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Gölpazarı Meslek Yüksekokulu, 1994 yılında 
Dumlupınar Üniversitesine bağlı olarak açılmıştır. 

2008 yılından itibaren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin 
bir birimi olarak eğitim-öğretimi sürdürmektedir. Meslek Yükse-
kokulumuz öğretim elemanı, öğrenci ve sektör etkileşimini sağla-
yan, öğrenmeyi ve takım çalışmasını öğreten, bilgi ve teknolojiyi 
kullanan, iş dünyasının gereksinim duyduğu bilgi ve beceri ile 
donatılmış, uygulayıcı, problem çözücü, kendini yenileyen nitelikli 
meslek elemanı yetiştiren bir okul olarak; öz değerlere saygılı, 
akılcı, sorgulayan, düşünen, üreten, insana ve ülkesine duyarlı, 
çevresine duyarlı, sosyal ve girişimci meslek elemanı yetiştirmek 
misyonu ile eğitim vermektedir.
Meslek Yüksekokulumuzun tüm bölümlerinde eğitim süresi 2 yıl, 
eğitim dili ise Türkçedir. Bölümlerimizin staj yapma gerekliliği bu-
lunmaktadır.

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

Bankacılık ve Sigortacılık Programı, finans sektörünün gereksinim 
duyduğu, mesleki temel bilgilerin yanı sıra hukuki ve teknik bilgi-
lere de sahip, banka ve sigorta hizmetlerini yürütebilen elemanlar 
yetiştirmeyi amaçlar.
Bu amaçla modern eğitim-öğretim teknikleri kullanılarak, gerekli 
teknik bilginin yanı sıra hizmet sektörü çalışanının en önemli özel-
liği olan iletişim becerileri de verilmeye özen gösterilmektedir. İki 
yıllık eğitim süresince herhangi bir ticari firma çalışanının ihtiyaç 
duyduğu temel işletme, ekonomi, hukuk, muhasebe bilgilerinin 
yanı sıra bankacılık ve sigortacılık ile ilgili uzmanlık dersleri yo-
ğun bir şekilde verilmektedir. Programdan mezun olan öğrencinin 
banka ve sigorta sektöründe hizmet vermek üzere, bu alanda hiz-
met kalitesini artırabilen, çözüm üretebilen, piyasaları iyi analiz 
edebilen ve pazarlama kabiliyeti geliştirebilen bilgi ve beceriye 
sahip elemanlar olması hedeflemektedir.
Mezunlarımız, son yıllarda gösterdiği büyüme ve gelişme ile önemli 



bir istihdam alanı hâline gelen banka ve sigorta sektöründe meslek 
elemanı olarak görev alabilmekte, sigorta acentesi açabilmekte ya 
da sigorta şirketlerinde görev yapabilmektedir.
Bankalar temel olarak kredi veren ve mevduat toplayan kuruluşlardır. 
Bunun yanı sıra teminat mektubu vermek, havale yapmak, akreditif 
açmak ve dış ticaret finansmanı sağlamak, döviz işlemleri yapmak, 
portföy yönetmek gibi işleri de yaparlar. Günümüzde bankalar opsi-
yon, swap ve vadeli işlemler gibi işlemleri yapmaya başlamıştır.
Bankalar yaptıkları işlere göre, yatırım, ticaret, kalkınma bankaları 
gibi farklı türlere de ayrılırlar. Küreselleşme sürecinde uluslararası 
bankacılığın da çok önemli bir rolü vardır. Bankacı bu işlemler hak-
kında bilgi ve uzmanlığa sahip olan meslek insanıdır.
Sigorta kurumları ise müşterilerine çok farklı alanlarda sigorta im-
kânı sağlar: günlük yaşamımızda sağlık, hayat, trafik, deprem, do-
ğal afet, tarım, kaza ve bireysel emeklilik gibi çok sayıda sigorta 
türü mevcuttur. Sigorta şirketleri, reasürans uygulaması ile uluslara-
rası düzeyde hiyerarşik bir düzen içinde çalıştıklarından uluslarara-
sı boyutlara da sahiptirler. Sigortacı tüm sigorta işlem ve hizmetleri 
hakkında bilgi ve uzmanlığa sahip olan meslek insanıdır.
Bu bağlamda Bankacılık ve Sigortacılık Programı derslerinde hem 
bankacılık hem sigortacılık için gerekli ortak dersler mevcuttur. 

