çağrı İş M.
B Blok 1-2, 78100 Karabük Merkez/KARABÜK
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Karabük 100. Yıl Kültür Merkezi 
100. Yıl Mahallesi, 1009 Caddesi, No: 14 
MERKEZ / KARABÜK
Yenişehir Kültür Merkezi
Yenişehir Mahallesi, Necatibey Cad., 78200 
Karabük Merkez/KARABÜK

Sinema Salonları
Karabük Kares AVM Cityplex
Adres: Bayır Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. No:20 
Bayır Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. No:20 KARABÜK
0(370) 413 28 27

Safranbolu Atamerkez Cine Boos
Adres: Atatürk Bulvarı Atamerkez İş Merkezi Kat:3 
Daire:49 Safranbolu/KARABÜK 0(370) 712 22 04

AVM
Karabük Kares AVM
Bayır Mahallesi, Kıbrıs Şehitleri Cd. No:20, 78100 
Merkez/Karabük Merkez/KARABÜK

Karabük Onel AVM
Bayır Mahallesi, Kemal Güneş Cad. No:92, 78100 
Karabük Merkez/KARABÜK

Safranpark AVM
Kastamonu Yolu 7.Km Çevriköprü Mevkii, 78100 
Karabük Merkez / KARABÜK
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Karabük Valiliği
Ergenekon Mahallesi, Yunus Emre Cad. No:21, 
78200/KARABÜK
karabuk.gov.tr  -  0(370) 413 04 00

Karabük İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Ergenekon Mahallesi, Atatürk Bulvarı 2-4, 
78200 / KARABÜK 
karabuknufus.gov.tr  -  0(370) 415 22 08
Karabük Belediyesi
Bayır Mahallesi, Menderes Caddesi, 78100 KARABÜK 
karabuk.bel.tr  -  0(370) 444 21 78

Muhtarlar Derneği Karabük Şube Başkanlığı
Ptt Cd. İsmet market üstü 1/A  -  0532 777 50 98

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü
Üniversite Mh. Şehit Ateşe Reşat Bulvarı, 78200/
KARABÜK  karabuk.pol.tr  -  0(370) 424 11 15

Karabük İl Jandarma Komutanlığı
Yenişehir Mh. 78200 KARABÜK   0(370) 433 75 47

Karabük Adliyesi
Ergenekon Mahallesi, Yunus Emre Cad. No:21, 
78200/KARABÜK

Karabük Sosyal Yard. Ve Dayanışma Vakfı
Ergenekon Mahallesi, Atatürk Bulvarı 2-4, 
78200/Karabük    0(370) 412 23 48

Karabük İş-Kur
Hürriyet Mah. İnönü Cad. No:52, 78100/KARABÜK 
iskur.gov.tr  -  0(370) 412 38 29
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KOSGEB Karabük Müdürlüğü
Hürriyet Mahallesi, Hürriyet Mah. Zonguldak Cad. 
Çağrı İş Merkezi A Blok Kat:3 No:34, 
78000/KARABÜK kosgeb.gov.tr  -  0(370) 412 66 57

Enerjisa Karabük Müşteri Hizmetleri Merkezi
100. Yıl Mahallesi, 1001. Cad. No:1, 78050 KARABÜK 
enerjisa.com.tr  -  444 4 372

İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü
Çeşme Mahallesi, Kazdağlıoğlu Meydanı No:1, 
78600 Safranbolu/KARABÜK   0(370) 712 38 63

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ergenekon Mahallesi, Atatürk Bulvarı, 78200 / 
KARABÜK karabuk.meb.gov.tr  -  0(370) 412 22 80

İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Kurtuluş Mahallesi, Ergenekon Mah. Atatürk Bulvarı 
Valilik Binası K:Zemin, Yenişehir, Karabük Merkez, 
78200 / KARABÜK
karabuk.aile.gov.tr  -  0(370) 415 61 51



84

KBU

Karabük Belediyesine ait otobüs güzergahları ve 
hareket saatlerine ilişkin bilgilere ulaşmak için web 
adresi:  http://www.karabukhalkotobus.com/

Safranbolu Belediyesine ait otobüs güzergahları ve 
hareket saatlerine ilişkin bilgilere ulaşmak için web 
adresi:  http://safranbolu.bel.tr/otobus-tarifeleri-
listesi

Safranbolu Şehirlerarası Otobüs Terminali 
Barış Mahallesi, 78600 Safranbolu/KARABÜK
0(370) 712 41 08

Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali
Ergenekon Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:1, 
78200/KARABÜK   0(370) 424 51 58

Safran Turizm
Karabük:       0 370 424 59 90
Safranbolu:      0 370 712 46 40
Efe Tur
Karabük Otogar:     0370 424 24 34
Kamil Koç
Karabük Otogar:      0 370 415 45 45 - 424 75 75
Safranbolu Otogar:   0 370 725 42 42
Metro Turizm
Karabük Otogar:       0 370 424 78 78

KBÜ Safranbolu MYO Konukevleri
Baba Sultan Mah. Naip Tarlası Sok. Safranbolu/
KARABÜK   0370 712 32 55   hotel@karabuk.edu.tr

Konaklama

Ulaşım



Karabük Öğretmen Evi
Yeşil Mahallesi, Yeşil Sok. No:39, 78200 KARABÜK
0 370 415 24 11

Safranbolu Öğretmenevi
Yenimahalle Mah. Yeni Mahalle No: 8, Posta Sok. 
78600 Safranbolu/KARABÜK  0(370) 725 24 00

Karabük Polisevi
Ergenekon Mahallesi, Ergenekon Cd. No:14, 78200 
Karabük Merkez/KARABÜK   0 370 412 61 20 - 21

Yangın İhbar    110
Sıhhi İmdat    112
Alo Doktorum Yanımda   113
Posta Kodu Danışma   119
Arıza İhbar    121
Alo Zabıta    153
Polis İmdat    155
Jandarma İmdat    156
Uyuşturucu Bilgi    171
Alo Tüketici    175
Orman Yangını İhbar   177
Alo Valilik    179
Ruhsal Bunalım Danışma   182
Kadın Ve Sosyal Hizmetler   183
Sağlık Danışma    184
Su Arıza     185
Elektrik Arıza    186
Gaz Arıza    187

Özel Servis Numaraları




