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Üniversitemizin Tarihçesi
• Karabük Üniversitesi ya da kısaca KBÜ, 2007 yılında kurulmuş
bir devlet üniversitesidir. Bulunduğu il olan Karabük'ün ismini
taşımaktadır. 2014-2015 Eğitim-Öğretim döneminden itibaren
bünyesindeki 14 fakülte, 7 meslek yüksek okulu, 4 yüksek okul
ve 4 enstitü ile akademik etkinliklerini sürdürmektedir. Hasan
Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz, 26.02.2010 da
kurulmuştur.

VİZYON & MİSYON
VİZYON: Yüksekokulumuz, eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi
ile tercih edilen, takım çalışmasına teşvik eden, katılımcı ve
paylaşımcı bir yönetime sahip, ilimiz ve bölgemiz başta olmak
üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan,
üniversite / sanayi/ toplum işbirliğini sağlamada öncü, evrensel
değerlere saygılı, kendini sürekli geliştiren, Atatürk ilkelerine
bağlı, kanun ve yönetmeliklere uyan, bilimin evrenselliğine
inanan, yenilikçi bir okul olmaktır.
MİSYON: Yüksekokulumuz, beden eğitimi ve spor alanında
yetişmiş insan kaynaklarının temelini aşılarken aynı zamanda
ilkemizin beden eğitimi ve spor öğretmeni, Spor uzmanı,
Antrenör, Spor Yöneticisi yetiştirerek bu alandaki ihtiyacına cevap
verilmesine katkıda bulunmaktadır.

Barınma, ulaşım, spor, çeşitli kültürel ve sosyal imkânları ileri düzeydedir.

BARINMA
Karabük’deki öğrenci yurtları Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel
Müdürlüğü tarafından yönetilir. Karabük ve ilçelerinde Kredi ve Yurtlar
Kurumu’na ait 8 yurt bulunmaktadır.
Yurda her sene başvuru yapabilirsiniz. Yurt başvuru sonuçları
açıklandıktan sonra yedek veya asil olarak
iki farklı kategoride
değerlendirilirsiniz. Asil kazanan öğrenciler direk kayıt yaparken yedek
öğrenciler bulunduğu yedek sayısını beklemelidir. Çoğu zaman yedek
öğrenciler yurtlara geç de olsa kaydını yaptırırlar.
KYK yurduna başvurular ekim ayının ilk haftası başlayıp kasım ayının
ilk haftası bitecektir.

Kültürel Etkinlikler
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen
etkinlikler arasında; Bahar Şenliği, Spor Şenliği,
Tiyatro Festivali, Medya Ödülleri Töreni, Üniversite
Tanıtım Günleri Kariyer ve Meslek Seçimi
Konferansları, Film Gösterileri, yaşamı ve eserleri ile
topluma örnek olmuş, iş, sanat, akademik ve
entelektüel çevreden önemli isimlerle söyleşiler,
mesleki, kültürel ve sosyal konularda çeşitli panel,
seminer ve konferanslar tertip edilmektedir.
Üniversitemizde yıl boyunca gerçekleştirilen
bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliğe ev sahipliği
yapan, her türlü teknik alt yapıya sahip Prof. Dr. Bektaş
Açıkgöz Konferans Salonu bulunmaktadır.

SPORTİF ETKİNLİKLER

I

Üniversitemizde Spor Hizmetleri, Sağlık Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı, Spor Şube Müdürlüğü tarafından
yürütülmektedir.
Spor
takımlarımızın
Türkiye
Üniversite Sporları Federasyonu tarafından değişik
üniversitelerde organize edilen basketbol, voleybol,
salon futbolu, badminton, güreş, judo, tenis, boks,
karate, tekvando, yüzme vb. spor etkinliklerine bay ve
bayan branşlarında katılımları sağlanmakta, burada
elde edilen derecelerle Üniversitemiz ulusal ve
uluslararası organizasyonlarda temsil edilmektedir.
Ayrıca her yıl geleneksel olarak Üniversitemiz
Fakülte ve Yüksekokulları arasında spor müsabakaları
düzenlenmekte ve burada dereceye giren takımlar
kupa ve madalyalarla ödüllendirilmektedir. Bunun
dışında her Fakülte ve Yüksekokul kendi bünyesinde
sınıf ve bölümler arası spor müsabakaları tertip ederek
seçmeler yapmakta ve bu şekilde birimlerini üniversite
içi spor oyunlarında temsil edecek takımları
oluşturmaktadırlar.

Öğrenci Yaşam Merkezi Konseptli SOSYAL TESİS

Üniversitemizde;10000 m2 alanda 2500
kişilik yemekhane, 21 adet dükkan, 2 adet
kafeterya ve 2 adet restoranın bulunduğu
Öğrenci Yaşam Merkezi bulunmaktadır.

