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TARİHÇE

Üniversitemiz; Zonguldak Karaelmas Üniversitesine bağlı iken 29 Mayıs 2007 ta-
rih ve 26536 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 5662 sayılı kanun ile kurulmuştur. 
Karabük Üniversitesi; 15 Fakültesi, 4 Enstitüsü, 3 Yüksekokulu ve 8 Meslek Yüksek 
Okulunda yaklaşık 53 binden fazla öğrencisi ile her geçen gün büyüyen bir aile-
dir. Ayrıca 77 farklı ülkeden 6 binden fazla uluslararası öğrencinin de eğitim için 
tercih ettiği üniversitemiz Türkiye’nin sayılır üniversiteleri arasında yerini almıştır. 

Karabük Üniversitesi bölgemizde eğitim veren üniversiteler arasında da sınav 
sonuçlarına göre en çok tercih edilen ve yerleşme sağlanan üniversiteler arasın-
da ilk sırada yer almaktadır.  Üniversitemiz kültür, sanat, eğitim, ekonomi ve sa-
nayi hamleleriyle sürekli gelişen, büyüyen şehrimize yaptığı faaliyetler, öğrenci 
potansiyeli ve geleceğe dönük projeleri ile de önemli katkılar sağlayan yeni nesil 
bir üniversitedir.      

Batı Karadeniz bölgesinde bulunan Karabük; doğa, tarih ve sanayinin bir arada 
bulunduğu bir şehirdir. Coğrafi konumu bakımından hem ülkemizin büyük kent-
lerine çok yakın bir noktada, hem de ülkemizin ana ulaşım aksına kolayca varıla-
bilecek bir mesafede bulunmaktadır.  Kuzeyinde Bartın, Doğusunda Kastamonu, 
Batısında Zonguldak, Güney doğusunda Çankırı, Güney batısında Bolu illeri ile 
komşudur. Bölgenin merkezi konumunda olan ilimiz aynı zamanda Başkentimiz 
Ankara ‘ya 215 Km, Ülkemizin ticari, sosyal ve nüfus olarak en büyük ili İstanbul’a 
ise 396 Km mesafededir.

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 olarak 
hizmet etmektedir.
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Karabük, 1937 yılına kadar, Safranbolu’ya bağlı Öğlebeli Köyü’nün 13 hanelik 
bir mahallesiydi. 1935 yılında açılan Ankara-Zonguldak demiryolunun üzerin-
de yer alıyordu. Demiryolu ile taşıma imkanının varlığı ve kömür yataklarının 
yakınlığı nedeniyle, burada bir demir çelik fabrikası kurulması kararlaştırıldı. 3 
Nisan 1937’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla Karabük Demir Çelik 
Fabrikası’nın temelleri atıldı. Karabük, 6 Haziran 1995’te, Çankırı’nın Ovacık ve 
Eskipazar ilçeleri ile Zonguldak’ın Eflani, Safranbolu ve Yenice ilçelerinin birleşti-
rilmesiyle Türkiye’nin 78. ili oldu. Bugün Türkiye’nin en büyük demir çelik firma-
larının kuruluş yerleri Karabük’tedir.
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u Batı Karadeniz Bölgesinde Karabük iline bağlı olan Safranbolu; birbirinden güzel 
ahşap evleri ve çevresindeki cami, han, hamam, çeşme, türbe, lonca çarşıları gibi 
tarihi eserleri, günümüze değin ‘kent ölçeğinde korunmasıyla’ ünlenmiş tarihi bir 
ilçedir. 

Anadolu’nun kuzey batı kesiminde, Antik Devirde tarihçi Homeros’un İlyada 
Destanı’nda Paplagonya olarak geçmektedir. Yörede sırası ile Hititler, Frigler, do-
laylı yoldan Lidyalılar, Persler, Helenistik Krallıklar (Pondlar), Romalılar, Selçuklu-
lar, Çobanoğluları, Candaroğulları ve Osmanlılar egemenlik kurmuşlardır.

Cinci Hanı ve Hamamı, Köprülü Mehmet Paşa, İzzet Mehmet Paşa, Dağdelen, Hi-
dayetullah ve Kaçak (Lütfiye) Camiileri, İncekaya Su Kemeri, Eski Hükümet Ko-
nağı ve Saat Kulesi, tarihi çeşmeler ve Arastalar (Loncalar) devrin tanıklarından 
bazılarındandır.

Kültür Bakanlığı tarafından 1976 yılında ‘Kentsel Sit’ olarak koruma altına alınan 
Safranbolu; 1994 yılında UNESCO tarafından istisnai ve evrensel kültürel varlık-
ları bakımından Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır. Koruma altındaki eser sayısı 
yaklaşık 1500 civarındadır.
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... Üniversitemiz kuruluşundan bugüne her alanda büyük bir gelişim göstererek 
Ülkemizin en çok tercih edilen üniversitelerinden biri olmuştur. Son yıllarda 
üniversitemiz, gösterdiği akademik ve bilimsel başarıların yanı sıra; yeni eğitim 
binaları, araştırma merkezleri, gelişen ve genişleyen laboratuvar olanakları dik-
kate alındığında, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz dinamik bir üniversite 
konumuna gelmiştir. Alanında başarılı akademik kadrosu, tecrübeli idari perso-
neliyle ülkemizin saygın eğitim kurumları arasında yer alan Üniversitemiz; sa-
dece 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 öğrencileri-
miz ve mezunlarımız sahip oldukları özgüven, çalışma aşkı ve mesleklerindeki 
başarılarıyla gurur ve mutluluk kaynağımızdır. 

                    En içten selamlarımla… 
                       Prof. Dr. Refik POLAT 
                         Rektör
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Diş Hekimliği Fakültesi

İşletme Fakültesi

İletişim Fakültesi

Edebiyat Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fen Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Teknoloji Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Orman Fakültesi

Tıp Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Safranbolu Turizm Fakültesi
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Karabük Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 07 Ekim 2013 tarih ve 2013/5528 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup, 11 Kasım 2013 tarih ve 28818 
sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Özellikle son yıllarda devletimizin sağlık 
alanında yaptığı yatırımlarla vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve müreffeh bir bi-
rey olmalarına katkı sağlanırken fakültemizde bu olumlu adımlara destek olacak 
olan diş hekimlerini yetiştirme noktasında gayret sarf etmektedir. Bu anlamda 
çağdaş ve donanımlı kadrosu ile en üst düzeyde eğitim, araştırma ve bilimsel 
faaliyetlerini sürdürmeyi, yetkin diş hekimleri yetiştirmeyi ve aynı zamanda en 
yüksek kalitede bireysel ve toplumsal sağlık hizmetleri sunmayı kendisine mis-
yon edinmiştir.

PROGRAMLAR

»  KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ  »  TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ  »  Diş Hekimliği Pr.
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Fakültemiz öğrencilerini her bakımdan geliştirmeyi ve onları sorumlu, yaratıcı 
düşünceye sahip, çağdaş, evrensel geçerliliği olan bilgi ve beceriler ile dona-
tılmış bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Fakültemizin misyonu; ül-
kemizin 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. Fa-
kültemiz kendisine vizyon olarak; bilimsel çalışmalarda, sosyal sanatsal ve spor-
tif faaliyetlerde Türkiye’de önde gelen ve dünyada saygın, uluslararası nitelikte 
öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip, öncü bir kurum olmayı belirlemiş-
tir. 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.
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FAKÜLTELER

»  ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
 Arkeoloji Pr.

