


	 Çankırı	 Karatekin	 Üniversitesi’nde	 (ÇAKÜ)	 geleceğimizi	 birlikte	 inşa	
ediyoruz.	Hem	önlisans	ve	 lisans	hem	de	 lisansüstü	düzeyde	çok	geniş	bir	
yelpazede	programlar	sunuyoruz.	Eğitim	dilinizi	Türkçe,	 İngilizce	ve	Arapça	
dilleri	arasından	tercih	edebilirsiniz.	ÇAKÜ’ye	gelin	ve	90’ın	üzerinde	ülkeden	
öğrenci	ve	akademisyenlerle	gerçek	bir	uluslararası	deneyimi	yaşayın.	Avrupa,	
Orta	Doğu,	Afrika	veya	Asya’da	iş	birliği	yaptığımız	üniversitelerden	birinde	
bir	 dönem	 değişim	 öğrencisi	 olarak	 eğitim	 alma	 imkanını	 değerlendirin.	
Çeşitli	 alanlarda	 araştırmalar	 yürüten	 araştırmacı,	 akademisyen	 ve	 bilim	
insanlarından	 oluşan	 dinamik	 ekibimize	 katılarak	 dünyamız	 için	 daha	 iyi	
bir	 gelecek	 inşa	 çabasının	 bir	 parçası	 olun.	 Türkiye’deki	 en	 hızlı	 büyüyen	
üniversitelerden	birinde	eğitim	almaya	hazır	mısınız?

ÇAKÜNEDEN?NEDEN
Ve	daha	fazlası	var:

•	 Türkiye’nin	başkenti	Ankara’ya	kolay	ulaşım	imkânı	yanında,	doğal	ve	
tarihi	dokuyu	bir	arada	sunan	güvenli	ve	ekonomik	bir	şehirde	yerleşik,

•	 Herkes	 için	 erişilebilir,	 engelsiz,	 tüm	 ihtiyaçlarınızı	 karşılayabileceğiniz	
modern	ve	yeni	bir	üniversite	kampüsü,

•	 Geleceğinizi	 inşa	 etmenize	 imkân	 verecek	 90’ın	 üzerinde	 önlisans	 ve	
lisans	program	ile	65’ten	fazla	lisansüstü;

Öğrenci	merkezli	 eğitim	 felsefi	 ile	Türkçe,	 İngilizce	ve	Arapça	 dillerinde	
eğitim	olanağı.

•	 Kimyadan	 güzel	 sanatlara	 çeşitli	 alanlarda	 çalışmalar	 yürüten	 11	
araştırma	merkezi;

	 	 	 TÜBİTAK	Proje	Desteği	Sıralamasında	1.	

	 	 	 TÜBİTAK	ARDEB	Proje	Sıralamasında	7.	

	 	 	 Erasmus+	KA107	Hareketliliği	Sıralamasında	2.	

	 	 	 Türkiye	Üniversiteleri	Sıralamasında	19.

	 	 	 Tüm	bunlardan	daha	fazlasını	başarmak	için	bir	teknopark

•	 Gerçek	bir	üniversite	hayatını	tecrübe	edin;

40’ın	üzerinde	öğrenci	kulübü,	yıl	boyu	etkinlikler,	spor	müsabakaları	ve	
şehrin	doğal	ve	tarihi	alanlarına	günübirlik	geziler	

•	 Akademide	hayatın	tadına	varın;

Akademik	ve	bilimsel	etkinlikler,	işyeri	ziyaretler	ve	teknik	geziler	
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YÜKSEKOKULLAR