Karabükte Alışılagelmiş Yerler
-

UNESCO dünya mirasında yer alan mükemmel
güzellikteki Safranbolu

-

Kristal Teras'a gidip doğanın muhteşemliğini cam
terastan seyredebilirsiniz

-

Eflani Gölü

-

Bulak Mencilis Mağarası

Yüksekokulumuzun Akademik ve İdari
Kadro
• Yüksekokulumuzun öğretim kadrosu 13 dir. 4
Doç. Dr. Öğretim Üyesi, 3 Dr. Öğretim üyesi, 2
Öğretim görevlisi, ve
4 Araştırma
görevlisinden oluşmaktadır.
• Yüksekokulumuzun idari kadrosu 1 (bir)
Müdür, 2 Müdür Yardımcısı, 1 (bir) Yüksekokul
Sekreteri ve 6 (altı) Memurdan oluşmaktadır.

YÖNETİM

•

Doç. Dr. Mert AYDOĞMUŞ

•

Yüksekokul Müdürü

Doç. Dr. N. Bahadır KAYIŞOĞLU
(Yüksekokul Müdür Yardımcısı)

Ögr. Gör. Mustafa AYDIN
(Yüksekokul Müdür Yardımcısı)

Hakan CEBECİ
Yüksekokul Sekreteri

Öğretim Üyeleri

•

Doç. Dr. Mert AYDOĞMUŞ

Doç. Dr. Serdar CEYHUN

Doç. Dr. N. Bahadır KAYIŞOĞLU

•
•

Dr. Şakir BEZCİ

Dr. İsa DOĞAN

Dr. . Cihan AKKAYA

Dr. Mehmet Ali ÖZTÜRK

Ögr. Gör. Ensar KÖKTAŞ

Arş. Gör. Musa ŞAHİN

Arş. Gör. F. Harun TURHAN

Ögr. Gör. Mustafa AYDIN

Arş. Gör. Neslihan ÖZCAN

Arş Gör. Mahmut Esat UZUN

İdari Personel

Ebru BALAT(Öğrenci İşleri)

Özlem KARACA (Bilgisayar İşletmeni)

İsmail ATAHAN (Bilgisayar İşletmeni)

Mehtap KORKMAZ (Gelen - Giden Evrak Kayıt)

ŞABAN VURAL ( Tesis Sorumlusu )

HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEK OKULU

Yüksekokulumuz, 26.02.2010 da gelen ve 27505 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2809 Sayılı
Kanun’un ek 30. maddesine göre kurulmuştur.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği Bölümlerine ilişkin Öğrenim süresi 4 yıldır.
2016-2017 Öğretim yılında 60 Öğrenciyi özel yetenek sınavı ile, 60 Öğrenciyi ise ÖSYS ile alarak eğitimöğretime başlamıştır.
Yüksek Okulumuzda Antrenörlük Eğitimi Bölümü , Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Spor
Yöneticiliği Bölümleri bulunmaktadır.
Yüksekokulumuz tesis ve öğretim elemanı kadrosu açısından bünyesinde bulunan her öğrencinin
gelişmesine katkı sağlamaktadır..

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ülkemizin spor
alanında büyük ihtiyacı olan nitelikli beden eğitimi ve spor
öğretmenlerini yetiştirmektedir. Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim kurumları ile dengi okullarda,
Gençlik ve Spor Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında, engellilere
yönelik sportif aktivitelerin eğitimi ve uygulamalarında, sağlıklı yaşam
adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve
uygulamalarında görev alabileceklerdir. Programda Genel Kültür, Spor
Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi kapsamındaki ders ve
uygulamalara yer verilir.

Spor Yöneticiliği Bölümü
Spor Yöneticiliği Bölümünün amacı spor alanında ihtiyaç
duyulan yöneticileri yetiştirmektir. Mezunlar, Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının öğrenim ve uzmanlık alanlarına
uygun hizmet birimlerinde, ülkemizin turistik otel, motel ve
tesislerinde değişik düzeyde yönetici olarak, özel spor salonları
kuruluşları ve işletmelerinde sağlıklı yaşam adıyla toplumsal
yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında
beş yüzden fazla işçi ve memur çalıştıran özel ve kamu kuruluşlarında
ve yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak ve herhangi bir
birimin sportif faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarında
profesyonel spor yöneticisi olarak görev alabileceklerdir. Programda
spor işletmeciliği, yönetim ve organizasyon, spor hukuku, iletişim,
pazarlama gibi ders ve konulara yer verilmektedir.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Antrenörlük Eğitimi Bölümü spor alanında ihtiyaç duyulan eğitimcileri
yetiştirmektedir. Bölüm mezunları, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
merkez ve taşra teşkilatlarında, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
okullarda, amatör ve profesyonel spor kulüplerinde antrenör ve
yardımcı antrenör olarak çalışırlar. Ayrıca özel spor salonlarında ve
turizm sektörü gibi sportif aktivitelerin öğretilmesi ve
organizasyonlarda görev alabilirler. Programda hareket ve antrenman,
spor sağlık ve sporda psiko-sosyal alanlar ile spor yöneticiliği gibi spor
bilimlerindeki teorik derslere ve uygulamalara yer verilir.