»  BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖL.
 İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr.
 İngiliz Dili Ve Edebiyatı Pr. (İö)

»  COĞRAFYA BÖLÜMÜ
 Coğrafya Pr.
 Coğrafya Pr. (İö)

»  DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖL.

»  EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

»  FELSEFE BÖLÜMÜ
 Felsefe Pr.

»  PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

»  SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ
 Sanat Tarihi Pr.
 Sanat Tarihi Pr. (İö)

»  SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
 Sosyoloji Pr.
 Sosyoloji Pr. (İö)

»  TARİH BÖLÜMÜ
 Tarih Pr.
 Tarih Pr. (İö)

»  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
 Türk Dili Ve Edebiyatı Pr.
 Türk Dili Ve Edebiyatı Pr. (İö)

PROGRAMLAR
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Yaşadığımız yüzyılın bilimsel ve toplumsal değerlerini, bilgi birikimini kullana-
rak 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 yetiştir-
meyi amaçlamaktadır. Fakültemizin laboratuvar ve eğitim olanakları en verimli 
şekilde kullanılmakta; yenilikler, özgün fikirler ve değişen bilgi teknolojileri gün-
cel olarak takip edilmektedir. Fakültemiz gereksinim duyduğu enerji ve sinerji-
yi, akademisyenleri, öğrencileri ve tüm çalışanları ile birlikte üreterek ve sürekli 
kılarak saygınlığı ve etkinliği daha da artan bir fakülte olmayı hedeflemektedir. 

Bölümlerimizdeki lisans programları, öğrencilerimizi 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.
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FAKÜLTELER

»  FİZİK BÖLÜMÜ »  KİMYA BÖLÜMÜ
 Kimya Pr.

»  MATEMATİK BÖLÜMÜ
 Matematik Pr.

PROGRAMLAR
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz, yüksek azim ve gayret sahibi akademisyen-
leri; özverili idari çalışanları ve alanında en iyi olmayı hedefleyen öğrencileriyle, 
ülkemize ve insanlığa katkısını azami seviyeye çıkarmayı hedeflemektedir. Genç-
lerimizin hayata hazırlandığı en önemli aşamalardan birisi olan yükseköğretim 
döneminin en verimli şekilde geçmesi için, onlara her türlü imkânı seferber et-
menin gayreti içerisindeki Fakültemizde, ilk yıl isteğe bağlı İngilizce hazırlık oku-
tulmaktadır. Fakültemizde diğer yıllarda eğitim dili Türkçedir. Öğrencilerimiz 
Erasmus programı kapsamında birçok Avrupa Birliği ülkesindeki üniversitelerde 
öğrenim görebilmektedir. Çeşitli alanlarda sertifika eğitimleri verilmekte, böyle-
ce 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.
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»  SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ
 Sosyal Hizmet Pr.

»  SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
 Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Pr.
 Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Pr. (İö)

»  ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
 Uluslararası İlişkiler Pr.

 Uluslararası İlişkiler Pr. (İngilizce)
 Uluslararası İlişkiler Pr. (İö)
»  YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

»  İKTİSAT BÖLÜMÜ
 İktisat Pr.

»  İŞLETME BÖLÜMÜ

PROGRAMLAR

FAKÜLTELER
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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 potansiyeline 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 yanın-
da Felsefe grubu dersleri de anlatılmaktadır. İlahiyat Fakültemizde yine Kur’an-ı 
Kerim’in tecvit, ta’lim ve tashih-i huruf kurallarıyla tilavetini ve belirli ayet ve 
surelerin ezberlenmesini kapsayan dört yıllık bir Kur’an eğitimi sunulmaktadır. 
Öğrencilerimiz müfredat derslerine ek olarak öğretim elemanlarımızın rehber-
liğinde 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 yö-
nelik imkânlar sağlanmaktadır. Güzel sanatlarımızdan Hüsn-i Hat ve Dinî Musiki 
alanlarında da ilgili öğrencilerimize özel kurslar düzenlenmektedir.
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FAKÜLTELER

»  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

»  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 İlahiyat Pr.
 İlahiyat Pr. (İö)

»  İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞT. BÖL.

»  İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

PROGRAMLAR
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Değişen dünyayı doğru anlayan, topluma duyarlı, sorumluluk bilincine sahip, 
mesleki etik kurallara uyan, iletişim süreçlerinin tüm boyutlarına hâkim, bilim-
sel yaklaşım becerisini ve eleştirel zekâsını toplumun çıkarı için hizmete sunan, 
evrensel düzeyde araştırma yapabilecek iletişimciler yetiştirmek en büyük hede-
fimizdir. 

Ülkemizde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim veren iletişim fakülteleri arasında 
en çok tercih edilen bir fakülte olmak için gayret ediyor, kendimize rehber ola-
rak; şeffaflığı, güvenilirliği, yeniliğe açıklığı, yaşam hakkına saygıyı, etik değerleri 
önde tutmayı ilke ediniyoruz.

»  GAZETECİLİK BÖLÜMÜ

»  HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ

»  RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ

»  YENİ MEDYA BÖLÜMÜ

»  İLETİŞİM TASARIMI VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

PROGRAMLAR
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Üniversitemizin İşletme Fakültesi, benzerlerinde bulunan jenerik bölümler ya-
nında devlet üniversiteleri arasında ilk olan Girişimcilik Bölümü’ne 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 kayıt-
lara 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 açı-
dan İşletme Fakültesi öğrenci odaklı eğitimi benimsemektedir. Öğrencilerin aka-
demik gelişiminin yanı sıra sosyal ve kültürel açıdan gelişimi için de programlar 
düzenlenmektedir. Erasmus ve Mevlâna değişim programları aracılığıyla öğren-
cilere uluslararası eğitim olanakları sunulmaktadır.
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FAKÜLTELER

»  AKTÜERYA VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
 Aktüerya Ve Risk Yönetimi Pr.

»  BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ

»  GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ
 Girişimcilik Pr.
 Girişimcilik Pr. (İö)

»  HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ

 Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.
 Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr. (İö)
»  ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ
 Uluslararası İşletmecilik Pr.
 Uluslararası İşletmecilik Pr. (İö)

»  İŞLETME BÖLÜMÜ
 İşletme Pr.
 İşletme Pr. (İö)

PROGRAMLAR
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Fakültemiz; öğrencilerimize ülkemizi gelişmiş medeniyetler seviyesinin üzerine 
taşıyacak, yaratıcı düşünceye sahip, sanatla ve sosyal hayatla iç içe, doğru ve ye-
rinde karar verebilme yetisine sahip birey olma bilinci kazandırmayı amaçlayan 
bir eğitim sunmaktadır. Mimarlık Fakültemizde özgün, çağdaş ve yaşanabilir 
mekânların tasarımı için mimarlık disiplininin belirlemiş olduğu öğrenim hedef-
leri 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 sa-
hibi 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 programla-
ra devam eden genç akademisyenlerden oluşmaktadır.  Mimarlık Fakültemizde, 
teorik eğitime ek olarak ders dönemi dışında; şantiye ve büro olmak üzere iki ayrı 
staj yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimize Erasmus, Farabi ve Mevlâna öğrenci 
değişim programları ile yurtiçi ve yurtdışında anlaşmalı üniversitelerde eğitim 
imkânı sunulmaktadır.
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»  MİMARLIK BÖLÜMÜ
 Mimarlık Pr.

»  İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ »  ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

PROGRAMLAR
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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 kısa 
geçmişine karşılık 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 iş birliğinin en güzel örneği olan Fakültemiz, yük-
sek lisans ve doktora programları ile eğitimini tamamlayarak başarılı olan öğ-
rencilerine akademisyen olarak da devam etme imkânı sağlamaktadır. Bugün 
Fakültemiz Erasmus, Mevlâna 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 prog-
ramları ile de öğrencilerimize hayalini kurdukları eğitim imkânını sağlamaktadır.