Mezunlarının Çalışma Olanakları
Bankacılık ve Sigortacılık Programı para ve sermaye piyasaların-
da faaliyet gösteren aracı kurumlarda, kamu sektörüne ve özel 
sektöre ait bankalarda, finans kuruluşlarında, sigorta şirketlerin-
de, leasing ve factoring firmalarında, kamu kurumlarında, mali 
müşavirlik bürolarında, bilgi işlem merkezlerinde, denetim şirket-
leri ile sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerinde muhasebe ve finans 
departmanlarında çeşitli pozisyonlarda çalışabilecekleri gibi ken-
di işlerini kurup yapabileceklerdir.
Ayrıca. çalışma alanları bunlardan ibaret olmayıp mezunlar tüm 



şirketlerde, KOBİ’lerde ve finans kurumlarında iş 
bulabilirler. Çünkü verilen eğitim, reel kesim firmaları 

ile finansal şirketlerin çalışma konularına uyum sağlayacak 
şekilde belirlenmiştir.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Tercih Edilebilen Bölümler 
Öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, 
Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Ban-
kacılık ve Sigortacılık, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, 
İktisat, İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yö-
netimi, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim ve Derece-
lendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası 
Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası İşletme, 
Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Ulus-
lararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Tica-
ret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası 
Ticaret ve Lojistik lisans bölümlerine geçiş yapabilirler.

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ 
ASİSTANLIĞI

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programının amacı, bilgi ve 
iletişim teknolojilerinde hızlı değişimin yaşandığı bilgi çağında 
kamu sektörü ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yö-
netici asistanlığı mesleğinin tüm gereklerini yerine getirebilecek 
seviyede mesleki bilgiyle donatılmış, en az bir yabancı dil bilen, 
örgütsel ve yönetsel görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacağı 
her türlü büro araç ve gereçlerini ve alan ile ilgili büro programla-
rını kullanabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir.
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programının temel hedefi, 
bilgi çağı örgütleri için gerek duyulan analiz-sentez yeteneğine 
sahip, bilgiyi işin gereklerine göre dönüştürebilen, çeşitli değiş-
kenlerle problemleri çözebilen meslek elemanları yetiştirmektir.



Mezunlarının Çalışma Olanakları
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı mezunlarının iş 
alanı oldukça geniş olup mezunlarımız tüm kamu kurum ve ku-
ruluşları ile özel sektör işletmelerinde çalışma imkânı bulmak-
tadırlar. İşletmelerin çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi 
ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş 
insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır. Mezunlarımız, 
işletmelerde yönetici asistanı, büro yöneticisi, birim yöneticisi veya 
büro personeli olarak görev yapabilmektedirler.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Tercih Edilebilen Bölümler 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan Dikey Geçiş 
Sınavından yeterli puanı alanlar Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme Bilgi Yönetimi, 
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağ-
lık Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerine geçiş yapabil-
mektedirler. 

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

2000’li yılların altın mesleği olarak kabul edilen halkla ilişkiler; 
gelişen toplumsal, siyasi, ekonomik ve teknolojik sistem için kurum 
ya da kuruluşları hazırlayan sistematik bir yönetim fonksiyonudur.
Halkla ilişkiler ve tanıtım programı; 2014-2015 eğitim ve öğretim 
yılında normal ve ikinci öğretim olarak faaliyete başlamıştır. Halk-
la ilişkiler programında 40 (normal öğretim) ve 40 (ikinci öğretim) 
olmak üzere her yıl 80 öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Program iki 
yıllık ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir. 
Bölümde 2 Dr. Öğretim Üyesi ve 3 öğretim görevlisi çalışmak-
tadır. Öğretim üyeleri ve elemanları yeterli bilgi ve tecrübeye 
sahiptir. Bölümde faaliyet gösteren öğretim üyeleri ve öğretim 
görevlileri, öğrencileri iletişim sektörüne kazandırabilmek adına 



