Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin 2007 yılındaki kuruluşundan bu yana
öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız, mezunlarımız ve idari kadromuz ile birlikte
akademik mükemmeliyet, girişimcilik ruhu ve yenilikçi düşünceyi sürekli kılmak için
çalışıyoruz. Bu çabamızın bir göstergesi olarak mezunlarımızın Türkiye’nin dört bir
yanında kazandıkları profesyonel başarılarla gururlanıyoruz.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak kendi kendini yönetme becerisine
sahip, yetkin bir lider ve girişimci nesli yetiştirmeyi amaçlıyor, bunu sosyal sorumluluk,
yenilikçilik, etik davranış ve küresel farkındalık ilkeleri üzerine inşa ettiğimiz eğitim
programları ve öğrenme ortamları ile destekliyoruz. Teknolojiyi en etkili şekilde
kullanarak bu hedefleri hep daha ileriye taşıyoruz.
21. yüzyılda Üniversitemizin yerini hayal ederken, öğrencilerimizin de
bir sonraki yüzyılın nasıl şekilleneceğini hayallerinde kurgulamalarını istiyoruz.
Üniversitemiz, geleceğin taleplerini karşılamak için küresel görünürlüğün önemini
biliyor ve önlisans, lisans ve lisansüstü programlarını uluslararası ve karşılıklı bağlılık
eksenlerinde güçlendirmek için sürekli adımlar atıyoruz.
Farklı yaklaşımlara hâkim, araştırma odaklı bir akademik kadroyu sürekli
kılmak amacıyla öğretim üyelerimizi aralıksız destekliyoruz. Akademik alanda
gösterdiğimiz gayretli çalışmalarla gurur duyuyor, mükemmele ulaşmak için daha fazla
çalışıyor ve Üniversitemize gelen her bir öğrencinin bu ismimizi geleceğe taşıyacak
bu birikime katkı koyduğuna inanıyoruz. Öğretim üyelerimizi, öğrencilerimizin
kariyerlerinin devamında kullanacakları temel bilgi, beceri ve değerlerle donatmaları
için yüreklendiriyoruz. Bu sayede mezunlarımızın kişisel ve profesyonel geleceklerine
destek olacak öğrenme deneyimlerini kazanmalarını sağlıyoruz.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini 22. yüzyıla hep birlikte başarıyla
taşımamızı sağlayacak düşünce, öneri ve fikirlerinizi her zaman bizimle paylaşmanızı
dilerim. Sizlerden beklentimiz hem kendinize hem de ülkemiz ve milletimize en
faydalı bireyler olmak yolunda çaba sarf etmenizdir. Bu yolda kararlı yürüyüşünüzden
asla vazgeçmeyeceğinize inancımız sonsuzdur.
Siz değerli öğrencilerimize eğitim- öğretim hayatınızda başarılar diliyor;
kuruluş ve kurtuluşun şehrinde hızla yükselen genç, dinamik ve modern Üniversitemize
sizleri davet ediyorum.
Sevgilerimle,

Prof. Dr. İbrahim TAŞ
Rektör

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Arkeoloji Bölümü
İlk öğrencilerini 2011-2012 öğretim yılında olan bölümümüzde, Önasya
Arkeolojisi ağırlıklı program uygulanır ve öğretim süresi 4 yıldır; mezunlara
“Arkeolog” unvanı verilir. Arkeoloji bölümlerinden mezun olanlar, almış oldukları
eğitim doğrultusunda çeşitli müzeler ve alanları ile ilgili olarak belediyelerin
bünyesinde görev alabilmektedirler. Arkeologlar gerekli eğitimden geçtikten sonra
turist rehberliği de yapabilmektedirler.
Coğrafya Bölümü
Bölümümüz, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 30 öğrenci ile eğitime
başlamıştır. 2010-2011 eğitim ve öğretim yılında II. öğretim ve yüksek lisans
eğitimleri de başlamıştır. Bölümümüzün staj yapma ve lisans tezi hazırlama
gerekliliği bulunmaktadır. Bu uygulama ile öğrenci yüksek öğrenimi ve akademik
dünyayı daha iyi kavrar. CBS eğitimi ile becerileri daha da gelişerek kamu ve özel
kuruluşlarda iş bulma imkanları artmaktadır.
Coğrafya, doğal ve beşeri çevrenin birbirlerine yaptığı etkiyi belirli prensipler
içinde inceleyen, analiz eden ve haritalayan bir bilim dalıdır. Bölümümüz,
geniş perspektifte düşünebilen, analizler gerçekleştirebilen ve çözüm üretebilen
coğrafyacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kimya Bölümü
Kimya Bölümü, 2009-2010 Eğitim ve Öğretim yılında eğitime başlanmıştır.
Bölüm; Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Organik Kimya ve
Fizikokimya alt anabilim dallarında, gerekli temel mesleki bilgileri vermektir.
Mezunlarımız 6269 no’lu kanuna göre kimyager unvanı alarak, mesleğini icra etme
hakkını kazanmaktadır.
Matematik Bölümü
Bölümümüzde öncelikle bilimsel düşünceyi ve onun geliştirilmesini
kazandırmaya çalışılmaktadır. Teorik ve uygulamalı matematik alanlarında
akademik çalışmalar yapabilecek bilim adamlarının yetişmesini sağlamaya
yönelik eğitim yapılmaktadır. Günün gelişmelerine paralel olarak güncelleştirilen
programlar, öğrencilerin yeni teknolojik gelişmeleri öğrenme ve bu gelişmelere
adapte olabilmelerine imkân sağlamaktadır. Ayrıca seçmeli derslerin programları
sayesinde öğrenciler, kendilerini geliştirme imkânı bularak mezuniyet sonrasında
çalışacakları alanla ilgili tecrübe sahibi olmaktadırlar.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Moleküler Biyoloji canlıların DNA, RNA ve Protein düzeyinde incelendiği bilim
dalıdır. Moleküler Biyoloji kalıtsal hastalıklar kanserin tedavisi, gıda yetersizliğinin
çözümü, Aids, Kırım Kongo kanamalı ateşi, Kuş gribi gibi infeksiyon hastalıkların
teşhis ve tedavisi, yapay doku ve organ üretimi, adli olayların çözümü, Biyoteknolojik
ürün eldesi, aşı üretimi gibi insanlığın sorunlarının aydınlatılmasında önemli
rol oynamaktadır. Bölümümüzde ulusal projeler yürütülmekte ve uluslararası
işbirlikleri ile yurt dışından yabancı bilim adamları gelerek
çalışmalarda bulunmaktadır. Ayrıca yurt içinden
bilim adamları ile konferans ve seminerler
düzenlenmektedir. Mezunlarımız; tıbbi
bilimler alanında, biyomedikal ve ilaç
sanayinde, tarım ve gıda sektöründe,
adli vakaların çözümünde, yurt içi
ve yurt dışı araştırma merkezleri ile
laboratuvarlarda
çalışabilecekleri
gibi
akademik
kurumlarda
kariyer yapma imkânına da sahip
olabileceklerdir.