•	 Diş	Hekimliği	Fakültesi	
dis.karatekin.edu.tr

•	 Edebiyat	Fakültesi
edebiyat.karatekin.edu.tr

•	 Fen	Fakültesi
fen.karatekin.edu.tr

•	 Sanat,	Tasarım	ve	Mimarlık	Fakültesi
stm.karatekin.edu.tr

•	 Hukuk	Fakültesi
hukuk.karatekin.edu.tr

•	 İktisadi	ve	İdari	Bilimler	Fakültesi
iibf.karatekin.edu.tr

•	 İslami	İlimler	Fakültesi
islamiilimler.karatekin.edu.tr

•	 Mühendislik	Fakültesi
mf.karatekin.edu.tr

•	 Orman	Fakültesi
of.karatekin.edu.tr

•	 Sağlık	Bilimleri
syo.karatekin.edu.tr

•	 Fen	Bilimleri	Enstitüsü
fbe.karatekin.edu.tr

•	 Güzel	Sanatlar	Enstitüsü
gse.karatekin.edu.tr

•	 Sağlık	Bilimleri	Enstitsü
sabe.karatekin.edu.tr

•	 Sosyal	Bilimler	Enstitüsü
sbe.karatekin.edu.tr

•	 Türkiyat	Enstitüsü
turkiyat.karatekin.edu.tr

•	 Eldivan	Sağlık	Hizmetleri	Meslek	Yüksekokulu
eshmyo.karatekin.edu.tr

•	 Kızılırmak	Meslek	Yüksekokulu
kizilirmakmyo.karatekin.edu.tr

•	 Meslek	Yüksekokul
myo.karatekin.edu.tr

•	 Yapraklı	Meslek	Yüksekokulu
yapraklimyo.karatekin.edu.tr

•	 Çerkeş	Meslek	Yüksekokulu
cerkesmyo.karatekin.edu.tr

•	 Kurşunlu	Meslek	Yüksekokulu
adaletmyo.karatekin.edu.tr

•	 Ilgaz	Turizm	ve	Otelcilik	Yüksekokulu
eshmyo.karatekin.edu.tr
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BÖLÜM

•	 Ilgaz	Turizm	ve	Otelcilik	Yüksekokulu
eshmyo.karatekin.edu.tr

•	 Diş	Hekimliği	Fakültesi	
dis.karatekin.edu.tr

•	 Edebiyat	Fakültesi
edebiyat.karatekin.edu.tr

•	 Fen	Fakültesi
fen.karatekin.edu.tr

•	 Sanat,	Tasarım	ve	Mimarlık	Fakültesi
stm.karatekin.edu.tr

•	 Hukuk	Fakültesi
hukuk.karatekin.edu.tr

•	 İktisadi	ve	İdari	Bilimler	Fakültesi
iibf.karatekin.edu.tr

•	 İslami	İlimler	Fakültesi
islamiilimler.karatekin.edu.tr

•	 Mühendislik	Fakültesi
mf.karatekin.edu.tr

•	 Orman	Fakültesi
of.karatekin.edu.tr

•	 Sağlık	Bilimleri
syo.karatekin.edu.tr



FAKÜLTELER

YÜKSEKOKULve MÜHENDİSLİK	FAKÜLTESİ
Bölümler
•	B	ilgisayar	Mühendisliği				
•	Elektrik	Ve	Elektronik	Mühendisliği				
•	Makine	Mühendisliği				
•	İnşaat	Mühendisliği				
•	Gida	Mühendisliği				
•	Kimya	Mühendisliği			

SAĞLIK	BİLİMLERİ	FAKÜLTESİ
Bölümler
•	Odyoloji
•	Afet	Ve	Acil	Yardim	Yönetimi
•	Ebelik				
•	Gerontoloji				
•	Ortez-Protez				
•	Ergoterapi				
•	Çocuk	Gelişimi				
•	Fizyoterapi	Ve	Rehabilitasyon				
•	Hemşirelik				
•	Sosyal	Hizmet				
•	Sağlik	Yönetimi				
•	Beslenme	Ve	Diyetetik				

Orman	Fakültesi
Bölümler
•	Orman	Mühendisliği
•	Peyzaj	Mimarliği

İktisadi	Ve	İdari	Bilimler	Fakültesi
Bölümler
•	Bankacilik	Ve	Finans				
•	Siyaset	Bilimi	Ve	Kamu	Yönetimi				
•	Uluslararasi	Ticaret				
•	Uluslararasi	İlişkiler				
•	Çalişma	Ekonomisi	Ve	Endüstri	İlişkileri				
•	İktisat				
•	İşletme

İslami	İlimler	Fakültesi
Bölümler
•	Temel	İslam	Bilimleri

Fen	Fakültesi
Bölümler
•	Biyoloji				
•	Fizik				
•	Kimya				
•	İngilizce	Matematik				
•	Matematik				
•	İstatistik

Diş	Hekimliği	Fakültesi
Bölümler
•	Klinik	Bilimler				
•	Ağız,	Diş	Ve	Çene	Cerrahisi	