iletişim ve inovasyon çağına uygun, piyasanın is-
tekleri doğrultusunda teorik ve pratik bilgiler vermek-

tedirler. Özellikle halkla ilişkiler öğrencilerimiz için önemli 
olan araştırma ve web tasarımı gibi derslerde uygulama imkânı 
bulabilecekleri iki adet ellişer kişilik bilgisayar laboratuvarı bu-
lunmaktadır.
Halkla ilişkiler ve tanıtım ön lisans programında iletişimin yazılı ve 
sözlü formları, örnek olaylar, halkla ilişkiler uygulamaları, medya 
pazarlama, reklamcılık, siyasal iletişim ve lobicilik, web tasarımı, 
habercilik teknikleri, diksiyon, iletişim ve etik vb. öğrencilere fay-
dalı olabilecek dersler yer almaktadır.
Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için 2 yıllık ön lisans 
programında yer alan derslerin tümünden geçerek 120 AKTS’yi 
tamamlaması, GANO’nun (Genel akademik not ortalaması) 2.00 
ve üzeri olması ve 30 günlük iş stajını yapmış olması gerekmek-
tedir.

Programın Eğitim Hedefi
Günümüz sosyal hayatının ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu so-
run çözen, iletişim çağına ayak uyduran, yeniliklerin önünde gi-
decek ve dünyayı doğru okumayı başarabilecek özgün iletişimci 
kuşağı yetiştirerek öğrencileri iletişim sektörüne ara eleman ola-
rak hazırlamaktır.
Pazarlama ve reklamcılık bölümünde yer alan halkla ilişkiler 
programında, öğrencilerin mesleki bilgi, beceri ve akademik biri-
kim düzeyinde gelişim sağlamak hedeflenmektedir. Planlamadan 
uygulamaya kadar tüm aşamalarda görev alabilecek, teorik bil-
giler ile uygulamayı bir arada yürütebilen, araştırma becerisi ka-
zanmış, mesleğin “ekonomik, etik ve hukuksal” yönlerini kavramış 
çağdaş uygulamacılar yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Öte yandan yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, küresel-
leşme, artan rekabet, kar güdüsü vb. olgularla birlikte “halkla 
ilişkiler mesleğinde etik” daha da önemli hâle gelmiştir. Evrensel 
etik kodları bağlamında öğrencilerimize katmayı hedeflediğimiz 
temel değerler; insan haklarına saygılı olmak,  yaratıcılık, dü-



rüstlük, yenilikçilik, yardımlaşma, toplum ve çevreye karşı duyarlı 
olmaktır. Bu hedefe ulaşmak için bilimsel ve teknolojik gelişmeler 
yakından izlenilmekte, sektörün gereksinimleri dikkate alınarak 
iletişim ve etik dersleri ile birleştirilmektedir. 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programının Öğrenciye Kazandırdıkları
Teorik ve uygulamalı olarak verilen bu bilgiler neticesinde halkla 
ilişkiler ve tanıtım mezunu öğrenciler genel olarak:
• İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve 

uygular.
• Halkla ilişkiler temel kavram ve uygulamalarına hâkimdir.
• Reklam çözümlemeleri alanında etkindir.
• İletişim ve reklam kampanyaları, sponsorluk projeleri oluştu-

rarak uygulayabilir.
• Reklam ve haber metni yazma becerisi kazanır.
• Geleneksel ve sosyal medya, yeni iletişim teknolojileri, siya-

set, güç, iktidar, algı yönetimi, ekonomi, hukuk, sosyoloji, 
psikoloji gibi alanlarda bilgi birikimi edinir ve bu alanlarda 
analizler yapabilir. Küresel ve yerel medya sektörlerinin yapı 
ve işleyişini bilir.