Tarih Bölümü
Tarih Biliminin kapsamı içinde,
uluslararası düzeyde bilgi üreten ve eğitim
veren, diğer disiplinlerle işbirliği halinde ulusal
ve uluslararası projeler gerçekleştiren bir bölüm
olmaya devam etmek ve daha iyiye ulaşma yolunda
süreklilik, Bölümün temel hedefidir. Bölgenin ve Bilecik’in tarihi önemi de göz
önüne alınarak öğrencilerimize tarih eğitimini en iyi şekilde verilmektedir. Bu
kapsamda öğrencilerimizin tarih biliminin ana kaynaklarını iyi derecede okuyup
anlayabilmeleri için Osmanlı Türkçesi dersleri verilmektedir. Ayrıca zorunlu seçmeli
dersler ve kurslarla öğrencilerimizin yabancı dil öğrenmeleri (Arapça ve Farsça)
sağlanmakla birlikte, bölümümüzün bu alandaki zenginliğini de yansıtacaktır.
Genel olarak izah edilen hedeflere ulaştığımızda da bu başarı Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi Tarih Bölümünün farkı ve başarısı olacak, öğrencilerimiz de iyi bir
eğitim almanın özgüveniyle özel ve mesleki hayatlarında başarılı olacaktır.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün temel amacı; Türk dili ve edebiyatının
tarihi dönemlerini bilimsel yöntemler ışığında kavratıp ana dilini en iyi şekilde
kullanan, dilimizin seçkin şair ve yazarlarının eserlerini tanıyan ve tanıtan, alanla
ilgili gerek akademik yayınları gerekse diğer yayınları takip edebilen öğrenciler
yetiştirmektir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde örgün lisans eğitimi yapılmaktadır.
İlk dört yarıyıl içinde öğrencinin Türk dili ve edebiyatının temel kavramlarını ve
prensiplerinin öğrenmesi hedeflenmektedir. Son dört yarıyılda ise karşılaştırmalı
ve uygulamalı çalışmalar öngörülmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden
mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı veya özel okullarda öğretmen,
Kültür Bakanlığında, Türk Dil Kurumunda, arşivlerde uzman olabilmekte ve
TRT’nin çeşitli birimlerinde görev alabilmektedirler.
Felsefe Bölümü, Fizik Bölümü, Kimya Bölümü, Sosyoloji Bölümü, İstatistik
Bölümüleri açıktır fakat henüz öğrenci almamaktadır.