»  ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖL.
 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Pr.
 Elektrik-Elektronik Müh. Pr. (İng.)
 Elektrik-Elektronik Müh. Pr. (İÖ)

»  BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 Bilgisayar Mühendisliği Pr.
 Bilgisayar Mühendisliği Pr. (İngilizce)
 Bilgisayar Mühendisliği Pr. (İÖ)

»  BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
 Biyomedikal Mühendisliği Pr.

PROGRAMLAR
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FAKÜLTELER

»  ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 Endüstri Mühendisliği Pr.
 Endüstri Mühendisliği Pr. (İÖ)

»  MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 Makine Mühendisliği Pr.
 Makine Mühendisliği Pr. (İng.)
 Makine Mühendisliği Pr. (İÖ)
 Otomotiv Mühendisliği Pr.
 Raylı Sistemler Mühendisliği Pr.
 Raylı Sistemler Mühendisliği Pr. (İng)

»  MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
 Mekatronik Mühendisliği Pr.
 Mekatronik Mühendisliği Pr. (İÖ)
»  METALURJİ VE MALZEME MÜH. BÖL.
 Metalurji Ve Malzeme Müh. Pr.
 Metalurji Ve Malzeme Müh. Pr. (İÖ)

»  TIP MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 Tıp Mühendisliği Pr.

»  ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 Çevre Mühendisliği Pr.

»  İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 Ulaştırma Mühendisliği Pr.
 İnşaat Mühendisliği Pr.
 İnşaat Mühendisliği Pr. (İÖ)

PROGRAMLAR
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Orman Fakültemiz; orman ve çevre ile ilgili doğal kaynakların sürdürülebilir yö-
netimi, işletilmesi ve denetimi kapsamında; yerel, ulusal ve uluslararası nitelikte 
bilgi üreterek öğretime ve uygulamaya yansıtmayı, kamu yararına ve etik kural-
lara uygun davranan bireyler yetiştirmeyi, kamuoyunu bilinçlendirmeyi, alanın-
da 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 öğrenci-
lerimiz eğitiminin bir kısmını AB üyesi ülkelerde tamamlama fırsatı bulmaktadır. 
Öğrencilerimize fakültemiz laboratuvar imkânlarını kullanarak kendilerini alan-
larında geliştirme olanağı sunulmaktadır. 

Fakültemiz, çağdaş yöntemler geliştirip bunları kendi alanlarında başarıyla uy-
gulayan, bilim dünyasında tanınmış sempozyum, konferans ve seminer gibi 
akademik faaliyetlerde bulunan öğretim üyeleriyle bilime katkı sağlamayı sür-
dürmektedir. Lisansüstü eğitime devam etmek isteyen öğrenciler için, üniversi-
temizin Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan yüksek lisans ve doktora prog-
ramlarıyla hizmet vermeye devam etmektedir.
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»  ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 Orman Mühendisliği Pr.

PROGRAMLAR
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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 pu-
anlarına ek olarak Özel Yetenek Sınavı yapılarak öğrenci kabul edilmektedir.

Lisans eğitimi sonrası üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan 
Mimarlık Anabilim Dalı aracılığıyla yüksek lisans ve doktora eğitim olanağı su-
nulmaktadır. Fakülte öğrencilerimize Erasmus, Farabi ve Mevlâna öğrenci deği-
şim programları ile yurtiçi ve yurtdışında anlaşmalı üniversitelerde eğitim imkânı 
sunulmaktadır.

»  ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ
 Endüstri Ürünleri Tasarımı Pr.

»  GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

»  GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ

»  MÜZİK BÖLÜMÜ
 Müzik Pr.
 Türk Halk Müziği Pr.
 Türk Sanat Müziği Pr.

»  RESİM BÖLÜMÜ
 Resim Pr.

PROGRAMLAR
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Safranbolu Turizm Fakültemiz; 2011 yılında mikro düzeyde Batı Karadeniz Bölge-
si, makro düzeyde ise ülke genelinde turizm alanında gereksinim duyulan eği-
timli 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 yük-
sek lisans ve doktora programlarına devam edebilmektedir.

 Ayrıca Fakültemizin bölümleri İşletme Fakültesi ile çift ana dal yapma imkânı sun-
makta ve öğrencilerimiz iki üniversite diploması alma şansına sahip bulunmak-
tadır. Fakültemiz eğitim faaliyetlerini, yapımı tamamlanan yeni hizmet binasında 
sürdürürken; sektöre yönelik uygulama derslerine ve laboratuvar çalışmalarına 
ise Üniversitemiz Uygulama Konuk Evlerinde devam etmektedir. Geleneksel Saf-
ranbolu mimarisine uygun tasarımlanan konuk evlerimizde öğrencilerimiz teo-
rik 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.
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»  GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ
 Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Pr.

»  REKREASYON YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

»  TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ

»  TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
 Turizm İşletmeciliği Pr.
 Turizm İşletmeciliği Pr. (İö)

PROGRAMLAR
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Yüksek Sağlık Şurası’nın 23.05.1995 tarih ve 185/1 sayılı kararı doğrultusunda 
Sağlık Bakanlığının talebi, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının teklifi, Bakanlar 
Kurulu’nun 02.11.1996 tarih ve 22805 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan kara-
rına istinaden 22.11.1996 tarihinde Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu 
Başkanlığı arasında imzalanan bir iş birliği protokolü ile Zonguldak Karaelmas 
Üniversitesine bağlı Karabük Sağlık Yüksekokulu açılması uygun görülmüştür. 
Karabük Sağlık Yüksek Okulu 29 Mayıs 2007 tarihinde Karabük Üniversitesinin 
kurulması ile Karabük Üniversitesi bünyesine katılmıştır. Bakanlar Kurulunca 
13.06.2016 tarihinde Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak kurulmasına karar verilmiş 
ve 03.08.2016 tarih ve 29790 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere rağmen çağımızda artan sağlık sorunları ve 
hastalıklar nedeniyle sağlık profesyonellerinin önemi de artmaktadır. Bu bağ-
lamda, fakültemiz toplumun sağlığını iyileştirmek ve yaşam kalitesini yükselt-
mek amacıyla bilim ve teknolojiyi kullanan, etik ve insani değerlere saygılı, mes-
leki bilgi ve beceriye sahip sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi amaç edinmiştir. 
Bu amaç doğrultusunda, genç, dinamik, çağdaş mesleki bilgi ve donanıma sahip 
öğretim üyesi kadrosu ile ulusal ve uluslararası alanda saygın ve örnek bir fakülte 
olmayı hedeflemektedir.Sa
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»  BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

»  EBELİK BÖLÜMÜ
 Ebelik Pr.

»  FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
 Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.

»  HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
 Hemşirelik Pr.

»  SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

»  ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ
 Çocuk Gelişimi Pr.
 Çocuk Gelişimi Pr. (İö)

»  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ

PROGRAMLAR
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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 ulusla-
rarası nitelikli üniversitelerin benzer fakülteleri ile eşdeğer eğitim öğretim yapan 
araştırma kurumu olmayı hedeflemektedir. Çağdaş bilimin imkânları ile araştır-
mayı, 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- Sokrates) ve ABD (ABET) eğitim programı ve yetkin mühendislik (MÜ-
DEK) ilkeleri doğrultusunda geliştirmiştir. 