Mezunlarının Çalışma Olanakları
• Reklam ve Halkla İlişkiler Ajanslarında, 
• Medya Planlama Şirketlerinde,
• Kurumsal Şirketlerin Halkla İlişkiler Departmanlarında, 
• Çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında,
• Turizm Sektörünün Çeşitli Birimlerinde, 

Yöneticilik, Danışmanlık ve Halkla İlişkiler Uzmanlığı gibi bir-
çok alanda faaliyet göstermektedirler.
Günümüzde hemen hemen her kurum ve kuruluşta halkla iliş-
kiler departmanının bulunması ve “1980’li” yıllardan itibaren 



reklam ajanslarının her geçen gün artması öğ-
rencilerimizin iş sahasını genişletmiştir.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Tercih Edilebilen Bölümler 
Halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve reklamcılık, halkla ilişkiler 
ve tanıtım ön lisans mezunu öğrenciler dikey geçiş sınavını 
(DGS) kazanarak aşağıdaki alanların birinden lisans mezu-
nu olabilmektedirler.

Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, 
Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim, İletişim 
Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim ve Ta-
sarım, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık, Reklamcılık 
ve Halkla İlişkiler,

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında, işletmelerin mu-
hasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe ser-
visinde sorumluluk üstlenebilecek veya yasal şartları sağladıktan 
sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan 
gücü yetiştirilmektedir. Bu doğrultuda öğrencilere; muhasebe ala-
nındaki temel bilgileri, muhasebenin fonksiyonlarını ve önemini 
kavrayabilme, mesleği ile ilgili mevzuatı takip edebilme, muha-
sebe kayıtlarını oluşturabilme, finansal yapıyı analiz etme ve ka-
rar verme sürecinde finansal değerleri kullanabilme, muhasebe 
belgelerini tanıyabilme, temel finansal tabloları düzenleyebilme, 
bilgisayar ortamında finansal tabloları düzenleyebilme ve muha-
sebeyle ilgili paket programları kullanabilme becerilerinin kazan-
dırılması hedeflenmektedir. 
Bu programda ayrıca Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemine yö-
nelik temel kavramlar öğretilmekte ve vergilendirmeye ilişkin te-
mel süreçler uygulamalı olarak gösterilmektedir. 
Programdan mezun olan öğrenciler, muhasebe ve vergi konusun-



da gerekli yeterlilikleri kazanıp ön lisans diploması almaya hak 
kazanarak muhasebe mesleği ara elemanı olurlar.

Mezunların Çalışma Olanakları
Programdan mezun olan öğrenciler hem özel sektörde hem de 
kamu sektöründe gerek muhasebe bölümlerinde gerekse idari di-
ğer birimlerde çalışma imkânı bulmaktadırlar. Bununla beraber 4 
yıllık eğitimlerini tamamlamaları ve gerekli yeterlilikleri sağlama-
ları hâlinde kendilerine ait Mali Müşavirlik bürosu açabilirler ve 
ayrıca Bağımsız Denetçilik faaliyetlerinde bulunabilirler.  

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Tercih Edilebilen Bölümler 
Öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri, Ekonomi, İktisat, İşletme, İşletme Yönetimi, İşletme Bilgi 
Yönetimi, İşletme Enformatiği, Lojistik Yönetimi, Maliye, Muha-
sebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe, Muhasebe ve Finans Yönetimi, 
Muhasebe ve Denetim, Uluslararası Finans, Uluslararası Ticaret, 
Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümüne geçiş yapabilirler. Prog-
ramdan mezun olan öğrenciler ayrıca Açık Öğretim Fakültesinin 
(AÖF) İşletme, İktisat, Maliye gibi lisans bölümlerine geçiş yapa-
rak eğitimlerine 3. sınıftan itibaren devam edebilirler.

REKLAMCILIK

İletişim, halkla ilişkiler ve reklam birbirini tamamlayan üç bi-
lim ve uygulama alanı özelliğini taşımaktadır. 21. yüzyılda 
dünya çağdaş uygarlığının en büyük temsilcilerinden birisi 
olma yolunda ilerlemeyi hedeflenmiş olan ülkemizde görsel ve 
işitsel medyanın her bağlamda taşıdığı önem ile bu üçlünün 
birlikteliği daha da sınır tanımaz bir niteliğe bürünmüştür. 