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Bölüm; girişimci, üretken ve yenilikçi niteliklere sahip ulusal ve ulaslararası
tasarımcılar yetiştirmektedir.
Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü
Güzel sanatlar ve tasarımın günlük yaşamın içinde yer almasına ve sanatsal
değerlerin artmasına katkıda bulunmaktadır.
Fakülte olarak hedeflerimiz; Ulusal ve Uluslararası düzeyde saygın ve tercih
edilen mezunlar yetiştirmek; yetkin, verimli, girişimci ve liderlik özelliklerine
sahip profesyonel mezunlar için nitelikli öğretim üyeleri ile etkin ders, laboratuvar,
stüdyo, atölye ve staj imkanı sağlamaktır. Mezunlarımız; üretim, hizmet ve sanat
alanında ulusal ve uluslararası bütün firmalarda tasarımcı olarak çalışabilir veya
serbest tasarımcı olarak ulusal ve uluslararası firmalara tasarım ve danışmanlık
hizmetleri verebilirler.
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü,
Resim Bölümü, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri açıktır fakat henüz
öğrenci almamaktadır.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat Bölümü
Bölümümüz, araştırma alanındaki vizyonu, iktisadi konularda tanınan ve aynı
zamanda güncel ekonomik konulara eğilen bir araştırma merkezi haline gelmeyi
amaçlamaktadır. İktisat bölümünde hem gündüz öğretim programı, hem de ikinci
öğretim programı bulunmaktadır. Bölümümüz; özel ve kamu sektörlerinde başarılı
bir şekilde çalışabilecek, ana ekonomik konuları ve metotları anlamış, analitik
düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmiş, yaratıcı ve özgür düşünebilen
bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Lisans eğitimi dört senelik bir programı
içermekte olup, bu programda iktisadi teoriler, iktisat ve düşünce tarihi, matematik,
istatistik, ekonometri ve iktisadın diğer alanlarında, kuvvetli bir altyapı hazırlama
amacı güdülmektedir. Üniversitemiz, bağımsız araştırma yapabilen, hem kamu, hem
de özel sektörün ihtiyaç duyduğu, belirli konularda uzmanlaşmış, kaliteli iktisatçılar
yetiştirmeye odaklı, bir öğretim programı oluşturma gayreti içindedir.
İşletme Bölümü
Bölümümüz, evrensel ölçüler ışığında dinamik, yenilikçi eğitim programları
verilerek ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek, sağlıklı kararlar alıp
uygulayabilecek girişimci ve riskleri göze alabilen işletmeciler yetiştirmek üzere
yapılandırılmıştır. İşletmecilik öğrenimi, kaynakların etkin ve verimli kullanımını
sağlayacak doğru kararların alınması, stratejik yönetim, pazarlama, finansman,
muhasebe, insan kaynakları ve çağdaş yönetim teknikleri ile ilgili süreçleri ele
alır. Normal öğretimi ve ikinci öğretimi bulunan İşletme Bölümü dersleri ,
öğrencilerimizin teorik ve uygulamalı işletmecilik bilgisi elde edebilmelerine,

işletme problemlerini çözümleyebilmelerine ve analitik düşünmelerine olanak
sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Bölüm mezunları, özel sektörde pazarlama, finans,
muhasebe ve insan kaynakları yönetimi dallarında iş bulabilmekte, mali müşavirlik
mesleklerine başvurabilir hâle gelmekte, ayrıca kamu sektöründe de müfettişlikler,
çeşitli uzmanlıklar ve denetmenlikler için hazır hale gelmektedirler.
Maliye Bölümü
Maliye Bölümü, deneyimli akademik kadrosuyla, evrensel üniversite kültürüne
uygun olarak akademik disiplin ve kalite anlayışı içinde saygın maliyeciler yetiştiren
başarılı bir bölümdür. Maliye bölümü ders programı, Mali Hukuk, Bütçe ve Mali
Planlama, Mali İktisat ve Maliye Teorisi alanlarındaki bilgileri yanı sıra Hukuk, İktisat,
İşletme, Muhasebe, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi gibi bilim dallarına ait konuları
da içermektedir. Öğrencilerimiz kredili sistemin üstün yanları ile birlikte kamu ve
özel sektörde görev yapabilecek bir bilgi birikimine sahip olacak şekilde eğitim ve
öğrenim görmektedir. Bölümümüzde, kamu kesimi alanında Uzman, Denetmen,
Müfettiş, İdari Yargıda Hakimlik ve Yönetici ile özel sektörde Mali Müşavirlik, Banka
ve Finans Uzmanlığı, girişimci gibi nitelikli elemanlar yetiştirmek için gerekli olan
tüm programlara yer verilmektedir.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde öğrencilerin araştırma ve
sorgulama yetenekleri kazanmış, sosyal iletişimi güçlü, takım çalışmasını bilen,
fikir üretme ve savunma yetisi edinmiş bireyler olmaları amaçlanmaktadır. Bu
amaç doğrultusunda bölüm, öğrencilerine hızla gelişmekte ve dönüşmekte olan
Türkiye toplumunda yöneticilik rolü üstlenme becerisi kazandırmak ve Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetiminin hassasiyetini içeren bilgilerle
donatılmalarını sağlamak için özgün bir ders programı
uygulanmaktadır. Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü mezunları kaymakam,
idari hakim, bağımsız idari otoritelerde
(SPK, EPDK, RK, vb.) ve Merkez
Bankasında uzman yardımcısı, uzman,
bakanlıklarda müfettişlik ve kamu
kesiminin diğer alanlarında olduğu
kadar özel sektörde ve üçüncü sektör
kuruluşlarında (vakıflar, dernekler,
kooperatifler vb.) yönetici ve
diğer statülerde çalışabilirler.
Kamu
Yönetimi
Bölümünde
ikinci öğretim programı da
bulunmaktadır.