Fakültemiz; teorik bilginin yanı sıra, uygulama becerisine sahip, sanayi ve araş-
tırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve Ar-ge çalışmalarında başarı ile 
görev alabilecek, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım çalışma-
sına yatkın, çevreye duyarlı mühendisler yetiştirerek; ulusal sanayinin problem-
lerine çözümler üreterek ülkesine ve milletine hizmet etmeyi amaçlamaktadır.
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»  ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Pr.
 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Pr. (M.T.O.K.)

»  ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 Enerji Sistemleri Mühendisliği Pr.
 Enerji Sistemleri Mühendisliği Pr. (M.T.O.K.)
 Enerji Sistemleri Mühendisliği Pr. (M.T.O.K.)(İÖ)
 Enerji Sistemleri Mühendisliği Pr. (İÖ)

»  MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 Mekatronik Mühendisliği Pr.
 Mekatronik Mühendisliği Pr. (M.T.O.K.)
 Mekatronik Mühendisliği Pr. (M.T.O.K.) (İÖ)

»  İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 İmalat Mühendisliği Pr.
 İmalat Mühendisliği Pr. (M.T.O.K.)

PROGRAMLAR
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Tıp Fakültemizin amacı, yeni teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarda ve her ih-
tiyaç duyduğunda iletişim kurabileceği hocalar eşliğinde hekim olma sorumlu-
luğuna sahip doktorlar yetiştirmektir. Fakültemizde öğrencilerimizin tetkik, teş-
his 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 dok-
tor adayları yetiştirmek için Fakültemiz her türlü imkânı seferber etmektedir.

 Fakülte öğrencilerimiz, değişim programları kapsamında yurt dışında da eğitim 
yapma imkânına da sahip olabilecektir. Temel tıp bilimleri eğitimi sırasında gün-
cel teknolojiden faydalanılan sınıflarda teorik eğitim verilmektedir. Bu teorik eği-
tim sonrasında öğrencilerimiz, gelişmiş cihazlar ile donatılmış laboratuvarımız-
da deney ve gözlemler yapma fırsatı yakalamaktadır. Eğitiminin ikinci yarısında, 
yine hocalar eşliğinde hastaneye yakın dersliklerde teorik derslere devam edil-
mektedir. Eğitimin sonunda yeterli teorik ve pratik eğitime sahip doktor adayla-
rımız yetiştirilmektedir. Fakültemizi başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz tıpta 
uzmanlık sınavı sonrasında uzmanlık eğitimi alma fırsatına da sahiptir.
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»  CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

PROGRAMLAR

»  DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ »  TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 Tıp Pr.





Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Safranbolu Devlet Konservatuvarı
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Yabancı Diller Yüksekokulu
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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 sorum-
luluklarını 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. Yükse-
kokulumuz 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.
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YÜKSEKOKULLAR

»  ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 Antrenörlük Eğitimi Pr.

»  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Pr.

PROGRAMLAR

»  SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
 Spor Yöneticiliği Pr.
 Spor Yöneticiliği Pr. (İÖ)
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Safranbolu Devlet Konservatuvarı olarak özgün, yetkin ve başarılı sanatçıların 
yanı sıra   toplumun sanatsal düzeyini evrensel boyutlara ulaştırmaya katkıda 
bulunacak akademisyenlerde yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Aynı zamanda ye-
tiştirilecek bu kadroyla ulusal ve uluslararası düzeyde etkin, özgür ve eleştirel 
düşünebilen eğitim anlayışını da geliştirmek istiyoruz. 

Modern ve klasik anlayışla eğitimlerini tamamlayacak olan Mezunlarımızın sa-
natta çağdaş, özgün ve öncü yapısını koruyan, gerçekleştireceği etkinlikler aracı-
lığı ile ulusal ve uluslararası sanata ve bu alandaki gelişmelere katkıda bulunacak 
ve yönlendirecek bir konservatuar olma yolunda çalışmalara devam ediyoruz.
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YÜKSEKOKULLAR

»  MÜZİK BÖLÜMÜ

»  MÜZİK TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

PROGRAMLAR

»  SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ

»  TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ

»  ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

»  ÇALGI YAPIMI BÖLÜMÜ
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Yüksekokulumuz, Türk ve yabancı uyruklu tüm öğrencilerimize, eğitimini aldık-
ları dilin iletişim aracı olarak kullanıldığı farklı çevrelerde kendilerini ifade ede-
bilmeleri ve bilgi alışverişinde bulunabilmeleri için gerekli olan yabancı dil bil-
gisi 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 öğrendikle-
ri 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 ki-
şilik dersliklerde dil öğrenmektedir. Derslerin haricinde öğrencilerimiz okuma 
salonumuzda bireysel çalışmalar yapabilme, 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 öğren-
dikleri bilgileri çeşitli sosyal etkinliklerde uygulama şansı bulabilmektedir. Yük-
sekokulumuz bünyesinde   İngilizce hazırlık eğitimini en etkin şekilde verebil-
mek 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.
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YÜKSEKOKULLAR

»  MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ

PROGRAMLAR

»  YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ
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Demir Çelik Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü
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Enstitümüz; Türkiye ve dünyada demir çelik üretimi konusunda yeni teknoloji-
lerin geliştirilerek ürün kalitesinin arttırılmasına, üretim atıklarının değerlendi-
rilmesine, 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 cihaz-
larının yer aldığı bir bilimsel araştırma, eğitim ve ölçüm merkezine sahiptir. Ulu-
sal ve uluslararası kriterlere uygun araştırma ve ölçümleri gerçekleştirmek üzere 
planlanan bu merkez, Üniversitemizin ulusal ve uluslararası proje yürütme po-
tansiyelini arttırmayı, özel ve kamu kuruluşlarının araştırma, ürün geliştirme ve 
üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları test ve ölçüm isteklerini karşılamayı, bi-
limsel araştırmada hem Üniversitemizin hem de diğer üniversitelerin araştırma-
cılarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Kurumumuz bilimsel çalışmalara des-
tek verirken, endüstriyel uygulamalara ve verimlilik çalışmalarına da ev sahipliği 
yapabilecek tüm olanaklara sahiptir.
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ENSTİTÜLER
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Enstitümüz, öğrencilerinin evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, sorgu-
layıcı, 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. Üniversitemiz-
de yapılan lisansüstü tezler TÜBİTAK, SANTEZ vs. gibi gerek ulusal kaynaklardan 
gerekse Üniversite bünyesindeki BAP ’tan karşılanmaktadır. Fen Bilimleri Ens-
titüsü 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 sa-
hiptir. 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 tamamlayabil-
mektedirler.

