
GENEL BİLGİ  
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 29.05.2007 tarih ve 
5662 sayılı Kanunun ek 81/ç maddesi uyarınca kurulmuş olup, 2547 sayılı 
Yükseköğretim kanununa dayanılarak çıkarılmış olan Lisansüstü Eğitim 
Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak öğrenci kabulüne 2008-2009 Eğitim-
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında başlamıştır. Enstitümüzün amacı Fen ve 
Mühendislik Bilimleri alanında ihtiyaç duyulan 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 bulunmaktır. 
 

Enstitümüzde Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,  
Makine ve İmalat Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği ve 
Biyoteknoloji Anabilim Dallarında tezli yüksek lisans programlarının yanısıra 
Makine ve İmalat Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve 
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında ise doktora programları 
bulunmaktadır. Anadolu Üniversitesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 
arasında, 2011 yılında ortaklaşa yürütülmek üzere lisansüstü eğitim 
protokolü imzalanmıştır. Bu protokol kapsamında Anadolu Üniversitesi ile 
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüleri arasında İnşaat 
Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 
Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik ve Kimya Anabilim Dallarında ortak 
tezli yüksek lisans ve doktora programları açılmıştır. Enstitümüz 
öğrencilerine, Erasmus/Farabi Uluslararası öğrenci değişim programı 
çerçevesinde eğitim görme imkanı sunulmaktadır. Ayrıca, Enstitümüz 
öğrencilerine, bilimsel araştırma proje (BAP) destekleri verilmektedir. 2014 
yılı itibariyle yayın hayatına başlayan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen 
Bilimleri Dergisi yapılan bilimsel çalışmaları bilim dünyasına sunmaktadır. 
 

MİSYON 
Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarında öğrenim gören lisansüstü 
öğrencilerinin, teknolojik bilgi ve beceriye sahip olarak yetiştirilebilmesi için 
gerekli eğitim programlarının geliştirilmesini, değerlendirilmesini ve etkin 
olarak yürütülmesini sağlamaktır. Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeydeki 
sorunların çözümüne katkıda bulunacak, doğaya ve topluma karşı sorumlu, 
farklı sektörlere alanlarındaki bilgi ve birikimlerini aktarabilen 
araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirmektir. 
 

VİZYON 
Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve teknolojik araştırmaları 
destekleyen, bölgesel ve küresel sorunların çözümüne katkıda bulunan, 
disiplinler arası iletişim ve işbirliği geliştiren, yenilikçi, araştırmacı ve uzman 
kişileri yetiştiren; uluslararası tanınmışlığa sahip önder bir kurum olmaktır. 
 

Konum ve Ulaşım Bilgileri 
Fen Bilimleri Enstitüsünün içinde bulunduğu Bilecik Şeyh Edebali 
Üniversitesi Gülümbe Yerleşkesi, şehir merkezine 3 km uzaklıkta, Bilecik-
İstanbul karayolu üzerindedir. İl merkezinden kampüse sürekli ulaşım 
imkanı bulunmaktadır. Bilecik’in diğer şehirlere olan yakınlığı ulaşım 
açısından avantaj sağlamaktadır. Ayrıca, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı 
Treninin güzergahında olması ulaşımı çok daha kısa hale getirmektedir. 
 

Bazı illerin Bilecik’e uzaklıkları 
Eskişehir           80 km                                       Sakarya       102 km 
Kütahya           110 km                                      Ankara         312 km 
Bursa                  94 km                                       İstanbul       250 km 
 

İletişim Bilgileri 
Adres:      Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü  
                   Gülümbe Kampüsü            11230            BİLECİK-TÜRKİYE 
E-posta:   fbe@bilecik.edu.tr 
Tel.:          +09  228  214  11  31 
Fax:          +09  228  214  11  32 

www.fbe.bilecik.edu.tr 

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ  
ANABİLİM DALI 

Günümüz dünyasında vazgeçilmez olan enerji alanındaki küresel, çevresel ve 
ekonomik konulardaki son gelişmeler, enerji sistemlerine yönelik araştırma 
ve geliştirmenin planlanmasının yanında enerji sistemleri mühendisi ve 
yöneticisinin eğitimi konusuna da disiplinlerarası yeni bir yaklaşım 
getirilmesini zorunlu kılmıştır. Enerji endüstrisi ve bununla ilişkili olan 
kaynak ve ham madde elde edilmesi, donanım tasarımı ve üretimi, 
endüstrileri sadece teknolojik değişimlere ve çevresel sınırlamalara değil 
aynı zamanda ekonomik, kurumsal ve ticari değişimlere de maruz kalmıştır. 
Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalında, enerji alanındaki bu 
gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan disiplinlerarası eğitim gereksinimine 
lisansüstü düzeyde cevap vermek üzere; enerji bilim ve teknolojisinin hızla 
değişen sorunlarına araştırma ve eğitim yoluyla cevap verebilecek, enerji ile 
ilgili çevresel olguları ve ekonomik sorunları kavramış, enerji sistemlerinde 
yeni çözümler üretebilecek lisansüstü eğitim  almış dünya standartlarında 
üretken ve yenilikçi kişiler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Disiplinlerarası bir 
lisansüstü program olan Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı, 2014 
Bahar Döneminde öğrenci alımıyla eğitime başlamıştır. 

BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI  
Biyoteknoloji; bitki, hayvan veya mikroorganizmaların tamamı ya da bir 
parçasını ve DNA teknolojisini kullanarak, yeni bir organizma (bitki, hayvan 
ya da mikroorganizma) elde etmek, endüstriyel değere sahip doğada hiç 
olmayan yada az bulunan veya yeni yararlı ticari ürünleri meydana getirmek 
amacı ile kullanılan yöntemler bütünü ve çalışma disiplinidir. 21. yüzyılın en 
önemli bilim dalı olan Biyoteknoloji; mikrobiyoloji, biyokimya, moleküler 
biyoloji, hücre biyolojisi, immünoloji, protein mühendisliği, enzimoloji ve 
biyoproses teknolojileri gibi farklı birçok bilimsel disiplinle ilişki 
içerisindedir. Özellikle rekombinant DNA teknolojisi ile organizmaları 
geliştirmek, doğal olarak var olmayan veya ihtiyacı karşılamayan yeni ve az 
bulunan ürünleri elde etmek için kullanılan teknolojilerin tamamı 
Biyoteknoloji’nin konuları içerisinde yer almaktadır.  
Biyoteknoloji Anabilim Dalı, insan sağlığına yönelik proteinlerin üretilmesi; 
birçok hastalığın tedavisinde ve önlenmesinde kullanılacak genetik ürünlerin 
elde edilmesi; aşı, hormon, antikor, vitamin ve antibiyotik üretilmesi; 
dayanıklı ve verimi yüksek sebze-meyve üretimi; stres koşullarına adapte 
olmuş organizmalara ait enzimlerin ve biyomoleküllerin saflaştırılarak 
sanayide kullanılması; tıbbi bitki üretimi gibi konularda yeni teknikler 
geliştirmeyi, bu teknikleri çeşitli alanlarda uygulanabilir kılmayı ve modern 
teknolojinin doğa bilimlerine uygulanmasını hedeflemektedir. Ayrıca 
Biyoteknoloji, elektrik elektronik, bilgisayar, makine, malzeme bilimi gibi 
mühendislik bilimlerinin bir çok alanınıda içeren multidisipliner bir 
yaklaşımdır.  

FEN BİLİMLERİ 
ENSTİTÜSÜ 
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BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 
İçinde bulunduğumuz Bilgi Çağı'ndaki Bilgi Toplumu adı verilen yeni 
toplumsal yapı, eğitim başta olmak üzere hemen her alanda bilişim 
teknolojilerini yoğun olarak kullanmakta ve dolayısıyla üretim ve hizmet gibi 
tüm sektörlerde bilişim teknolojisinin kullanılması verimliliği ve kaliteyi 
arttırmakla beraber yaşama olumlu katkılar sağlamaktadır. Bilgisayar 
Mühendisliği Anabilim Dalı, Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği 
alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli personeli ve akademik kariyer yapmayı 
düşünen öğrencileri yetiştirmeyi hedeflemektedir.  

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 
Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, temel ve uygulamalı araştırmalar ile 
çevreyi koruyan, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunan, ileri 
düzeyde kimya mühendisliği bilgisi ile endüstriyel sorunlara çözüm 
üreten, ülkenin mevcut ve gelecekteki gereksinimlerini karşılayacak 
niteliklerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik proseslerin ve proses 
ekipmanlarının geliştirilmesini, tasarlanmasını, üretilmesini, bu proseslerin 
optimum işletmesini sağlayabilen uzman ve akademisyenler yetiştirmeyi 
hedeflemektedir. Proses ve reaktör tasarımı, proses optimizasyon, atıksu 
arıtımı, membran reaktörler, piroliz, alternatif enerji kaynakları, seramik 
malzemeler, kataliz ve katalizörler, gıda teknolojileri, ekstraksiyon ve 
polimer teknolojileri gibi uzmanlık alanlarında çalışma imkanı 
sunulmaktadır.  

MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİANABİLİM DALI 
Makine ve İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı, üretim sistemlerinin tasarımı 
ve gerçekleştirilmesiyle birlikte, özel veya kamu sektöründe ürün 
geliştirme, kalite kontrol, üretim, montaj gibi çalışma alanlarında rahatlıkla 
faaliyet gösterebilecek uzman personel yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

 ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ  
ANABİLİM DALI  

 Elektronik ve Bilgisayar alanında hızla gelişen teknolojiye paralel olarak, 
günümüz dünyasında bu alanlarla ilişkili küresel, çevresel ve ekonomik 
konulardaki son gelişmeler, Elektrik, Elektronik, Haberleşme, Kontrol, Enerji 
ve Bilgisayar alanlarına yönelik araştırma ve geliştirmenin planlanmasını 
gerektirmektedir. Üniversitelerden yapılması beklenen birçok projede 
yüksek teknoloji kullanılmaktadır ve bilimsel çalışmaların mühendislik 
seviyesine aktarılabilmesini sağlayacak araştırmacılara ihtiyaç 
duyulmaktadır. Lisans ve yüksek lisans programları yoğunlaşmış bilimsel 
çalışmaların gerçekleştirilmesi yönüyle önem arz ederken, doktora 
programları da bilimsel çalışmaların mühendislik seviyesine ve üretime 
aktarılmasında rol alacak araştırmacı mühendislerin yetiştirilmesi açısından 
önem arz etmektedir. Özellikle Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği için 
uluslararası alanda örnekler incelendiğinde lisans, yüksek lisans ve doktora 
seviyesinde programların ABD başta olmak üzere yurt dışında oldukça yoğun 
ilgi gördüğü görülmektedir. 
  
Ülkemizde hemen hemen birçok üniversitede lisans düzeyinde Elektrik, 
Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, 
Kontrol, Yazılım, Bilişim Sistemleri ve Biyomedikal Mühendisliği bölümü 
olarak eğitim veren ve bu alan isimleri ile mezun olan mühendislik 
öğrencilerinin, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı altında 
bütünleşik bir disiplinlerarası doktora programında gerek akademik gerekse 
sektörel anlamdaki ihtiyaçlar doğrultusunda lisansüstü eğitimlerine devam 
etmeleri hedeflenmektedir. 

MATEMATİK ANABİLİM DALI  
Matematik Anabilim Dalı, akıl yürütme yoluyla irdeleyici, sorgulayıcı, 
karşılaşacağı problemlere çözüm arayabilen, soyut düşünceyi somut 
ifadelere aktarma gibi beceriler  
kazandırmaya dayanmaktadır. Anabilim dalında verilecek öğretim ile  
“bilimsel düşünme” yeteneğinin geliştirilmesi, özel olarakta pür matematik 
ve uygulamalı matematik alanlarında akademik çalışmalar yapabilecek bilim 
adamlarının yetişmesi amaçlanmaktadır. Cebir ve Sayılar Teorisi, 
Fonksiyonel Analiz, Reel ve Kompleks Fonksiyonlar Teorisi, Geometri, 
Topoloji ve Uygulamalı Matematik gibi uzmanlık alanlarında çalışma imkanı 
sunulmaktadır. 

MOLEKÜLER BIYOLOJI VE GENETIK  
ANABILIM DALI 

 Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, içinde bulunduğumuz 21. 
yüzyılda çok fazla ilgi duyulan ve popüler temel bilim dallarından birisidir. 
Alanıyla ilgili birçok cihaz/ekipmana sahip donanımlı laboratuvarlarının 
yanında, idealist ve dinamik eğitim kadrosuyla, akademik kariyer yapmak 
isteyen uzman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, lisans eğitimini tamamlamış öğrencilerin 
bilgi birikimini arttırarak, ilgili konularda uzmanlaşmaları ve problem çözme 
yeteneklerinin gelişmesini hedeflemektedir. Geoteknik, Ulaştırma, Yapı, 
Mekanik, Hidrolik, Yapı Malzemesi ve Yapı İşletmesi gibi uzmanlık 
alanlarında çalışma imkanı sunulmaktadır. İnşaat Mühendisliği Anabilim 
Dalında; Çelik Çekme Deneyi, Beton Deneyleri, Agrega Deneyleri, Dane Birim 
Hacim Ağırlık Deneyi, Serbest Basma Deneyi, Konsolidasyon Deneyi, Su 
Muhtevası Deneyi, Elek Analiz, Kompaksiyon Deneyi ve Kıvam limitleri 
deneyleri yapılmaktadır. 

KİMYA ANABİLİM DALI 
Kimya Anabilim Dalı, özel bir konuda literatür araştırması yapabilen, bu 
araştırma konusuna ait deneysel çalışmaları laboratuvarda uygulayabilen, 
elde ettiği laboratuvar sonuçlarını değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor 
halinde sunabilen uzmanlar yetiştirmektedir. Analitik Kimya, Anorganik 
Kimya, Biyokimya, Organik Kimya ve Fizikokimya gibi uzmanlık alanlarında 
çalışma imkanı sunulmaktadır. 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, araştırma-geliştirme ve 
uygulama faaliyetleri ile bilimsel çalışmalar yürüten, ulusal sorunlara 
çözümler üretirken uluslararası düzeyde rekabetçi, etik değerlere sahip, 
çağdaş ve üretken lisansüstü eğitim almış uzmanlar yetiştirmeyi 
hedeflemektedir. Elektrik Enerji Sistemleri, Elektrik Makineleri, Elektronik, 
Güç Elektroniği, Devre Tasarımı, Endüstriyel Kontrol/Otomasyon, 
Haberleşme Sistemleri, Analog ve Sayısal Devre Tasarımı gibi uzmanlık 
alanlarında eğitim ve uzmanlaşma imkanı sunulmaktadır. 