Uluslar Arasi İlişkiler Bölümü
Uluslararası İlişkiler Lisans
Programının
öğrencilerine
kazandırmayı hedeflediği temel
bilgi, beceri ve yetkinlikler
arasında; bölgesel ve küresel
düzeydeki siyasi, tarihi, toplumsal
ve
ekonomik
gelişmeleri
değerlendirmek;
devletlerin
ve
uluslararası
organizasyonların
birbirleriyle olan ilişkilerini açıklamak;
uluslararası işbirliklerini ve uluslararası
sorun çözme mekanizma ve yöntemlerini
tanımak yer almaktadır. Bölümün amacı
mezunlarının alanla ilgili kavramsal ve kuramsal
bilgileri, küreselleşmenin ve uluslararası ilişkilerin
karmaşık dinamiklerini dikkate alarak, çok boyutlu değerlendirme yeterliliğine
sahip olmalarıdır. Bu bölümde, diplomatik hizmet kurumlarında, uluslararası
organizasyonlarda, sivil toplum kuruluşlarında, çokuluslu şirketlerde ve kamu
kurumlarının uluslararası birimlerinde görev yapabilmek için gerekli donanımı
sağlayacak bir öğretim programı sunulmaktadır. Öğrencilerin uluslararası ilişkileri
anlayabilen, açıklayabilen ve yorum yapabilen, en az bir yabancı dili iyi bilen, analitik
düşünebilen, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip bireyler olarak yetiştirilmesi
hedeflenmektedir.
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünün amacı, içinde bulunduğumuz bilgi
çağının ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde, işletmelerin her düzeyindeki karar
alıcıları destekleyecek bilişim sistemlerini kullanabilecek, geliştirebilecek, yönetecek
ve karşılaşılan sorunların çözümünde uygulayabilecek insan gücü yetiştirmektir.
Bu amaçla öğrencilerimize disiplinlerarası anlayışla işletme ve bilişim sistemleri
alanlarını kapsayan bir program sunulmaktadır. Günümüzde bilişim sistemleri,
yaşamın her alanında olduğu gibi, kamu hizmetlerinde ve iş dünyasında da geniş
bir kullanım alanı bulmuştur. Gerek kamu çalışanları ve yöneticileri gerekse
işletme çalışanları ve yöneticilerinin bilişim sistemlerinden etkin bir şekilde
yararlanabilmeleri beklenmektedir. Bu nedenle, yönetim bilimleri ve bilişim
sistemlerinin entegre olarak sunulduğu Yönetim Bilişim Sistemleri vb. programlar,
son yıllarda üniversitelerin tercih edilen bölümleri haline gelmiştir.
Uluslar Arasi İlişkiler Bölümü açıktır 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci
alınması düşünülmektedir.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Bu bölümde yer alan, inanç, ibadet, hukuk, ahlak esaslarına dair on dört
asırlık İslam ilim ve kültür mirasını İslam’ın ana kaynaklarına dayanarak akademik
bir anlayışla ele alır.
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Felsefe, sosyoloji, mantık, psikoloji ve eğitim gibi beşeri bilimler ışığında din
olgusunu araştıran Felsefe ve Din Bilimleri bölümü din ve inançların günümüze
kadar geçirdikleri evreleri, insan-din ve insan-akıl ilişkisini, dinin bireysel ve
toplumsal hayattaki yerini ve fonksiyonlarını, felsefi düşüncenin gelişimini, İslam
ve Batı düşüncesi arasındaki etkileşimi, doğru düşünmenin yöntem ve kurallarını,
din eğitiminin tarihini ve günümüz eğitim sistemindeki yerini ele alır.
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Bu bölüm İslam dininin doğuşundan günümüze kadar geçirdiği tarihi süreci
konu edinmekte ve İslam tarihinde meydana gelen belli başlı siyasi, sosyal, kültürel,
edebi ve sanatsal olayları incelemektedir.
Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümleri
açıktır 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alınması düşünülmektedir.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar mühendisliği, bilgisayar donanımı ve yazılım alanları ile uğraşan bir
bilim dalıdır. Bilgisayarlar ve bilgisayar temelli sistemlerin kurulması ve tasarlanması
ile ilgilenir. Hedefimiz mühendislik ölçütleri çerçevesinde akredite olma yolunda
ilerleyen, donanım ve yazılım alanlarında araştırma geliştirme ve uygulama
faaliyetleri ile bilimsel çalışmalar yürüten, ulusal sorunlara çözümler üretirken
uluslararası düzeyde rekabetçi, etik değerlere sahip, çağdaş ve üretken bilgisayar
mühendisleri yetiştiren bölüm olmaktır.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bölümümüz elektrik-elektronik mühendisliği alanında araştırma-geliştirme
ve uygulama faaliyetleri ile bilimsel çalışmalar yürüten, ulusal sorunlara çözümler
üretirken uluslararası düzeyde rekabetçi, etik değerlere sahip, çağdaş ve üretken
elektrik-elektronik mühendisleri yetiştiren bölüm olmak amacındadır. Elektrikelektronik mühendisleri, elektrik-elektronik alanları ve bunların kapsadığı tüm
alt bilim dallarında yeni teknolojik gelişmeleri takip eden, uygulayıp geliştiren,
alanındaki sorunlara yaratıcı çözümler getiren mühendislerdir. Elektriğin ilk üretim
noktasından başlayarak kullanıcılara ulaştırılması, elektronik eşyalarda kullanımı
ve bu eşyaların tasarımı, bilgisayar ve elektronik parça tasarımı, fabrikalardaki
tüm elektrikle çalışan aletlerin tasarımı ve gerçeklenmesi, 3G-Wifi vb. haberleşme
sistemleri tasarımı ve gerçekleşmesinde başlıca rolü oynamaktadırlar.