Reklamcılık Bölümü, Türkiye’nin gelişen pazarı ile birlikte bü-



yümekte olan reklam sektörünün kalifiye ele-
man açığını karşılamak üzere, ağırlıklı olarak rek-

lam yaratımı, uygulama ve medya planlama konularında 
eğitim verilmesini amaçlamaktadır.

Reklamcılık Programı, temel olarak kurumların hedef kitle-
ye tanıtımını sağlamak üzere reklam uzmanları yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır. Reklamcılık eğitimi almak isteyen öğrenciler 
reklam literatürü ve tekniklerini öğrenmenin yanı sıra halk-
la ilişkiler ve sosyal medya alanında da eğitim almaktadır. 
Ayrıca Reklamcılık Programı ile reklamcılık ve halkla ilişkiler 
alanlarında planlamadan uygulamaya kadar tüm aşama-
larda görev alabilecek, kuramsal bilgiler ile uygulamayı bir 
arada yürütebilen, araştırmacılık becerisi kazanmış, mesle-
ğin ekonomik, etik ve hukuksal yönlerini kavramış çağdaş 
uygulamacıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Reklamcılık Programı olarak, kurumlar ile paydaşları ve he-
def kitleleri arasındaki ilişkiyi yetkin biçimde analiz ederek 
iletişim kampanyaları tasarlayan ve uygulayan mezunlar 
vermeyi planlamaktayız. Bu bölümle, mezunlarımızın analitik 
düşünme ve problem çözme yetenekleri ile yeni nesil reklam-
cılık anlayışının gerekliliklerini başarıyla yerine getirmeleri 
hedeflenmektedir.

Programımızda öğrencilerimize kazandırmak is-
tediklerimiz beceriler arasında;
• İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları sağlamak,
• Reklam ajanslarında çalışmak ve reklam üretim sürecinde yer 

almak,
• Reklam çözümlemeleri alanında becerilerini geliştirmek,
• İletişim ve reklam kampanyalarını düzenleyebilmelerini amaç-

lamak,
• Sponsorluk projeleri oluşturarak uygulayabilmelerini sağlamak,
• Reklam ve haber metni yazma becerisi kazanmalarını sağlamak,



• Küresel ve yerel medya sektörlerinin yapı ve işleyişini anlama-
larını sağlamak.

Mezunların Çalışma Olanakları
Reklamcılık Programından mezun olan öğrenciler; özel ku-
rumların ya da devlet kurumlarının iletişim, basın ve halkla 
ilişkiler gibi birimlerinde, ayrıca halkla ilişkiler ve reklamcılık 
ajanslarında çalışma imkânına sahiptirler. Ayrıca, program-
dan mezun olan öğrenciler kamuda ve özel sektör kuruluşla-
rının halkla ilişkiler ve reklamcılık birimlerinde ara kademe 
mesleki personel, müşteri ilişkileri uzmanı, ürün ya da hizmet 
sorumlusu, ajans personeli olarak redaksiyon, reklam yazar-
lığı, sosyal medya uzmanlığı ve dijital reklamcılık alanlarında 
çalışabilmektedirler.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Tercih Edilebilen Bölümler 
Öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile Halkla İlişkiler ve Reklam-
cılık, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 
İletişim, İletişim Bilimleri, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Rek-
lamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümlerine geçiş yapabilmektedir. 
Bunun yanı sıra Açık Öğretim Fakültelerinin Çalışma Eko-
nomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, 
Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama İşletmeciliği lisans 
bölümlerine geçiş yapabilirler.

SOSYAL HİZMETLER

Sosyal hizmet; sosyal değişimi ve gelişimi, sosyal bütünleş-
meyi, insanların güçlendirilmesini ve özgürleşmelerini destek-
leyen uygulama temelli bir meslek ve akademik disiplindir. 