Hukuk	Fakültesi
Bölümler
•	Özel	Hukuk
•	Kamu	Hukuku

Edebiyat	Fakültesi
Bölümler
•	Arkeoloji
•	Bati	Dilleri	Ve	Edebiyati
•	Bilgi	Ve	Belge	Yönetimi
•	Coğrafya
•	Doğu	Dilleri	Ve	Edebiyati
•	Eğitim	Bilimleri
•	Felsefe
•	Psikoloji
•	Sosyoloji
•	Tarih
•	Türk	Dili	Ve	Edebiyati

Sanat,	Tasarım	ve	Mimarlık	Fakültesi
Bölümler
•	İç	Mimarlik				
•	Grafik	Tasarim				
•	Moda	Ve	Tekstil	Tasarimi				
•	Müzik				
•	Resim				
•	Seramik				
•	Sinema	Ve	Televizyon				

FAKÜLTELER

YÜKSEKOKUL
Ilgaz	Turizm	ve	Otelcilik	Yüksekokulu
Bölümler
•	Turizm	İşletmeciliği	ve	Otelcilik
•	Turizm	Rehberliği
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ANA BİLİMDALI

•	 Fen	Bilimleri	Enstitüsü
fbe.karatekin.edu.tr

•	 Güzel	Sanatlar	Enstitüsü
gse.karatekin.edu.tr

•	 Sağlık	Bilimleri	Enstitsü
sabe.karatekin.edu.tr

•	 Sosyal	Bilimler	Enstitüsü
sbe.karatekin.edu.tr

•	 Türkiyat	Enstitüsü
turkiyat.karatekin.edu.tr



ENSTİTÜLER Fen	Bilimleri	Enstitüsü
Yüksek Lisans
•	Elektrik-Elektronik	Mühendisliği	
(Tezsiz)

•		Elektronik	ve	Bilgisayar	Mühendisliği
•	Tarım	ve	Yaşam	Bilimleri
•	İnsaat	Mühendisliği
•	Gıda	Mühendisliği
•	Orman	Mühendisliği	(İngilizce)
•	Kimya	(İngilizce)
•	Yaban	Hayatı
•	Kimya
•	Kimya	Mühendisliği
•	Matematik
•	Matematik	(İngilizce)
•	Orman	Mühendisliği
•	Peyzaj	Mimarlığı
•	Biyoloji	
•	Fizik	
•	Avcılık	ve	Yaban	Hayatı
Doktora
•	Biyoloji	
•	Fizik
•	Matematik
•	Kimya	
•	Kimya	Mühendisliği
•	Orman	Mühendisliği

Sağlık	Bilimleri	Enstitüsü
Yüksek Lisans
•	Zoonotik	Hastalıkların	Kontrolü	
•	Deney	Hayvanları	Bilimi	
(Disiplinlerarası)

•	Parazitoloji	(Veteriner)
•	Psikiyatri	Hemşireliği
•	Halk	Sağlığı	Hemişireliğ
•	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği
•	Çocuk	Gelişimi
•	Kadın	Sağlığı	ve	Doğum	
•	Çevre	Sağlığı
•	İç	Hastalıkları	Hemşireliği
•	Sağlık	Yönetimi
•	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	Uzaktan	Öğretim	
(Tezsiz)

•	Sosyal	Hizmet

Sosyal	Bilimleri	Enstitüsü
Yüksek Lisans
•	Bankacılık	ve	Finans
•	Eğitim	Yönetimi
•	İşletme	İngilizce
•	Siyaset	Bilimi	ve	Kamu	Yönetimi
•	Siyaset	Bilimi	ve	Kamu	Yönetimi	
(Tezsiz)

•	Sosyoloji
•	Sosyoloji	(Tezsiz)
•	Uluslararası	İlişkiler
•	Temel	İslam	Bilimleri
•	Siayaset	Bilimi	ve	Uluslararası	İlişkiler	
(İngilizce)

•	Psikoloji
•	Bilgi	ve	Belge	Yönetimi
•	Bilgi	ve	Belge	Yönetimi	(Tezsiz	-	İkinci	
Öğretim)