İnşaat Mühendisliği Bölümü
İnşaat Mühendisliği doğal ve ekonomik kaynakları etkin ve yeterli bir
şekilde yaratıcılık ve bilimsel düşünce ile birleştirerek insanların konut, ulaşım,
eğitim, sağlık, ticaret, enerji vb. temel ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli yapıların
planlanmasını, projelendirilmesini, yapımını ve işletilmesini içeren heyecan
verici bir meslektir.
İnşaat mühendisliği Bölümü eğitim ve öğretim programının vizyonu;
öğrencilere inşaat mühendisliği ile ilgili temel bilgileri vermek, yaratıcı düşünce
gücünü geliştirmek, araştırma, planlama, tasarım ve uygulama yetenekleri
kazandırmak ve sorumluluk alabilen, öğrenmenin sürekliliği ve bilgiyi paylaşma
bilincine sahip, araştırmayı ilke edinmiş, mesleki etik değerlere saygılı, çevresel
değerlere duyarlı mühendisler yetiştirmektir. Eğitim-öğretim dönemi içerisinde
eğitim amaçlı bölümümüz öğrenci ve akademik personeli ile birlikte teknik
geziler düzenlenmektedir. Bölümümüz eğitim-öğretim çalışmaları kapsamında
kullanılmak amacıyla geniş laboratuar imkanlarına sahiptir.
Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü
Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü; Türkiye’de alanında ilk kurulan
bölüm olmanın sorumluluğu ile akademik personel, idari personel ve fiziki
alt yapısını tamamlayarak mühendislik kriterleri çerçevesinde akredite olma
yolunda ilerleyen, araştırma-geliştirme ve uygulama faaliyetleri ile alanında
bilimsel çalışmalar yürüten, ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile iş birliği yapan,
etik değerlere sahip Kimya ve Süreç Mühendisleri yetiştirmek amacıyla Bilecik

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ne bağlı olarak 2008-2009 eğitim-öğretim
yılından itibaren lisans programına öğrenci almaktadır. Kimya ve Süreç
Mühendisleri kimyasal proses endüstrileri için geliştirilmiş olan bilgisayar
yazılım programlarından yararlanarak bir prosesin genel tasarımını ve cihazların
özel tasarımlarını yapabilecek, farklı parametrelerin bu tasarımlara etkisini
inceleyebilecek, ülkemiz ekonomisine ve teknolojiye fayda sağlayabilecek bilgi
ve donanıma sahip olabileceklerdir. Bölüm mezunları farklı sanayi dallarında
yaptıkları çalışmalar ve işletmelerde uyguladıkları doğru maliyet analizleri
ile sorun çözümünde zaman kazanmalarının yanı sıra olası kaza risklerini
önlemeleri ile de endüstriye önemli bir katkı sağlayacaklardır.
Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü
Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümünün hedefi Türkiye’de mühendislik
alanında ilk ve tek bölüm olmanın sorumluluğu ile nitelikli akademik/idari
kadrosuyla, kaliteli bilimsel araştırma ve projeler üreten üstün, donanımlı
Makine ve imalat mühendisleri yetiştiren bölüm olmaktır. Makina ve imalat
mühendisliği her türlü mekanik sistemin, makinanın, makina elemanlarının
belirli kriterler çerçevesinde tasarımını yapan, geliştiren, üretimini planlayan,
üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki ve fonksiyonları kuran,
geçerli fiziksel kurallar içinde test eden; malzeme seçimi, kalite kontrolü, fabrika
planı ve üretim planlaması, nakliye, çalışanların denetimi ve ekonomik analiz

gibi kavramları hesaba katarak nasıl üretileceği üzerinde çalışan mühendislik
bilimidir. Makina ve İmalat Mühendisliği Bölümü ders programı ve içerikleri
Türkiye ekonomisinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, Avrupa (ErasmusSocrates) ve ABD (ABET) eğitim programı ve yetkin mühendislik ilkeleri
doğrultusunda hazırlanmıştır.
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Malzeme yapısı hakkındaki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım,
geliştirme, üretim aşamalarından geçirerek toplumun ihtiyacı olan ürünlere
dönüştürme ile ilgili bir mühendislik dalıdır. Bir çok mühendislik dalında yeni
tasarımlar tamamen malzemelerin geliştirilmesine bağlıdır. Malzemelerin
üretimi ve kullanılabilir ürünler haline getirilmesi sanayinin temelini
oluşturmaktadır. Modern mühendislik teknolojisi için önem taşıyan malzeme
türleri metaller, seramikler, polimerler ve karma malzemelerdir. Dolayısıyla
mezunlarımızın başta ileri teknoloji firmaları olmak üzere çeşitli sivil, kamu ve
askeri alanları kapsayan geniş bir alanda iş bulup, çalışma imkanları vardır.
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü açıktır fakat henüz öğrenci almamaktadır.

ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bahçe Bitkileri Bölümü
Bölümümüzde meyve, sebze ve bağ yetiştiriciliği ve ıslahı temel alanlarıyla ilgili
teorik ve uygulamalı ders müfredatıyla lisans eğitimi verilmektedir. Bölüm olarak
hedefimiz bir yandan nitelikli ‘Ziraat Mühendisleri’ yetiştirmek, diğer yandan yerel,
bölgesel ve ulusal düzeyde bilimsel araştırmalar ve projeler yapmaktadır. Ayrıca
Bölüm öğrencilerimize bölgesel, ulusal ve uluslararası alandaki tüm bilimsel yenilikleri
aktarmak, meyve, sebze ve bağcılık alanlarında bağımsız olarak araştırma yapabilme
yeteneği kazandırmak amaçlandırmaktadır.
Bitki Koruma Bölümü
Bitki Koruma Bölümünün amacı; tarım alanlarında verim kayıplarına neden
olan zararlı (böcek,akar, nematod vb. zararlılar), hastalık(fungus, bakteri virüs vb.
hastalık etmenleri) ve yabancı otların tanılayıp, bu zararlı organizmalara karşı en
uygunmücadele yöntemlerini, insan sağlığı, çevre kirliliği, doğa ve ekonomi göz
önünde bulundurularak belirleyecek uygulamaya aktaracak, bilinçsiz kullanılan
tarımsal ilaçların kullanımına ve neden olduğu sorunlara çözüm getirecek Ziraat
Mühendisleri yetiştirip sektörün ihtiyacını karşılamaktır. Bölümümüzden mezun olan
öğrenciler Ziraat Mühendisi ünvanı almaktadır. Mezunlarımızın çalışma alanları:
Tarım Bakanlığı, İl Özel İdareleri Belediyelere bağlı Park ve Bahçe Müdürlükleri, Tarım
İl Müdürlükleri-Bitki Koruma Şube Müdürlükleri Karantina Müdürlükleri, İl Kontrol
Laboratuvar Müdürlükleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, Zirai İlaç Firmaları,Biyolojik
ve Biyoteknik Mücadele Ürünleri Satan ve Uygulayan Firmalar, İlaçlama ŞirketleriÇevre Sağlığı İlaçlaması, Organik Tarım İşletmeleri, Tarımsal Danışmanlık Şirketleri,
Ziraat Bankası ve Diğer Bazı Bankalar, Fide ve Fidan Yetiştirme Firmaları, Tarımsal