 
LABORATUVARLAR  

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

»  Atık Yönetimi.  (Dr)
»  Atık Yönetimi.  (YL)
»  Bilgisayar Mühendisliği (Dr)
»  Bilgisayar Mühendisliği (YL) (Tezli)
»  Biyomedikal Mühendisliği (YL)
»  Çevre Mühendisliği (Yl) (Tezli)
»  Doğal Kaynakların Sürdürülebilir
    Yönetimi ve Planlanması.  (YL)
»  Elektrik-Elektronik Müh. (Dr)
»  Elektrik-Elektronik Müh. (Yl (Tezli)
»  Endüstri Mühendisliği (Dr)
»  Endüstri Mühendisliği (YL)

PROGRAMLAR

»  Endüstriyel Tasarım Müh. (Dr)
»  Endüstriyel Tasarım Müh. (Yl)
»  Enerji Sistemleri Müh. (Dr)
»  Enerji Sistemleri Müh. (YL) (Tezli)
»  Fizik (YL)
»  İmalat Mühendisliği (Dr)
»  İmalat Mühendisliği (YL)
»  İnşaat Mühendisliği.  (Dr)
»  İnşaat Mühendisliği.  (YL)
»  Kimya (Dr)
»  Kimya (YL)
»  Makine Mühendisliği (Dr)

»  Makine Mühendisliği (YL) (Tezli)
»  Matematik (YL)
»  Mekatronik Müh. (Yl) (Tezli)
»  Metalurji ve Malzeme Müh. (Dr)
»  Metalurji ve Malzeme Müh. (YL
    (Tezli)
»  Mimarlık (Dr)
»  Mimarlık (YL)
»  Orman Endüstri Müh. (Dr)
»  Orman Endüstri Müh. (Yl) (Tezli)
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Sağlık Bilimleri Enstitümüz, öğrencilerinin kendi potansiyellerini ortaya koyma-
larına 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 prog-
ramlarında görev alan öğretim üyeleri; sürekli öğrenmek ve kendini yenilemek 
gerekliliğinin bilinciyle birçok fedakârlığı göze alarak üstün bir gayretle lisansüs-
tü 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 araştırma-
larla toplumun gelişen sağlık ihtiyaçlarına cevap verebilen, değişen dünya ko-
şullarında topluma liderlik yapabilen bilim adamı ve uzmanlarla Sağlık Bilimleri 
alanında uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen; yeni ufuklar açan lider bir 
kurum olmayı amaçlamaktadır.
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ENSTİTÜLER

»  Anatomi (YL) (Tezli)
»  Ebelik (YL) (Tezli)
»  Halk Sağlığı (YL) (Tezli)
»  Hemşirelik Bilimi (YL) (Tezli)

PROGRAMLAR

»  Perfüzyon (YL) (Tezli)
»  Perfüzyon (YL) (Tezsiz)
»  Tıbbi Biyokimya (YL) (Tezli)
»  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (YL) (Tezli)
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Sosyal Bilimler Enstitümüz, tüm alanlarda uzmanlaşma olanağı sağlamayı, eleş-
tirel düşünceye sahip, evrensel ölçekte araştırma yapabilen ve projeler ürete-
bilen araştırmacılar ve bilim adamları yetiştirmeyi; üretilen projeleri toplumun 
hizmetine sunmayı ve toplumun tüm kesimleri ile iş birliğini geliştirmeyi amaç-
lamaktadır. 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 lisan-
süstü eğitim ve doktora eğitimi vermek için mevcut programlardaki dersleri 
geliştirmek ve alanlarında en iyi öğretim üyelerine ders verdirip, tez yönettir-
mek konusunda hassasiyet gösterilmektedir. Enstitümüz; lisansüstü düzeyde ve 
doktora düzeyinde yürütmekte olduğu eğitim-öğretim faaliyetleri çerçevesin-
de 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.
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ENSTİTÜLER

Yüksek Lisans Programlarımız
»  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)
»  Yeni Türk Dili ve Edebiyatı ABD (Sakarya Ü. İle Ortak)
»  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
»  İktisat Anabilim Dalı (Bülent Ecevit Üniversitesi İle Ortak)
»  İktisat Anabilim Dalı
»  Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı (Sakarya Ü. İle Ortak)
»  Coğrafya Anabilim Dalı
»  Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Sakarya Ü. İle Ortak)
»  Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
»  İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
»  Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

PROGRAMLAR

»  Uluslararası Politik Ekonomi Anabilim Dalı
»  Aktüerya ve Risk Yönetimi Anabilim Dalı
»  Sanat Tarihi Anabilim Dalı
»  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğt. Yön. Bilim Dalı
»  Girişimcilik Anabilim Dalı
»  Bölge Çalışmaları Anabilim Dalı
»  Disiplinler Arası Etik Değerler Anabilim Dalı
»  Sosyal Hizmet Anabilim Dalı
»  Bankacılık ve Finans ABD Finans ve Katılım Bnk.cılığı ABD

Doktora Programlarımız
»  İşletme Anabilim Dalı Doktora Programı
»  Coğrafya Anabilim Dalı Doktora Programı
»  Tarih Anabilim Dalı Doktora Programı
»  İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora Programı
»  Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programı

Bütünleşik Doktora Programlarımız
»  İşletme Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı
»  Coğrafya Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı
»  Tarih Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı
»  İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD Bütünleşik Doktora Programı
»  Temel İslam Bilimleri ABD Bütünleşik Doktora Programı

Uzaktan Eğitim Tezsiz Programlarımız
»  İşletme Uzaktan Eğitim (Aktif)
»  Kamu Yönetimi Uzaktan Eğitim (Aktif)
»  Girişimcilik Uzaktan Eğitim (Aktif)
»  Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Uzaktan Eğitim (Aktif)
»  Tarih Uzaktan Eğitim (Pasif)
»  Eğitim Bilimleri Uzaktan Eğitim (Aktif)
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Adalet Meslek Yüksekokulu

Eflani Meslek Yüksekokulu

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Eskipazar Meslek Yüksekokulu

Yenice Meslek Yüksekokulu

TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Safranbolu Meslek Yüksekokulu
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Yüksekokulumuz eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini ulusal ve uluslara-
rası düzeyde yürüterek nitelikli bilgiler üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, 
özgün ve çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmayı amaçlamaktadır. Meslek Yük-
sekokulumuz 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 ders-
ler, özellikle adalet hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurula-
rak teorik ve uygulamalı olarak belirlenmektedir.

Yüksekokulumuzun mezunları ilgili yönetmelik çerçevesinde hukuk fakülteleri-
ne “dikey geçiş” yapabilmekte ve böylece lisans öğrenimine başlama haklarını 
elde edebilmektedir. Adalet hizmetlerinin liyakat sahibi personeller eliyle yürü-
tülmesini sağlamak amacına dönük çalışmalara gereken katkıyı veren, Adalet 
Meslek Yüksekokulumuz eşdeğer yüksekokullar arasında öncü bir yere sahip ol-
mayı amaçlamaktadır.
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MESLEK YÜKSEKOKULLARI

»  HUKUK BÖLÜMÜ
 Adalet Pr.
 Adalet Pr. (İÖ)

PROGRAMLAR
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Yüksekokulumuz yaratıcı, girişimci ve donanımlı teknik eleman yetiştirmek için 
takım çalışmasını teşvik eden; katılımcı, paylaşımcı bir anlayışla çağdaş ve nitelik-
li 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 iş birliği 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 eleman-
ların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
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MESLEK YÜKSEKOKULLARI

»  BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖL.

»  GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ

»  HUKUK BÖLÜMÜ

»  MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

»  MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ

»  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PR.

PROGRAMLAR

»  OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
 Aşçılık Pr.