•	Coğrafya
•	Felsefe	
•	İktisat	
•	İktisat	(Tezsiz	-	İkinci	Öğretim)
•	İşletme	
•	İşletme	(Tezsiz)
•	İşletme	(Tezsiz	-	İkinci	Öğretim)
•	Tarih
•	Tarih	(İkinci	Öğretim)
•	Türk	Dili	ve	Edebiyatı
Doktora
•	İktisat
•	Bilgi	ve	Belge	Yönetimi
•	Felsefe
•	Tarih
•	Coğrafya

Güzel	Sanatlar	Enstitüsü 
Yüksek Lisans
•	Sanat	ve	Tasarım
•	Sanat	ve	Tasarım	(İngilizce)

Türkiyat	Enstitüsü

ENSTİTÜLER
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•	 Eldivan	Sağlık	Hizmetleri	Meslek	Yüksekokulu
eshmyo.karatekin.edu.tr

•	 Kızılırmak	Meslek	Yüksekokulu
kizilirmakmyo.karatekin.edu.tr

•	 Meslek	Yüksekokul
myo.karatekin.edu.tr

•	 Yapraklı	Meslek	Yüksekokulu
yapraklimyo.karatekin.edu.tr

•	 Çerkeş	Meslek	Yüksekokulu
cerkesmyo.karatekin.edu.tr

•	 Kurşunlu	Meslek	Yüksekokulu
adaletmyo.karatekin.edu.tr



MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEK YÜKSEKOKULLARI
Meslek	Yüksekokulu	
Bölümler
•	İç	Mekan	Tasarimi			
•	Büro	Yönetimi	Ve	Yönetici	Asistanliği			
•	Bilgisayar	Programciliği			
•	Elektronik	Haberleşme	Teknolojisi			
•	Elektronik	Teknolojisi			
•	Mekatronik			
•	Elektrik			
•	Elektrikli	Cihaz	Teknolojisi			
•	İklimlendirme	Ve	Soğutma	Teknolojisi			
•	Bankacilik	Ve	Sigortacilik			
•	Makine			
•	Mobilya	Ve	Dekorasyon			
•	Muhasebe	Ve	Vergi	Uygulamalari			
•	Turizm	Ve	Otel	İşletmeciliği			
•	Endüstri	Ürünleri	Tasarimi			
•	İşletme	Yönetimi			
•	İnşaat	Teknolojisi			

Çerkeş	Meslek	Yüksekokulu	
Bölümler
•	Endüstriyel	Cam	Ve	Seramik			

Kızılırmak	Meslek	Yüksekokulu
Bölümler
•	Organik	Tarim			
•	Tibbi	Ve	Aromatik	Bitkiler			
•	Peyzaj	Ve	Süs	Bitkileri			

Kurşunlu	Adalet	Meslek	
Yüksekokulu
Bölümler
•	Adalet

Eldivan	Sağlik	Hizmetleri	Meslek	
Yüksekokulu
Bölümler
•	Ağız	Ve	Diş	Sağlığı	
•	Diş	Protez	Teknolojisi	
•	Eczane	Hizmetleri	
•	Biyomedikal	Cihaz	Teknolojisi	
•	Optisyenlik
•	Ameliyathane	Hizmetleri	
•	Odyometri	
•	Ortopedik	Protez	Ve	Ortez	
•	Patoloji	Laboratuvar	Teknikleri
•	Tıbbi	Dokümantasyon	Ve	Sekreterlik
•	Tıbbi	Görüntüleme	Teknikleri	
•	Engelli	Bakımı	Ve	Rehabilitasyon	
•	Fizyoterapi
•	Laborant	Ve	Veteriner	Sağlık	
•	Podoloji	
•	Yaşlı	Bakımı	
•	Diyaliz	
•	Tıbbi	Laboratuvar	Teknikleri	
•	Çevre	Sağlığı
•	İlk	Ve	Acil	Yardım	
•	Çocuk	Gelişimi	
•	Evde	Hasta	Bakımı	

Yaprakli	Meslek	Yüksekokulu	
Bölümler
•	Fotoğrafçılık	Ve	Kameramanlık			
•	Acil	Durum	Ve	Afet	Yönetimi			
•	Avcilik	Ve	Yaban	Hayati			
•	Sivil	Savunma	Ve	İtfaiyecilik			
•	Özel	Güvenlik	Ve	Koruma			
•	İş	Sağliği	Ve	Güvenliği			
•	Tarla	Bitkileri	
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