Sosyal hizmetler birey, aile ve toplum sorun-
larının çözülmesi ve günümüz toplumlarında yaşa-

nan fırsat eşitsizlikleri, gelir dağılımları ve adaletsizlikleri 
ortadan kaldırmayı amaçlayan sosyal yardım ve destek te-
melli bir programdır. 

Sosyal Hizmetler Ön Lisans Programının amacı,  sosyal hiz-
metlerin uygulanmasında gereksinim duyulan nitelikli, dona-
nımlı ve bilgili yeni ara elemanlar yetiştirmeyi hedefler.

Sosyal Hizmetler Programı’yla öğrencilere:
• Sosyal hizmetler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı 

bilgileri kullanabilme
• Etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 
• Sosyal meseleleri analiz edebilme ve çözüm getirebilme
• Sosyal adalet, insan hakları, ortak sorumluluk ve farklılıklara 

saygı duyabilme 
• Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerilerinin 

kazandırılması amaçlanmaktadır.

Sosyal Hizmetler Ön Lisans Programından mezun olan öğ-
rencilere “Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcıları” veya “ Sos-
yal Hizmet Elemanı” unvanı verilmektedir. 

Mezunların Çalışma Olanakları
Programı mezunları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına 
bağlı kuruluşların çeşitli birimlerinde  (Çocuk Yuvaları, Ye-
tiştirme Yurtları, Çocuk Evleri, Huzurevleri, Yaşlı Bakım Mer-
kezleri, Sosyal Hizmet Merkezleri, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları vb.), Sağlık Bakanlığına bağlı resmî ve 
özel hastanelerde, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı rehberlik 
araştırma merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon mer-
kezlerinde, kreş ve gündüz bakımevlerinde, cezaevlerinde, 
sivil toplum örgütleri ve vakıflarda çalışabilirler.



Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Tercih Edilebilen Bölümler 
Sosyal Hizmetler Ön Lisans programından mezun olan öğren-
ciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile “Sosyal Hizmet veya Sosyo-
loji” lisans programına başvurabilirler. Sosyoloji veya Sosyal 
Hizmet lisans programını başarı ile tamamlayanlara “Sosyal 
Çalışmacı ve Sosyal Hizmet Uzmanı” unvanı verilmektedir.

YEREL YÖNETİMLER

Yerel Yönetimler Programı, 2013-2014 eğitim-öğretim döne-
minde örgün öğretim olarak faaliyete başlamıştır. Program 
iki yıllık ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Program-
da 40 Normal Öğretim kontenjanı bulunmaktadır. Program 
2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminden itibaren 3+1 Eğitim 
Modeline geçmiştir.

Bölümde 3 öğretim görevlisi çalışmaktadır. Öğretim eleman-
ları yeterli bilgi ve tecrübeye sahiptir. Bölümde faaliyet göste-
ren öğretim görevlileri siyaset, hukuk, kamu yönetimi, kentleş-
me ve çevre sorunları konusunda eğitim almış, özellikle yerel 
yönetimlerin ve devlet sektörünün çeşitli kademelerinde görev 
alacak yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip, 
bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek özellikle yerel yöne-
timler (İl Özel İdareleri, Belediyeler) için ara eleman, alt ve 
orta düzey yönetici yetiştirme hedefi doğrultusunda teorik ve 
pratik bilgiler vermektedirler. Bu amaç  çerçevesinde 2 adet 
ellişer kişilik bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Yerel Yönetimler Ön Lisans Programında yerel yönetimler, yerel 
kamu hizmetleri, hukuk, kamu yönetimi, kentleşme, siyaset bilimi 
vb. öğrencilere faydalı olabilecek dersler yer almaktadır.



 Öğrencinin programdan mezun olabilme-
si için 2 yıllık ön lisans programında yer alan 

derslerin tümünden geçerek 120 AKTS’yi tamamlaması, 
GANO’nun  (Genel akademik not ortalaması) 2.00 ve üzeri 
olması ve 30 günlük iş stajını ve 1 dönem 3+1 stajını yapmış 
olması gerekmektedir.

