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GENEL BİLGİLER

 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Yükseköğretim 
Kanunu’nun 46. ve 47. Maddeleri uyarınca, öğrenci ve personelin beden 
ve ruh sağlığının korunması, beslenme, dinlenme ve boş zamanlarını 
değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarının karşılanması, kantin, yemekhane, 
toplantı ve konferans salonları, spor ve sağlık tesislerinin yapılması ve 
işletilmesiyle yükümlüdür.
 Bu doğrultuda Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, 
hizmet verdiği kesimin tamamının, yapılan tesislerden ve düzenlenen 
faaliyetlerden; sosyal, kültürel, sportif etkinliklerden, danışmanlık 
ve rehberlik hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmaları ve engelli 
öğrencilerimizin yaşamsal faaliyetlerini kolaylaştırıcı, aynı zamanda da 
eğitim ve öğretiminin desteklenmesi amacıyla, araştırma ve uygulama 
yapmayı hedef edinmiştir.
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SOSYAL-KÜLTÜREL FAALİYETLER

 Üniversitemiz, eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmaların yanı sıra 
sosyal ve kültürel etkinliklere de büyük önem vermektedir. 

Bu kapsamda öğrencilerimize yönelik olarak;

	 •	Konferans, seminer, panel, sempozyum, söyleşi gibi bilimsel 
toplantılar, 
	 •	Gösteri, sergi, tiyatro, bahar şenliği, teknik-kültürel geziler, 
sosyal sorumluluk projeleri ve kurslar gibi çok sayıda sosyal ve kültürel 
etkinlik gerçekleştirilmektedir.

 Bu doğrultuda, öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders dışı boş 
zamanlarını değerlendirmek, dinlenme ve eğlenme alışkanlığını 
kazanmalarını sağlamak ve güzel sanatlarla ilgili etkinliklere katılmaya 
yönlendirmek amacı ile kültür ve sanat faaliyetlerinde programlı 
çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
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Öğrencilerimizin çalışma alanları ile ilgili diğer kurum ve 
üniversitelerde gerçekleştirilen sempozyum, panel, söyleşi, 

konferans, seminer gibi bilimsel toplantılara, öğrencilerimizin talebi 
halinde bireysel veya grup halinde katılımları için gerekli tüm destek 

Daire Başkanlığımızca sağlanmaktadır.
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Başkanlığımız bünyesinde bulunan 9 adet çok amaçlı toplantı, 
konferans ve seminer salonu, her türlü bilimsel ve kültürel 

faaliyetlere ve toplantılara ev sahipliği yapmaktadır.
 
•	Rektörlük	Konferans	Salonu
•	Kütüphane	ve	Bilgi	Merkezi	Konferans	Salonu	
•	Fen	Edebiyat	Fakültesi	Konferans	Salonu	E	Blok
•	Fen	Edebiyat	Fakültesi	Konferans	Salonu	F	Blok	
•	İktisadi	ve	İdari	Bilimler	Fakültesi	Konferans	Salonu
•	İktisadi	ve	İdari	Bilimler	Fakültesi	Konferans	Salonu
•	Güzel	Sanatlar	Fakültesi	Seminer	Salonu	
•	Ömer	Halis	Demir	Konferans	Salonu	(Mühendislik	Fakültesi)

KURSLAR

 Üniversitemiz öğrencilerinin boş zamanlarını iyi değerlendirmek, 
onlara yeni ilgi alanları kazanmalarına imkân sağlamak, yeteneklerinin, 
kişiliklerinin sağlıklı ve bilinçli gelişmesine fırsat verecek hizmetler 
sunmak, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme 
alışkanlıkları sağlamak amacıyla ücretsiz faaliyetler gerçekleştirilmektedir.
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Üniversitemizde gitar, keman, bağlama, okçuluk gibi çeşitli 
sportif ve müzikal branşlarda ücretsiz kurslar düzenlenmektedir.