»  TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ

»  ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

»  ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

»  ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
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Eskipazar Meslek Yüksekokulumuz, sürekli yenilenen küresel koşullara ve tek-
nolojiye 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. Yükse-
kokulumuzda eğitimini sürdüren öğrenciler için yurt dışı öğrenci değişim prog-
ramları uygulanmakta ve başarılı öğrenciler öğrenimlerinin bir kısmını AB üyesi 
ülkelerde tamamlama olanağı bulmaktadır. Yüksekokulumuz bünyesinde sos-
yal sorumluluk kapsamında yöre halkının ihtiyaç duyduğu alanlarda TÜBİTAK, 
BAP ve İl Özel İdare destekli araştırma projeleri yürütülmektedir. Yüksekokulu-
muz 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 bulu-
nan, çağdaş ve özgürlükçü düşüncelere sahip, ufku açık öğretim üyeleriyle bilim 
dünyasına katkı sağlamaya devam etmektedir.
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»  BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
 Bilgi Güvenliği Teknolojisi Pr.
 Bilgi Güvenliği Teknolojisi Pr. (İö)

»  BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ

PROGRAMLAR

»  EL SANATLARI BÖLÜMÜ

»  GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ

»  MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
 Elektromekanik Taşıyıcılar Pr.
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MESLEK YÜKSEKOKULLARI

»  MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ 
BÖLÜMÜ
 Raylı Sistemler Elektrik Ve Elektronik Teknolojisi Pr.
 Raylı Sistemler Elektrik Ve Elektronik Teknolojisi Pr. (İö)
 Raylı Sistemler Makinistlik Pr.
 Raylı Sistemler Makinistlik Pr. (İö)

PROGRAMLAR

»  MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ
 Özel Güvenlik Ve Koruma Pr.
 Özel Güvenlik Ve Koruma Pr. (İö)
 İş Sağlığı Ve Güvenliği Pr.
 İş Sağlığı Ve Güvenliği Pr. (Uzaktan Öğretim)
 İş Sağlığı Ve Güvenliği Pr. (İö)
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TOOB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzun amacı; alanlarında teorik bil-
ginin 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 yükseltilmesi-
ni amaç edinmiş teknikerler yetiştirmektir. Ekonomisi güçlü, dünyada söz sahi-
bi 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 sa-
hip yüzlerce ara eleman yetiştiren bir yükseköğretim birimidir. Yüksekokulumuz 
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 iş birliği 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 bulunmakta-
dır.
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»  BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
 Bilgisayar Programcılığı Pr.
 Bilgisayar Programcılığı Pr. (İÖ)

»  ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ
 Elektronik Teknolojisi Pr.

PROGRAMLAR

»  ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ
 Elektrik Pr.
 Elektrik Pr. (İÖ)
 Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Pr.
 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Pr.
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MESLEK YÜKSEKOKULLARI

»  MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
 Elektromekanik Taşıyıcılar Pr.
 Kaynak Teknolojisi Pr.
 Makine Pr.
 Makine Pr. (İÖ)

»  MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ 
    BÖLÜMÜ
 Otomotiv Teknolojisi Pr.
 Otomotiv Teknolojisi Pr. (İÖ)

»  MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ
 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Pr.
 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Pr. (İÖ)

PROGRAMLAR
 İş Sağlığı ve Güvenliği Pr.
 İş Sağlığı ve Güvenliği Pr. (İÖ)

»  MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ
 Tasarım Bölümü

»  TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

»  ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
 Otobüs Kaptanlığı Pr.
 Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Pr.

»  YABANCI DİLLER VE KÜLTÜRLER BÖLÜMÜ

»  İNŞAAT BÖLÜMÜ
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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, araştır-
macı, 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 Yüksekokulu-
muz; ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yö-
nelik 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 program-
larında uygulama derslerinin yapıldığı ahşap atölyesi, giyim üretim atölyesi, ebru 
atölyesi bulunmaktadır. Ayrıca Safranbolu’nun eşsiz tarihi dokusunun merkezin-
de bulunan konuk evlerimizde hem yöreye hizmet verilmekte hem de Turizm 
Otel İşletmeciliği Programındaki öğrencilerimiz uygulamalar yapmaktadır.
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»  BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
 Bilgisayar Teknolojisi Pr.
 Bilgisayar Teknolojisi Pr. (İÖ)

»  EL SANATLARI BÖLÜMÜ
 Geleneksel El Sanatları Pr.

»  ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ

»  GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA
     YAPIMCILIĞI BÖL.

PROGRAMLAR

 Radyo ve Televizyon Programcılığı Pr.
 Radyo ve Televizyon Programcılığı Pr. (İÖ)

»  MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ
    BÖLÜMÜ
 Mobilya ve Dekorasyon Pr.

»  MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ
 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pr.
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MESLEK YÜKSEKOKULLARI

»  MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ
 Mimari Restorasyon Pr.
 Mimari Restorasyon Pr. (İÖ)

»  OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
 Turizm ve Otel İşletmeciliği Pr.
 Turizm ve Otel İşletmeciliği Pr. (İÖ)

»  SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
 Yaşlı Bakımı Pr.
 Yaşlı Bakımı Pr. (İÖ)

»  SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

»  TASARIM BÖLÜMÜ
 İç Mekan Tasarımı Pr.
 İç Mekan Tasarımı Pr. (İÖ)

PROGRAMLAR

»  TEKSTİL-GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ
 Giyim Üretim Teknolojisi Pr.

»  YABANCI DİLLER VE KÜLTÜRLER BÖLÜMÜ
 Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Pr. (İng.)
 Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Pr. (İng.) (İÖ)

»  YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
 İşletme Yönetimi Pr.
 İşletme Yönetimi Pr. (İÖ)

»  ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
 Çocuk Gelişimi Pr.
 Çocuk Gelişimi Pr. (Uzaktan Öğretim)
 Çocuk Gelişimi Pr. (İÖ)

»  İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ
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Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz, sürekli değişen bilimsel ve sosyal ko-
şullara kolayca adapte olabilen, üst düzey bilgi ve beceriye sahip; iş birliğine yat-
kın; sorumluluklarına ve halk sağlığına duyarlı; çağdaş, nitelikli, ahlaki değerlere 
sahip ve güvenilir elemanlar yetiştirmeyi, alanında lider bir eğitim kurumu ol-
mayı 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 Yük-
sekokulumuz, 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 standartların-
da eğitim veren bir kurum olarak; bilgiyi üretip paylaşan, özgüven sahibi mezun-
ların yetiştirildiği, her yönüyle tercih edilen bir Yüksekokul olma potansiyeline 
sahiptir.

Sa
ğ

lık
 H

izm
e

tle
ri 

M
e

sle
k 

Yü
ks

e
ko

ku
lu

»  SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
 Yaşlı Bakımı Pr.
 Yaşlı Bakımı Pr. (İÖ)

»  TERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

»  DİŞÇİLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
 Ağız ve Diş Sağlığı Pr.
 Ağız ve Diş Sağlığı Pr. (İÖ)

»  ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ

»  MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ

PROGRAMLAR
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MESLEK YÜKSEKOKULLARI

»  TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ
 Ameliyathane Hizmetleri Pr.
 Fizyoterapi Pr.
 Fizyoterapi Pr. (İÖ)
 Optisyenlik Pr.
 Ortopedik Protez Ve Ortez Pr.
 Otopsi Yardımcılığı Pr.
 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Pr.
 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Pr. (İÖ)
 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Pr.
 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Pr. (İÖ)

PROGRAMLAR

 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Pr.
 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Pr. (İÖ)
 İlk Ve Acil Yardım Pr.
 İlk Ve Acil Yardım Pr. (İÖ)

»  YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr.
 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr. (Uzaktan Öğretim)
 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr. (İÖ)

»  ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
 Çocuk Gelişimi Pr.
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Öğrencilerimizin kendi alanlarında iyi yetişmiş, bilimsel bilgi ile donanmış, tek-
nolojiyi yakalamış, dinamik, araştırmacı, düşünen, özgüvenli bireyler olarak ye-
tişmesini sağlayarak topluma ve iş hayatına kazandırmayı amaçlayan öncü bir 
yüksekokul olmayı hedeflemekteyiz.

Mesleki donanıma sahip insan gücü yetiştirmenin yanı sıra öğrencilerimizin hız-
la gelişen teknolojiye uyum sağlama, alanındaki sorunlara çözüm üretme, karar 
verme, sorumluluk alma ve girişimci olma özelliklerine sahip, yenilikçi ve ulusal 
değerlere saygılı bireyler yetiştiren nitelikli bir kurum olmak birincil hedefimiz-
dir. Üniversite ile iş dünyasının iş birliğini geliştirerek, mezunlarımızın sektörün 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikle ara eleman vasıflarını kazandırarak me-
zunlarımızı en kısa sürede iş sahibi yapacak ve aynı zamanda da sektöre de kali-
teli hizmet sunacak eleman yetiştirmiş olacağız.
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»  BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ

»  GÖRSEL-İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖL.

»  MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ

»  OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

PROGRAMLAR

»  PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ

»  TASARIM BÖLÜMÜ

»  ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

»  YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
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Yüksekokulumuz eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini bölge ve ülke ihti-
yaçları doğrultusunda planlayarak bölgesel ve ulusal çapta hizmet üretmeyi he-
deflemektedir. 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 ve-
ren öğrenciler yetiştirmek için çaba sarf eden Yüksekokulumuz; alanında yetkin, 
nitelikli bilgiler üreten akademik kadrosuyla sadece günü değil geleceği planla-
maktadır.
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»  BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
 Bilgisayar Programcılığı Pr.

»  ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ

»  HUKUK BÖLÜMÜ

»  MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA
    TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
 Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Pr.

»  MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ
 İş Sağlığı ve Güvenliği Pr.

PROGRAMLAR

»  ORMANCILIK BÖLÜMÜ

»  PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ

»  SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

»  TASARIM BÖLÜMÜ

»  TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ

»  ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

»  ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ
    BÖLÜMÜ
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Cengiz AYTMATOV Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Geleneksel ve Tamamlayıcı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tarih, Kültür ve Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi

Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Engelliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Enerji ve Çevre Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çocuk Üniversitesi

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
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MİSYON    

Türkçe ve yabancı dilleri öğretmek amacıyla gerekli alt yapı ve eğitim ortamı-
nı sağlamak. Yurt içi veya yurt dışından üniversitemize gelen yabancı uyruklu 
öğrencilere Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak. Türkçe ve 
başka dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yapmak ve bu alanlarda eğitim-
öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

VİZYON

Türkçenin öğretilmesinde çağın gereklerine uygun metot ve teknolojileri kulla-
narak, uygulamaya yönelik eğitim-öğretim ve araştırma yapmak. Avrupa dilleri 
ortak çerçeve programına uygun olarak yeni dil öğretimi yöntem ve teknikleri 
geliştirmek bu alanda yapılan çalışmalara öncülük eden bir kurum olmak.
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UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
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Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezimizin temel amacı, bireylerin de-
ğişen 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 eko-
nomisinin gelişiminde etkin rol oynayan bilinçli bireylerin yetişmesine öncülük 
eden Merkezimiz; ulusal ve uluslararası iş çevreleriyle, sivil toplum ve kamu ku-
ruluşlarıyla işbirliği yaparak, piyasanın ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanları ye-
tiştirmeyi, 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 ulus-
lararası düzeyde rekabet edebilen bir eğitim,  uygulama ve araştırma merkezi 
olmayı hedeflemektedir.

Kısa adıyla KABÜSEM; Üniversitemizin uzmanlaştığı ve eğitim verdiği tüm alan-
larda kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmek, Kara-
bük Demir-Çelik sanayi kuruluşları ile köklü ilişkiler kurarak ortak Ar-Ge çalışma-
ları yapmak, Ülkemizin teknolojisi ile ilgili stratejik kararların alındığı, standart ve 
yönetmeliklerin belirlendiği forumlara ve çalışma gruplarına katılarak bu çalış-
malara katkı sağlamak için çalışmaktadır.
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UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
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Son zamanlarda hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş olan internet tek-
nolojisi, daha önce mümkün olmayan birçok faydalı uygulamayı mümkün hale 
getirmiştir. Bunlardan birisi de uzaktan öğretim teknolojileridir. Hepimizin ya-
şam boyu öğrenimimiz devam etmektedir. Günümüzde teknolojinin çok hızlı 
değişmesi, bunun bazı alanlarda her zamankinden daha fazla gerekli hale getir-
miştir. Merkezimizin amacı, uzaktan öğretim alanında yapılan kuramsal ve uygu-
lamalı 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, nite-
likli 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 verilmekte-
dir.
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Ülkemize ve üniversitemize eğitim amacıyla gelen uluslararası öğrencilerin eği-
timine, sosyal ve kültürel faaliyetlere yabancılık çekmeden eşit bir şekilde katı-
lımlarına yardımcı olarak, alışma ve uyum sürecini hızlı ve sorunsuz atlatmalarını 
sağlamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Hem üniversitemiz öğrencilerinin çok 
kültürlü bir ortamda eğitim almalarını hem de ülkemizin dünya kültürleri içinde 
daha tanınır hale gelmesini istiyoruz. Bu nedenle her geçen gün uluslararası öğ-
renci sayısının artmasına yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor.

Uluslararası öğrencilerimiz Karabük Üniversitesinde nitelikli bir eğitim-öğretim 
dönemi yaşayıp ülkelerine döndüklerinde bizden memnun, huzurlu ve ülkemi-
ze gönülden bağlı birer birey olmaları için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.  
Bunun içinde mesai kavramına takılmadan her daim her şartta yanlarında ol-
maya gayret ediyoruz.  Biliyoruz ki uluslararası misafirlerimiz, yaşadıkları yerde 
ülkemizi en iyi temsil edecek birer gönüllü elçilerdir.
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ERASMUS+ PROGRAMI

2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş 
ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişi-
sel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçla-
nıyor. Erasmus+ Programı; eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsıyor. 
Erasmus+ Programı; 5 milyondan fazla kişi için AB sınırları içinde ve/veya dışında 
bireylere öğrenme fırsatları sağlıyor. Bireylerin öğrenme hareketliliğine yönelik 
faaliyetler • Eğitim • Öğrenim/Öğretim • Staj  • Profesyonel gelişim  • Yaygın öğ-
renme temelli gençlik aktiviteleri  • Gönüllü çalışmalar biçimindedir. Yükseköğre-
tim alanında ise; program ülkelerindeki yararlanıcılar, Avrupa sınırları içerisinde 
veya dünyanın herhangi bir yerindeki yükseköğretim kurumlarında eğitim alma 
ve ders verme fırsatına sahip olacaklar.

Bu sayede Erasmus+ Programı ile Avrupa’da yükseköğretime olan ilginin arttırıl-
ması ve aynı zamanda Avrupa dışındaki ülkelerde yükseköğretimin geliştirilmesi 
için elverişli bir ortam oluşturulacaktır. KBU ‘nin 150’den fazla Erasmus Anlaşması 
bulunmaktadır, 2006 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında en fazla Eras-
mus Öğrenim değişimi yapan üniversitedir.
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FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Kısaca “Farabi Değişim Programı” olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları 
Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek tek-
noloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyin-
de eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim 
üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı öğrencilerin Güz veya Güz 
+ Bahar olmak üzere kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda 
eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. 

Kimler Faydalanabilir? Türkiye sınırları içinde örgün eğitim veren yükseköğretim 
kurumlarında okuyan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Fara-
bi programından faydalanabilir.

Belirleyici Maddeler;

> Her öğrenci bir defaya mahsus Güz veya Güz + Bahar olmak üzere Farabi’den 
faydalanabilir. Öğretim üyeleri değişimi ise durdurulmuştur. 

> Öğrencilerin akademik dereceleri ön lisans ve lisans da 2/4 yüksek lisans ve 
doktora da ise 2,5/4 ve üzeri olmalıdır.       