Araştırma Enstitüleri,Ziraat Fakülteleri- Bitki Koruma Bölümleri, Tohum Üretim
Şirketleri, Özel Çiftlikler ve Seralardır. Ayrıca Tohum, Gübre ve Zirai İlaç Bayiliği açıp,
Kişisel Yetiştiricilik İşletmelerini kurabilirler.
Biyosistem Mühendisliği Bölümü
Bölümün amacı; arazi ve su kaynaklarının geliştirilmesi, arazi toplulaştırması,
tarımsal yapılar, tarımda otomasyon, yeni gelişen teknolojiler, hassas tarım teknikleri,
enerji ve makineler, bitkisel-hayvansal üretimde mekanizasyon ve hasat sonrası
mekanizasyon uygulamaları konularında eğitim vermek ve araştırmalar yapmaktır.
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ ne bağlı bölümler içinde sadece bölümümüz
öğrencilerine mezun olduktan sonra ‘Mühendis’ ünvanı verilmektedir. Bölümümüz,
öğrencilerimizi yeterli deneyime sahip, sorunlara doğru ve pratik çözümler üretebilen,
mesleğini benimsemiş ve toplumsal boyuttaki etkilerini kavramış, meslek etik
sorumluluklarının bilincinde olan, gerek ulusal gerekse uluslararası standartlarda
hizmet verebilecek bilgi birikiminde mühendisler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Mezunlarımız; Kamu Kuruluşları (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, DSİ,
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Belediyeler vb.) Üniversiteler, Tarım makineleri sanayi,
Tarımsal danışmanlık kuruluşları, Tarıma dayalı kooperatifler, Kamu ve özel bankalar,
Sulama ve drenaj mühendislik firmaları, Mühendislik ve danışma büroları, Arazi
toplulaştırması mühendislik firmaları, Teknoloji geliştirme bölgeleri, Tarımsal yapılarla
ilgili mühendislik firmaları, Tarıma dayalı uluslararası şirketler, Hayvancılığa yönelik
makine sanayi, Tarımsal işletmelerde mekanizasyon planlaması ve uygulaması ile
serbest çalışma olanakları olmak üzere bir çok iş imkanına sahiptirler.
Tarla Bitkileri Bölümü
2013 yılında eğitim-öğretimine başlayan Bölümümüzün temel amaçları; tahıllar,
yemeklik tane baklagiller, endüstri bitkileri, çayır-mera ve yem
bitkileri yetiştirilmesi, bitki ve hasat sonrası fizyolojisi,
klasik bitki ıslahı ve tarla bitkileri biyoteknolojisi
konularında eğitim-öğretim ve araştırma
yapmak, güncel sorunların tespit edilerek
çözümlerine yönelik nitelikli araştırmalar
planlamak ve yürütmek, diğer kamu
kuruluşları ve özel sektör işbirliği
yaparak bilimsel çalışmaları hayata
geçirmektir.
Bahçe Bitkileri Bölümü, Bitki
Koruma
Bölümü,
Biyosistem
Mühendisliği Bölümleri açıktır
fakat henüz öğrenci almamaktadır.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Çocuk Gelişimi Bölümü
Mezunlarımız; Anadolu Meslek ve Kız Meslek Liselerinde, İlköğretim
Okullarında, kreş, yuva, anaokulu, ana sınıfı gibi Okul Öncesi Eğitim
Kurumlarında, Rehabilitasyon Merkezlerinde, çocuk kulüplerinde, özel eğitim
kurumlarında, kaynaştırma eğitimi yapan sınıflarda, resmi ve özel hastanelerde
çalışabilmektedirler. Aynı zamanda yüksek lisans ve doktora programlarına devam
ederek akademik olarak ilerleyebilirler.
Hemşirelik Bölümü
Hemşirelik Bölümü mezunları; koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık
kurumlarında hemşire olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca mezunlarımız alacağı
özel eğitim sertifikaları ile diyaliz hemşireliği, kardiovasküler cerrahi yoğun
bakım hemşireliği veya kan bankası hemşireliği gibi daha özelleşmiş alanlarda
da hizmet verebilirler. Mesleki derslerin klinik uygulamaları Bilecik İl Merkezine
bağlı Sağlık Kurumlarında öğretim üyelerinin gözetiminde yapılmaktadır. Aynı
zamanda yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik olarak
ilerleyebilirler.
Ebelik Bölümü, Sosyal Hizmet Bölüm leri açıktır fakat henüz öğrenci almamaktadır.