SAĞLIK HİZMETLERİ

	 Öğrenci	 ve	 personelimizin	 beden	 ve	 ruh	 sağlığının	 korunması,	
toplum sağlığını etkileyen faktörlere karşı bilinçlendirilmesi ve farkındalık 
kazanması, sağlık ve sosyal hizmetlerden etkin biçimde faydalanması 
amacıyla sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Psikolojik Danışmanlık 
ve	 Rehberlik	 Birimi,	 Sağlık	 Hizmetleri	 Şube	 Müdürlüğü	 hizmetleri	
kapsamında	 yer	 almaktadır.	 Yapılan	 çalışmalar,	 Valilik,	 Halk	 Sağlığı	
Müdürlüğü,	İl	Sağlık	Müdürlüğü,	Aile	ve	Sosyal	Politikalar	İl	Müdürlüğü,	
AFAD	gibi	kamu	kurumları	ile	işbirliği	içerisinde	yürütülmektedir.
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Merkez Kampüsümüzde bulunan Sağlık Bakanlığı’na bağlı 
10 No’lu Aile Sağlığı Merkezinde görevli aile hekimleri, hafta içi 
09.00-17.00 saatleri arasında öğrenci ve personelimize yönelik 

1. Basamak Sağlık Hizmeti sunmaktadır.
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ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

 Üniversitemiz öğrenci kulüpleri; öğrencilerimizin ve 
personelimizin boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirmeleri, bilgi 
ve yetenekleri ölçüsünde kişisel potansiyellerini geliştirmeleri ve mesleki 
formasyonlarına katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak 
adına,	Üniversitemiz	Öğrenci	Kulüpleri	Yönergesi	doğrultusunda	Daire	
Başkanlığımıza bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üniversitemizde farklı alanlarda faaliyet gösteren 63 
öğrenci kulübü bulunmaktadır.

 Kulüp sayıları ve faaliyet alanları her geçen eğitim öğretim yılı 
artmakla birlikte, öğrencilerimiz, ilgi alanlarına göre istedikleri kulüplere 
üye olarak veya yeni bir öğrenci kulübü kurarak kulüplerde aktif görevler 
alabilmektedir.
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 Yeni bir öğrenci kulübü kurmaya ilişkin başvurular, Üniversitemiz 
Öğrenci	 Kulüpleri	 Yönergesine	 göre	 her	 eğitim	 öğretim	 yılı	 Ekim	 ve	
Şubat	 aylarında,	 15	 girişimci	 öğrencinin	 dolduracağı	 başvuru	 formu	
ile birlikte kulüp akademik danışmanları tarafından yapılmakta ve 
başvurular,	 Öğrenci	 Kulüpleri	 Koordinasyon	 Kurulu	 tarafından	
değerlendirilmektedir. 

Öğrenci Kulüpleri, uygun görülmesi halinde yapacakları 
her türlü faaliyette Daire Başkanlığımız tarafından desteklenmekte, 

faaliyetlere ilişkin varsa gereksinimleri karşılanmaktadır.

	 Ayrıca	 kulüplerimiz,	Merkez	 Kampüsümüzde	 bulunan	Öğrenci	
Kulüpleri ve Sosyal Merkez Binasında bulunan kulüp odaları ile çok 
amaçlı salonda, toplantı ve faaliyetlerini sürdürebilmekte, Üniversitemiz 
konferans salonlarından ve kampüs imkanlarından faydalanabilmekte, 
kendileri için ayrılan üniversitemiz web sayfalarında gerekli duyurularını 
yapabilmekte, kulüplere ait e-mail adresleri ile gerekli olan haberleşme ve 
iletişimi sağlayabilmektedir.
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 Kulüp öğrencilerimiz, yaptıkları kültürel ve bilimsel toplantılar, 
geziler ve sosyal sorumluluk faaliyetleri ile bilgi ve birikimlerini 
geliştirecek başarılı projelere imza atmakta, diğer kurum ve kuruluşlar 
ile işbirliği içerisinde çalışmalar sürdürerek mesleki formasyonlarına ve 
sosyo-kültürel gelişimlerine önemli katkılar sağlamaktadır.