Programın Eğitim Hedefi
Yerel Yönetimler Programı, siyaset, hukuk, kamu yönetimi, 
kentleşme ve çevre sorunları konusunda eğitim almış, özellikle 
yerel yönetimlerin ve devlet sektörünün çeşitli kademelerinde 
görev alacak yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere 
sahip, bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek özellikle yerel 
yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler) için ara eleman, alt 
ve orta düzey yönetici yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Yerel Yönetimler Programının Öğrenciye 
Kazandırdıkları
Teorik ve uygulamalı olarak verilen bu bilgiler neticesinde 
Yerel Yönetimler mezunu öğrencileri genel olarak:
• Yerel yönetim fonksiyonlarını kullanabilme yeteneğine sahip, 

kamu yönetimindeki çağdaş yaklaşımlara uyumlu,
• Yerel yönetimler ve kamu yönetimi alanındaki teorik bilgile-

ri çalışma hayatında kullanabilme ve yaşam boyu öğrenme 
bilincine sahip,

• Mesleki yasal mevzuatta donanımlı, değişiklikleri takip edip 
kullanabilen,

• Mahalli ve müşterek ihtiyaçlar, beklentiler ve etkin hizmet su-
numu konularında bilgi birikimine sahip,

• Türk siyasal hayatı, politik yönelimler, siyasal iktidar, siya-
si kültür ve çağdaş siyasal ideolojiler konularında yetkinlik 
sahibi,

• Çağdaş kentleşme anlayışı, kentsel planlama süreci, kent top-



raklarının yönetimi, konut ve çevre sorunları ve politikaları 
konularında yetkin,

• Yerelleşme, yerel demokrasi ve sivil toplum olgusu konuların-
da yetkin,

• Alanında gerekli mesleki etik değerlere sahip, yazılı-sözlü ile-
tişim ve bilgi-iletişim teknolojilerini kullanabilme ve alanıyla 
ilgili yazışmaları yapabilen,

• İmar planları, imar kanunu ve yönetmeliği kapsamındaki ko-
nularda bilgi sahibi,

• Küreselleşme süreci ve ülkedeki iç dinamikleri, demokratikleşme sürecinde analiz edebilen,

• Anayasa, temel hak ve hürriyetler, devlet memurları kanunu 
kamu hukuku mevzuatı ve meslek etiği konularında yeterli bil-
giye sahip, 

• Alan ile diğer sosyal bilimler arasında bağlantı kurabilme ve 
bu sayede karar alabilme ve uygulama safhalarında bilgileri 
disiplinler arası değerlendirebilme becerisine sahip,

• İletişim kurabilecek ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek 
düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip,

• Mesleki uygulamalarda karşılaşılan sorunları tanımlama, 
analiz etme ve çözüm önerileri getirme becerisine sahip  bi-
reylerdir.

Mezunların Çalışma Olanakları
Yerel Yönetimler Ön Lisans Programını başarı ile tamamlayan me-
zunlar, belediyeler, il özel idareleri ile valilikler ve bunlara bağlı 
kuruluşların çeşitli birimlerinde çalışabilirler.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Tercih Edilebilen Bölümler 
Yerel Yönetimler Ön Lisans Programından mezun olan öğrenci-
ler, Anadolu Üniversitesinin açıköğretim sistemine göre öğretim 
yapan İktisat ve İşletme Fakültelerinin:



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gölpazarı Meslek Yüksekokulu
Gölpazarı/BİLECİK

T: 0228 214 13 21   F: 0228 214 113 22

http://w3.bilecik.edu.tr/golpazari/

/bseuniversitesi

/bseuniversitesi

/bilecikedutr

/bilecikseyhedebaliuniversitesi

İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, 
Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama İşletmeciliği
lisans programlarının 5. yarıyılına  dikey geçiş yapma olanağı-
na sahiptirler.
Yine bu programdan mezun olan öğrenciler, örgün öğretim 
yapan 4 yıllık Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ,Siyaset Bilimi ve Uluslara-
rası İlişkiler  gibi bölümlere dikey geçiş yapabilmeleri için ÖSYM 
tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerek-
mektedir.

Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü