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Bankacılık ve Finans Bölümü
Bankacılık ve Finans Bölümü’nde öncelikle bankacılık kesimi olmak üzere
bütün finans sektörünün ihtiyacı olan nitelikli, uzman ve üst düzey yönetici
potansiyelinin yetiştirilmektedir. Programının amacı, öğrencileri sektörün
yükselen talepleri doğrultusunda yetiştirmektir. Program; temel hukuk, banka
hukuku, kıymetli evrak hukuku, matematik, istatistik, muhasebe, banka-kredi
işlemleri, finansman, finansal analiz, yatırım proje değerleme, uluslararası
finansman, risk yönetimi, sigortacılık işlemleri, finansal araçlar ve kurumlar gibi
derslerde teorik eğitimin yanı sıra piyasa uygulamalarına dönük eğitimin staj ve
uygulamalarla verilmesini hedeflemektedir. Mezunlarımızın bankacılık, finansal
yatırım, sigortacılık, danışmanlık gibi ülkemizde ve dünyada çok hızlı gelişme
gösteren finansal sektörlerin yanı sıra, kamu kuruluşları ve büyük işletmelerde
görev alması planlanmaktadır.
Muhasebe ve Denetim Bölümü
Muhasebe ve Denetim Bölümü 2014-2015 öğretim yılında eğitime
başlamıştır. Bölümün en temel amacı, özel ve kamuda muhasebe ile ilgili
alanlarda, vergi müfettişi, banka müfettişi, mali müşavir şeklinde ya da bağımsız
denetim alanında hizmet vermek üzere, bağımsız denetim şirketlerinde istihdam
edilecek bireyler yetiştirmektir. Bölgemiz ve ülkemiz genelinde bu belirttiğimiz

alanlarda hizmet verecek olan öğrencilerimiz, meslek odaları, bağımsız denetim
şirketleri ve kamuda ve özel işletmelerde istidam edilme durumları, okulumuz
bünyesinde oluşturulacak olan mezun kütükleri ve mezunlar birliği gibi oluşumlar
ile takip edilecek ve okulumuz mezunlarının, iş dünyasında daha fazla talep
görmesi yönünde, tutulan istatistikler çerçevesinde eğitim ve öğretim yöntem ve
metotlarımız günün ihtiyaçlarına göre yenilecektir ve iş dünyasının ihtiyaçlarına
uygun bireylerin yetiştirilmesi planlanacaktır.
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü 2014-2015 öğretim yılında eğitime
başlamıştır. Son yıllarda turizm sektörü alanında yaşanan gelişmeler sonucu iş
hayatında hem işletme hem de turizm işletme konularına hakim olan mezunlara
ihtiyaç duyulmaktadır. Bölüm bu nedenle hem işletme hem de turizm bilgisine
sahip mezunlar vererek, kamu ve özel sektörde bu ihtiyaçlara cevap verecek, çağdaş
turizm anlayışına uygun olarak müşterinin her türlü ihtiyacını karşılamak üzere
çok çeşitli hizmetleri veren turistik yerleri yönetecek bilgi ve beceriye sahip; turizm
ve otel işletmeciliği sektörün talep ettiği ihtiyaçlar doğrultusunda endüstrinin farklı
alanlarında görev yapacak, müşteri hizmetlerini planlayacak, turizm işletmelerini
yönetecek, çalışanları denetleyebilecek farklı pozisyonlarda görev alacak personeli
yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü açıktır fakat henüz öğrenci almamaktadır.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilecik Şeyh
Edebali Üniversitesi’nde Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında lisansüstü eğitimi
düzenlemek, bilimsel düşünceye inanan ve gelişmeleri yakından takip edebilen,
akademik ve etik değerlere bağlı öğretim elemanları yetiştirmek ve özel sektörün
ihtiyaç duyduğu yetenekli insan gücüne katkıda bulunmak temel amacı ile 20082009 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında başlamıştır. Enstitümüz bünyesinde
lisansüstü programlarına kayıtlı olan öğrenciler ders, seminer ve tez çalışmalarını
bağlı oldukları yönetmeliğe uygun olarak sürdürürler.
Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları
• Bilgisayar Mühendisliği (YL) (Tezli)
• Biyoteknoloji (YL) (Tezli)
• Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği (Dr)
• Elektrik Elektronik Mühendisliği (YL) (Tezli)
• Enerji Sistemleri Mühendisliği (YL) (Tezli)
• Enerji Sistemleri Mühendisliği (Dr)
• Kimya (YL) (Tezli) (Anadolu Üniv. Ortak Program)
• Kimya (Dr) (Anadolu Üniv.Ortak Program)
• Kimya Mühendisliği (YL) (Tezli) (Anadolu Üniv. Ortak Program)
• Kimya Mühendisliği (Dr) (Anadolu Üniv. Ortak Program)
• Makine ve İmalat Mühendisliği (YL) (Tezli)
• Makine ve İmalat Mühendisliği (Dr)
• Matematik (YL) (Tezli) (Anadolu Üniv. Ortak Program)
• Matematik (Dr) (Anadolu Üniv. Ortak Program)
• Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL) (Tezli)
(Anadolu Üniv. Ortak Program)
• Moleküler Biyoloji ve Genetik (Dr)
(Anadolu Üniv.Ortak Program)
• İnşaat Mühendisliği (YL) (Tezli)
(Anadolu Üniv. Ortak Program)
• İnşaat Mühendisliği (Dr)
(Anadolu Üniv.Ortak Program)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2008 yılında kurulan Sosyal
Bilimler
Enstitüsü,
lisansüstü
programları ve uzmanlaşma alanları,
çok sayıda mezunu ve yüzlerce
öğrencisiyle Türkiye’deki yeni Devlet
Üniversiteleri arasında her geçen gün
daha da öne çıkmaktadır. Enstitümüz
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin
nitelikli akademik alt yapısı ile birlikte
değişen dünya ve ülke şartlarına uyum sağlayan
yetkin ve aktif yapıya sahiptir. Dinamik kadrosu,
nitelikli programları, vizyoner öğrencileri ile Bilecik Şeyh
Edebali Üniversitesi bünyesine lisansüstü eğitim almak üzere katılan herkesin
akademik ve profesyonel kariyerine katkı sağlamak ve ülkemizin geleceğine ışık
tutmak amacıyla lisansüstü eğitim vermeye devam etmektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bankacilik ve Sigortacilik (YL) (Tezli)
Coğrafya (Dr)
Coğrafya (YL) (Tezli)
Kamu Yönetimi (YL) (Tezli)
Küresel Siyaset ve Güvenlik (YL) (Tezsiz) (İÖ)
Maliye (YL) (Tezli)
Para Banka (YL) (Tezsiz) (İÖ)
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi (YL) (Tezli) (Anadolu Ortak)
Tarih (Dr)
Tarih (YL) (Tezli)
Türk Dili ve Edebiyati (YL)(Tezli)
İktisat (Dr)
İktisat (YL) (Tezli)
İktisat (YL) (Tezsiz)
İşletme (Dr)
İşletme (YL) (Tezli)
İşletme (YL) (Tezsiz)
İşletme (YL) (Tezsiz) (İö)