Ayrıntılı	bilgi	için:	w3.bilecik.edu.tr/sks/bolumler/ogrenci-kulupleri/
Kulüpler	web	sayfası:	kulup.bilecik.edu.tr 
Sosyal	Medya	Adresi:	www.facebook.com/sks.bilecik/
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ÖĞRENCİ KONSEYİ

 Üniversitemiz öğrenci Konseyi, Yükseköğretim Kurumları 
Öğrenci	Konseyleri	ve	Yükseköğretim	Kurumları	Ulusal	Öğrenci	Konseyi	
Yönetmeliği	 ile	 Üniversitemiz	 Öğrenci	 Konseyi	 Yönergesine	 istinaden;	
öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması 
ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, yönetim organları ile öğrenciler 
arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini 
yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim- öğretim konusundaki 
kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Öğrenci Konsey Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri seçimleri, 
her 2 yılda bir Rektörlükçe belirlenen seçim programı dahilinde, 
Daire Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmektedir. Öğrenci 

Konsey Başkanlığının gerçekleştirdiği faaliyetler, Daire 
Başkanlığımız tarafından desteklenmektedir.

SPOR TESİSLERİ VE SPORTİF FAALİYETLER

• ÜNİVERSİTELERARASI SPOR MÜSABAKALARI

	 Üniversitemiz	kuruluşundan	itibaren	2008	–	2017	yılları	arasında	
Üniversite	 Sporları	 Federasyonunca	 düzenlenen	 Spor	 Faaliyetlerine	
toplamda 60 defa katılım sağlamıştır. 

	 Üniversitemiz	 2016	 –	 2017	 Eğitim	 Öğretim	 yılında	 Üniversite	
Sporları	 Federasyonunca	 düzenlenen	 spor	 faaliyetlerine	 11	 Spor	
Branşında katılmış olup, branş bazında katılım sayımız her geçen sene 
artmaktadır.

	 Üniversitemiz	 Türkiye	 Şampiyonaları	 ve	 gurup	 yarışmaları	
sonucunda 8 Türkiye derecesi, 13 Kupa ve 5 Madalya elde ederek, katılım 
sayısı bazında yakaladığı başarıyı, kazandığı dereceler ile süslemiştir.
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Bilek	Güreşi	Türkiye	Şampiyonası	(	Mart	2017	ANTALYA	)

Bilek	Güreşi	Türkiye	Şampiyonası	(	Mart	2017	ANTALYA	)
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Masa	Tenisi	Türkiye	Şampiyonası	(	Nisan	2017	ANTALYA	)

Masa	Tenisi	Türkiye	Şampiyonası	(	Nisan	2017	ANTALYA	)
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Okçuluk	Türkiye	Şampiyonası	(	Mayıs	2017	DENİZLİ	)
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Salon	Futbolu	2.	Lig	Gurup	Müsabakaları	(	Mart	2017	ESKİŞEHİR	)

Badminton	2.	Lig	Gurup	Müsabakaları	(	Mart	2017	ANTALYA	)
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• BAHAR ŞENLİĞİ SPOR MÜSABAKALARI

 Üniversitemiz bünyesinde her yıl düzenlenerek geleneksel 
hale	 gelen	 Bahar	 Şenliği	 Spor	 Müsabakaları,	 Öğrenci	 ve	 personelimiz	
tarafından yoğun ilgi görmekte olup, amacına uygun olarak zevkli ve 
çekişmeli bir şenlik havasında icra edilmektedir. 

	 Personel	 ve	 Öğrenci	 Halı	 Saha	 Futbol,	 Personel	 ve	 Öğrenci	
Satranç,	Bayan	ve	Erkek	Voleybol	ve	Basketbol	olmak	üzere	7	kategoride	
yapılan	 spor	 müsabakaları	 Öğrenci	 ve	 personelimizin	 moral	 gücünü	
yükseltmekte, kötü alışkanlıklardan uzak tutmakta ve sosyal kaynaşma 
sağlayarak iş gücünü arttırmaktadır. 

Düzenlenen faaliyetlerde her yıl ortalama 600 öğrenci ve 
personelimiz spor yapmaktadır.

Voleybol	2.	Lig	Gurup	Müsabakaları	(	Aralık	2016	TEKİRDAĞ	)
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Bahar	Şenliği	Halı	Saha	Futbol	Turnuvası	(	Nisan	2017	)

Bahar	Şenliği	Voleybol	Turnuvası	(	Nisan	2017	)



19

Bahar	Şenliği	Satranç	Turnuvası	(	Nisan	2017	)

Bahar	Şenliği	Basketbol	Turnuvası	(	Nisan	2017	)
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• BİSİKLET KULLANIMI

 Üniversitemiz merkez kampüsünde bulunan bisiklet yolunun 
yapımı	2016	yılında	tamamlanmıştır.	Üniversitemiz	merkez	kampusunu	
baştan	 sona	 çevrelemekte	 olan	 Bisiklet	 Yolu	 1.8	 kilometre	 uzunluğa	
sahiptir ve tamamen bisiklet yolu mevzuatına uygun düzenlenmiş olup, 
güvenlik amaçlı olarak her türlü trafik işaretleri ile donatılmıştır. 

	 Bisiklet	Yolunda	kullanılmak	üzere	temin	edilen	100	adet	Bisiklet,	
ücretsiz olarak öğrenci ve personelimizin hizmetine sunulmuştur.  
Üniversitemiz Bisiklet Kullanım Yönergesi kapsamında hizmet vermekte 
olan	 Bisiklet	 Yolunda,	 Kasım	 2016	 tarihi	 itibarı	 ile	 yaklaşık	 3200	 defa	
bisikletler kullanılmıştır. Yoğun ilgi gören ücretsiz bisiklet kullanımı 
hizmeti yazın ve kışın aralıksız sürdürülmektedir.

• SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ

 Üniversitemiz merkez kampüsünde bulunan halı saha üst katında 
yer alan Sağlıklı Yaşam Merkezimiz, Üniversitemiz Sağlıklı Yaşam Merkezi
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 Kullanım Yönergesi kapsamında hizmet vermekte olup, Beden 
Eğitimi	ve	Spor	Derslerinde	ve	Okul	Takımlarında	yer	alan	sporcuların	
antrenmanlarında ücretsiz, bunun dışında personel ve öğrencilerimize 
aylık	 üyelik	 usulüne	 göre	 ücretli	 olarak	 hizmet	 vermektedir.	 Ayrı	 ayrı	
bayan ve erkek soyunma odası ve duşları bulunan merkezimiz, ders ve 
okul takımı çalışmalarında yüzlerce öğrencimiz tarafından yoğun olarak 
kullanılmakta, merkezimizin ayrıca birçok üyesi bulunmaktadır.

• HALI SAHA KULLANIMI

	 Üniversitemiz	 merkez	 kampüsünde	 bulunan	 halı	 saha,	 1807	
dahili telefon numarasından randevu alınarak ve belirlenen saatlik 
kullanım	ücretinin	akıllı	kartlardan	(kiosk	cihazları	veya	web	üzerinden)	
ödenmek sureti ile öğrenci ve personellere yönelik 24 saat boyunca hizmet 
vermektedir.	Ayrıca	takımları	ayıran	renkli	yelekler,	futbol	topu	ve	kaleci	
eldiveni gibi malzemeler de halı sahamız tarafından sağlanmaktadır.



22

• SUNİ ÇİM ZEMİNLİ FUTBOL SAHASI VE ATLETİZM PİSTİ

	 Üniversitemiz	 merkez	 kampüsünde	 bulunan	 ve	 2012	 yılında	
yapımı tamamlanan futbol sahası, Sentetik çim zeminlidir ve tartan 
zeminli	atletizm	pistine	sahiptir.	Class	2	Athletics	Facility,	FİFA	Quality	
concept for football turf- 2 Star Sertifikalarına sahip olan saha, Tek tarafı 
portatif	 tribünlü	 924	 seyirci	 kapasitelidir.	 Oyun	 alanı	 70x105	 metre	
ebatlarındadır.

• TIRMANMA DUVARI

	 2010	yılında	yapımı	tamamlanan	tırmanma	duvarı	üniversitemiz	
merkez	 kampüsünde	 öğrencilerimize	 hizmet	 vermektedir.	 Uluslar	
arası	 standartlarda	 ve	 asimetrik	 olan	 tırmanma	 duvarı	 12x9	 metre	
ebatlarındadır.	İç	zemini	düşme	ve	yaralanmalara	karşı	kauçuk	zeminle	
kaplıdır.	Resmi	müsabakalarda	kullanılmaya	elverişli	olup	üniversitemiz	
öğrencileri ve kulüpleri tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır.
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SPOR TESİSLERİNİN KULLANIMI

	 Öğrenci	ve	personellerimiz	grup	veya	bireysel	olarak	Üniversitemiz	
bünyesinde bulunan;

•	Açık	Spor	Tesisleri	(Tenis	Kortu,	Basketbol,	Voleybol),	
•	Kapalı	Spor	Salonu	(Voleybol,	Basketbol,	Badminton,	Masa	Tenisi),
•	Sentetik	Futbol	Sahası	(Basketbol,	Futbol,	Atletizm)	
•	Squash	Salonu	
•	Plates,	Aerobik	Salonu

 Tesislerinin program durumunun müsaitliği ve spor kıyafetlerinin 
uygunluğu	gözetilmek	kaydıyla	ücretsiz	olarak	kullanabilmektedirler.	İlgili	
spor faaliyetinin gerektirdiği spor ekipmanlarını da öğrenci veya personel 
kimlik kartlarını görevliye teslim ederek ücretsiz temin edebilmektedirler.
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SÖĞÜT MESLEK YÜKSEK OKULU SPOR TESİSLERİMİZ

HALI	SAHA
•	2009	yılında	yapımı	tamamlanmıştır.
•	Sentetik	Çim	Zeminlidir.
•	Tel	ihatalı	ve	ışıklandırmalıdır.

AÇIK	SPOR	TESİSLERİ
•	2009	yılında	yapımı	tamamlanmıştır.
•	Voleybol+Basketbol	19x34	metre	ebatlarında	tek	alandan	ibarettir.
•	Tel	ihata	ile	çevrilmiş	ve	ışıklandırmalıdır.
•	Asfalt	üzerine	akrilik	boya	ile	çizilmiştir.

PAZARYERİ MESLEK YÜKSEK OKULU SPOR TESİSLERİMİZ

HALI	SAHA
•	2009	yılında	yapımı	tamamlanmıştır.
•	Sentetik	Çim	Zeminlidir.
•	Tel	ihatalı	ve	ışıklandırmalıdır.

AÇIK	SPOR	TESİSLERİ
•	2009	yılında	yapımı	tamamlanmıştır.
•	Voleybol+Basketbol	19x34	metre	ebatlarında	tek	alandan	ibarettir.
•	Tel	ihata	ile	çevrilmiş	ve	ışıklandırmalıdır.
•	Asfalt	üzerine	akrilik	boya	ile	çizilmiştir

OSMANELİ MESLEK YÜKSEK OKULU SPOR TESİSLERİMİZ

AÇIK	SPOR	TESİSLERİ
•	2009	yılında	yapımı	tamamlanmıştır.
•	Voleybol+Basketbol	19x34	metre	ebatlarında	tek	alandan	ibarettir.
•	Tel	ihata	ile	çevrilmiş	ve	ışıklandırmalıdır.
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İlçe Meslek Yüksekokulları ve Merkez Kampüsümüzde 
toplam 7 adet yemekhanede, öğrencilerimize 
öğlen ve akşam olmak üzere toplam 2 öğün 

yemek hizmeti verilmektedir.

 Üniversitemizde yemek hizmetinin yanında yemekhanelere 
alternatif yeme-içme hizmeti sunan, Merkez Kampüs ve diğer birimlerde 
bulunan toplam 11 adet kafeterya bulunmaktadır.

YEMEK HİZMETLERİ

 Üniversitemiz bünyesinde öğrencilerimizin sağlıklı ve doğru 
beslenmelerine katkıda bulunmak için yemekhane, kantin, kafeterya ve 
yemek	hizmetleri,	ISO	9001:2008	Kalite	Güvence	Sistemi,	ISO	22000:2005	
Gıda	 Güvenliği	 Yönetim	 Sistemi	 ve	 TSE	 Standartları	 çerçevesinde,	
mevsimine göre, bireylerin günlük besin ihtiyaçları ve yemeklerin kalori 
değerleri göz önünde bulundurularak hazırlanıp servise sunulmaktadır.
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AKILLI KART SİSTEMİ

	 Üniversitemiz	bünyesinde	23	Aralık	2015	 tarihi	 itibariyle	Akıllı	
Kart	 Sistemi	 faaliyete	 geçmiştir.	 Akıllı	 Kart	 Sistemi	 ile	 öğrencilerimiz,	
öğrenci kimlik kartlarına bakiye yükleyerek Üniversitemiz yemekhaneleri, 
Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Spor Kompleksi’ nden aktif bir şekilde 
faydalanabilmektedir. 

Bakiye yüklemeleri, internet üzerinden (unka.bilecik.edu.tr) 
TC Kimlik numarasıyla 

veya
yemekhane/fakülteler de bulunan kiosklardan (para yükleme cihazı) 

banka kartı ile yapılmaktadır.
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BURS OLANAKLARI

 Üniversitemiz bünyesinde, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yönelik 
olarak yemek bursu hizmeti sağlanmaktadır. Başvurular, her eğitim 
öğretim	yılının	başında,	Rektörlük	tarafından	belirlenen	başvuru	takvimi	
esas alınarak gerçekleştirilmektedir.

• Yemek Bursu:	 	 İhtiyaç	 sahibi	 öğrencilerimizin	 1	 eğitim	 öğretim	
yılı boyunca, üniversitemiz yemekhanelerinden ücretsiz olarak 
faydalanmaları amaçlanmaktadır.

 Yemek Bursu başvuruları öğrencinin bağlı bulunduğu akademik 
birim öğrenci işlerine başvuru formu ile gerçekleştirilmektedir. 
Başvurular, Burs Komisyonu tarafından değerlendirilmekte ve karara 
bağlanmaktadır.

	 Ayrıca	her	 yıl,	 özel	kurum	ve	kuruluşların	 sağladığı	 çeşitli	 burs	
hizmetlerinden öğrencilerimizin haberdar olmaları sağlanmakta, gerekli 
yönlendirme ve başvuru süreçleri konusunda öğrencilerimize destek 
olunmaktadır.
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İLGİLİ YÖNERGELER

• Bisiklet Kullanım Yönergesi
• Kısmi	Zamanlı	Öğrenci	Çalıştırma	Yönergesi
• Öğrenci	Bilimsel	ve	Teknik	Gezi	Yönergesi
• Öğrenci	Kulüpleri	Yönergesi
• Öğrenci	Konseyi	Yönergesi
• Sağlıklı Yaşam Merkezi Kullanım Yönergesi
• Ticari	Reklam,	İlan,	Afiş,	Stant	ve	Tanıtım	Araçları	Uygulama	Yönergesi

Yönergelere ulaşmak için;  w3.bilecik.edu.tr/sks/ogrenci/yonergeler

İLGİLİ FORM VE EVRAKLAR

• Kısmi	Zamanlı	İş	Başvuru	Formu
• Kısmi	Zamanlı	Öğrenci	Çalıştırma	Sözleşmesi	Formu
• Öğrenci	Kulübü	Kurma	Başvuru	Formu
• Öğrenci	Kulüpleri	Yönetim	Kurulu	Değişikliği	Formu
• Sağlıklı Yaşam Merkezi Üyelik Sözleşmesi
• Teknik	ve	Kültürel	Gezi	Katılım	Başvuru	Formu
• Yemek	Bursu	Başvuru	Formu

Formlara	ulaşmak	için;	w3.bilecik.edu.tr/sks/bolumler/formlar
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Aile Sağlığı Merkezi 

Adres	 	 :	Bilecik	Şeyh	Edebali	Üniversitesi	Gülümbe	Kampüsü	
																		 		(Kapalı	Spor	Salonu	Karşısı)	BİLECİK
Telefon		 :	0228	214	10	99
	 	 		0228	214	18	70
	 	 		0228	214	18	71



Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

Adres	 	 :	Bilecik	Şeyh	Edebali	Üniversitesi	Rektörlüğü
    Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
	 	 		Gülümbe	Kampüsü	11230-BİLECİK
Telefon		 :	02282141091
	 	 		02282141092	(fax)
	 	 		02282141111	(BŞEÜ	Santral)
E-Posta	 :	saglikkultur@bilecik.edu.tr
Web	sayfası	 :	w3.bilecik.edu.tr/sks
 