 > Ön lisans ve Lisans öğrencileri hazırlık ve birinci sınıflarında; Yüksek lisans ve 
doktora öğrencileri hazırlık, bilimsel hazırlık dönemleri ve asıl eğitimin ilk döne-
minde Farabi değişiminden yararlanamazlar.

Farabi Değişim Programı Kapsamında 173 öğrencimiz farklı üniversitelere gitmiş 
ve 40 öğrencide üniversitemizce kabul edilmiştir. Üniversitemizin 89 Devlet ve 2 
Vakıf Üniversitesi ile anlaşması bulunmaktadır.
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MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 

Mevlâna Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile 
yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim 
elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. Değişim programına katılmak 
isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise 
en az 2 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders 
vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün 
bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim ku-
rumlarına gelebilirler. 

Mevlana Değişim Programına Başvuru Şartları Mevlana Değişim Programı öğ-
rencisi olmak için temel koşullar birkaç başlık altında toplanabilir: - Öğrencinin, 
örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yük-
sek lisans veya doktora öğrencisi olması, - Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel 
akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması, - Yük-
sek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) 
üzerinden en az 3 (üç) olması. - %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması Ön lisans 
ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık 
ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, 
esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar. KBU’nin 
66 tane Mevlâna Değişim Anlaşması vardır.Ul
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MİSYONUMUZ

Karabük Üniversitesi bilim politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmak, • Bi-
limsel proje sayısını artırmak, • Araştırma alt yapısının geliştirilmesi ile ilgili çalış-
malar yapmak, • Nitelikli araştırmacı sayısının artmasına yönelik çalışmalar yap-
mak, • Uluslararası yayınlara teşvik ve destek sağlamak.

VİZYONUMUZ

• Devletimiz ve üniversitemizin birimimize tahsis ettiği kaynakları, temel ilkeler 
doğrultusunda, stratejik amaçlara ulaşma yolunda etkili ve verimli şekilde kulla-
narak bilimsel projeleri desteklemek • Üniversitemizin sosyal sorumluluk gereği 
olan bölge sorunlarına çözüm üretecek bilimsel çalışmalara öncelik vermek, • 
Sanayi-üniversite iş birliğini geliştirilmesine katkı sağlamak, • Projelere sağlanan 
kaynakların doğru ve etkin kullanımını sağlamaktır.
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TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

Amacımız; Karabük Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya 
dönüştürülerek ticarileştirilmesine, üniversite ile sanayi arasındaki iş birliğinin 
oluşturulmasına, mevcut iş birliklerinin geliştirilmesine, sanayinin ihtiyaç duy-
duğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine yardımcı olmak; yeni proje 
fikirlerini ve fon imkanlarını duyurmak, patent başvurularının yapılması ve giri-
şimciliğin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

DESTEK PROGRAMLARI

• Akademik Destek Programları • Sanayi Destek Programları • Kamu Destekli 
Programlar. • Girişimcilik Destek Programları. • Bilimsel Etkinlik Destek Program-
ları • Bilim Ve Toplum Programları • KOSGEB • Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı 
Destekleri
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Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Akademisi

Yeni Bir Medeniyet Tasavvuru Günümüz dünyasında akademilerin kendisini sü-
rekli yenilemesi ve sürekliliği olan bir yenilenme içinde olması kaçınılmazdır. Ye-
nilenme; yeni bir dil kurmak, yeni düşünceler üretmek, yeni eğitim formatları 
geliştirmek, yeni gelecek tasarımları yapmak, yeni iş ve meslek alanları oluştur-
mak, yeni sosyal çözümlemelerde bulunmakla mümkün olabilir. Lisans, yüksek 
lisans ve doktora düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin, fakültelerinde uygula-
nan akademik programın yanı sıra, geleceğe kusursuz bir biçimde hazırlanma-
ları için farklı ve özgün eğitim programlarında da geçirilmeleri gerekmektedir. 
Bilim Tarihçisi ve Araştırmacı Prof. Dr. Fuat Sezgin adına açılan Karabük Üniver-
sitesi Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Akademisinde ders dışı özgün eğitim program-
ları uygulanmaktadır. Bilim, teknoloji, tıp, mühendislik, kültür, sanat ve iletişim 
alanında atölyelerin ve çalışma gruplarının yer aldığı merkez, Safranbolu’nun en 
güzel kültür miraslarından biri olan ‘Tarihi Taş Bina’da hizmet vermektedir. Açılı-
şından bugüne kadar 100’ün üzerinde özgün eğitim programına ve kongrelere 
ev sahipliği yapan Prof. Dr.  Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Akademisinden başta aka-
demisyenlerimiz, üniversite öğrencilerimiz ve şehrimizde eğitim gören ortaokul 
ve lise öğrencileri de faydalanabilmektedir. 

Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Akademisi atölye  ça-
lışmalarından bazıları: Yeni Gelecek Akademisi, Safranbolu Şiir ve Türkü Akşam-
ları, Cumartesi Konuşmaları, Türk Şiir Düşüncesi, Psikolojide Yaklaşımlar, Dijital 
Medya Eğitimi, Fotoğrafçılık Eğitimi, Tarih Bilinci, Felsefenin Temelleri, Bilim ve 
Teknoloji, Yaratıcı Drama, Entelektüel Okuma, Akademik Okur Yazarlık, Türk ve 
Dünya Sineması, İslam Düşüncesi, Güncel Tarih, Eleştirel Düşünme, Medya Okur-
yazarlığı, Uluslararası Öğrenci Programları… Sesli Düşünme Kulübü, Sinema Ku-
lübü ve Edebiyat Kulübü tarafından yürütülen atölyeler ve çalışmalar; Genç Bilim 
İnsanları, Yeni Gelecek Tasarımı, Çocuk ve Genç Psikoloji, Tiyatro-Drama, Yazarlık-
Yayıncılık, İletişim Becerileri, Sinema Eğitimi, Mesnevi Okumaları, Kitap Okuma 
Grupları, Ortadoğu Okumaları, Cumartesi Konuşmaları… Pr
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Karabük Üniversitesi öğrencilerine ve personeline yönelik Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren birimimiz; depresyon, stres, kaygı 
ile baş etme, uyum ve iletişim problemleri, okul, aile, arkadaş ve karşı cinsle so-
runlar, sınav kaygısı, yalnızlık, gelişim dönemi sorunları, ikilemler ve zor kararlar 
gibi birçok konuda hizmet vermektedir.

Bireysel danışmanlık, grup çalışmaları, eğitim ve seminerler düzenlemekte olup 
ayrıca koruyucu ve önleyici bir ruh sağlığı hizmeti kapsamında psikoeğitim me-
tinleri de (broşür, rehber ve bültenler) hazırlamaktadır. 

Birimimiz randevu sistemiyle çalışmakta olup verilen tüm hizmetler ücretsizdir.
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Toplumumuza  ve ülkemize faydalı bireyler yetiştirmek için tüm imkanlarını se-
ferber eden Üniversitemiz yine bu gaye ile siz değerli mensup ve  mezunlarının 
eğitim aldıkları kurumumuza olan  aidiyetlerini geliştirmek,  üniversitemiz ile  
aranızdaki işbirliği ve dayanışmayı hayatınızın her evresinde diri tutmak,  me-
zunlarımızın kendi   aralarındaki işbirliği ve dayanışma kültürüne de azami kat-
kıda bulunmak maksadı ile Karabük Üniversitesi Senatosu tarafından 2017/13-2 
sayılı kararı ile kurulmuş ve faaliyetine başlamıştır.
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