Meslek Yüksekokullarımız
Meslek Yüksekokulu
• Bilgisayar Programcılığı
• Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.)
• Elektrik
• Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
• Elektronik Haberleşme Teknolojisi
• Elektronik Teknolojisi
• Gıda Teknolojisi
• Gıda Teknolojisi (İ.Ö.)
• İnşaat Teknolojisi
• İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.)
• Kimya Teknolojisi
• Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
• Makine
• Makine (İ.Ö.)
• Metalürji
• Otomotiv Teknolojisi
• Otomotiv Teknolojisi (İ.Ö.)
• Peyzaj ve Süs Bitkileri
• Üretimde Kalite Kontrol
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi,
Ormancılık ve Orman Ürünleri, Çevre Koruma ve Kontrol,
Çocuk Gelişimi Programları açıktır fakat henüz
öğrenci almamaktadır.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
• Çocuk Gelişimi
• Çocuk Gelişimi (İ.Ö.)
• İlk ve Acil Yardım
• Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
• Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.)
Yaşlı Bakımı, Anestezi, Diyaliz, Odyometri, Optisyenlik, Radyoterapi, Tıbbi
Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programları açıktır
fakat henüz öğrenci almamaktadır.
Bozüyük Meslek Yüksekokulu
• Bankacılık ve Sigortacılık
• Dış Ticaret
• Grafik Tasarımı
• Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
• Pazarlama
Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı açıktır fakat henüz öğrenci almamaktadır.

Gölpazarı Meslek Yüksekokulu
• Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
• Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.)
• Halkla İlişkiler ve Tanıtım
• Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İ.Ö.)
• Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
• Yerel Yönetimler
• Yerel Yönetimler (İ.Ö.)
Lojistik Programı açıktır fakat henüz öğrenci almamaktadır.
Osmaneli Meslek Yüksekokulu
• Dış Ticaret
• Dış Ticaret (İ.Ö.)
• Elektrik
• İş Sağlığı ve Güvenliği
• İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö.)
• Makine
• Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
• Sağlık Yönetimi
• Sağlık Yönetimi (İ.Ö.)
Seracılık, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Tıbbi Dokümantasyon
ve Sekreterlik, Lojistik Programları açıktır fakat henüz öğrenci almamaktadır.
Pazaryeri Meslek Yüksekokulu
• Bankacılık ve Sigortacılık
• Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.)
• Bilgisayar Programcılığı
• Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.)
• Çağrı Merkezi Hizmetleri
• Çağrı Merkezi Hizmetleri (İ.Ö.)
• Endüstri Ürünleri Tasarımı
• Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
• Tekstil Teknolojisi - Dokuma
• Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
• Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Dış Ticaret Programı açıktır fakat
henüz öğrenci almamaktadır.

Söğüt Meslek Yüksekokulu
• Basım ve Yayın Teknolojileri
• Basım ve Yayın Teknolojileri (İ.Ö.)
• Bilgisayar Programcılığı
• Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.)
• Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
• Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.)
• Halkla İlişkiler ve Tanıtım
• Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İ.Ö.)
• Moda Tasarımı
• Moda Tasarımı (İ.Ö.)
• Sosyal Güvenlik
• Sosyal Güvenlik (İ.Ö.)
• Turizm ve Otel İşletmeciliği
Mimari Dekoratif Sanatlar, Adalet, İç Mekan Tasarımı Programları açıktır fakat
henüz öğrenci almamaktadır.

Tasarım Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü
11230 Merkez/BİLECİK
Telefon: 0228 214 11 11
Belgegeçer: 0228 214 10 17

