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Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bilecik Şeyh Edeba-
li Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 28.03.1983 

tarihli ve 2809 sayılı Kanun’un ek 30’uncu maddesine 
göre, Bakanlar Kurulunca 06.06.2013 tarihinde 4 (dört) yıllık 
eğitim veren bir Yüksekokul olarak kurulmuştur. 2019 yılında 
Turizm Rehberliği ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 
açılarak Yüksekokul bünyesine dâhil edilmiştir. 18 Nisan 2019 
tarihli 30749 sayılı Resmi Gazete ekinde Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu kapatılarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi açılmıştır. 
Fakültemizin amacı, genel eğitim yaklaşımlarından farklı olarak 
reel sektörün destekleyicisi olan Finans ve Bankacılık, Muhasebe 
ve Finans Yönetimi, Turizm İşletmeciliği alanlarında operasyonel 
düzeyde ihtiyaç duyulan, alanında kendini yetiştirmiş, yaratıcı 
ve pozitif düşünebilen, yetkin, pratik, çağa ve değişime ayak 
uyduracak hıza ve güce sahip nitelikli bireyler yetiştirmektir. Fa-
kültemizin tüm bölümlerinde eğitim süresi 4 yıl, eğitim dili ise 
Türkçedir. Bölümlerimizin isteğe bağlı İngilizce hazırlık, staj yap-
ma ve bitirme ödevi gerekliliği bulunmaktadır.

FİNANS VE BANKACILIK

Ekonomilerin gelişimi açısından finansal sistemin sağlıklı bir şe-
kilde yürümesi ve güçlü bir bankacılık sektörünün varlığı hayati 
önem taşımaktadır. Bu bağlamda bahsi geçen alanlarda eğitim 
almış, yetişmiş personele ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu ih-
tiyaç kapsamda bölümün amacı para ve sermaye piyasalarının 
işleyişi ve finansal kurumlara ilişkin bilgilerin aktarılmasının yanı 
sıra piyasaları yorumlama becerisinin kazandırılması, bankala-
rın yapısı, sağladığı ürün ve hizmetleri tanıtmak, Merkez Ban-
kası faaliyetleri ve ekonomi üzerindeki etkilerini incelemek, fi-
nansman, finansal analiz, yatırım proje değerleme, uluslararası 
finansman, risk yönetimi ve sigortacılık işlemlerine ilişkin teorik 
eğitimin yanı sıra piyasa uygulamalarına dönük eğitimin staj ve 
uygulamalarla verilmesidir. 



Mezunların Çalışma Olanakları 
Finans ve Bankacılık bölümünden mezun olan öğrenciler 
bankalar, leasing, faktoring, tüketici finansman ve sigor-
ta şirketleri, borsa aracı kurumları gibi finansal aracılar 
yanında tüm şirketlerin finans, bütçe ve muhasebe de-
partmanları, T.C. Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Sermaye Piya-
sası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BİST), Maliye Bakanlığı 
gibi devlet kurumlarında da çalışma imkânı bulabilmek-
tedirler. Finans ve Bankacılık bilgi donanımına sahip ve 
kendini bu alanda geliştirmiş olan mezunlar, en kısa za-
manda ilgili alanlarda kolayca iş bulabilme olanağına 
sahiptirler. Son zamanlarda artan finansal kuruluşlar 
ve bu kuruluşlarda yaşanan yapısal değişikliklere bağ-
lı olarak, değişen finansal koşullara uyum sağlayabilen 
eleman ihtiyacı da artmakta ve dolayısıyla Finans ve 
Bankacılık Bölümü mezunları uygulamalı eğitim alacak-
ları için iş yaşantısında aranan bireyler olarak mezun 
olacaklardır. 

MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ

Muhasebe ve Finans Yönetim Bölümünün amacı,  muhase-
be ve finansman yönetimi,  bağımsız denetim, muhasebe/
finansal raporlama standartları,  iç kontrol,  iç denetim,  
kurumsal yönetim, iş ve muhasebe etiği ile ilgili teknik 
ve uygulamalara vakıf,  analitik düşünebilen,  problem 
çözme ve karar verme yetenekleri ile donatılmış uzmanlar 
yetiştirmektir.



Çalışma Olanakları
Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümünün, ülkemiz üniver-
sitelerinde yaygın olmaması ve mezunlarımızın,  muhase-
be, finans ve denetim konularında daha özellikli bir eğitim 
alarak mezun olmaları, Bölümümüzü ayrıcalıklı hale getir-
mektedir. Mezunlarımız son yıllarda önemli bir uzmanlık 
alanı olan bağımsız denetçi olabilme donanımı ile mezun 
olmakta ve bağımsız denetçilik ile ilgili yapılan sınavlara 
girerek bu unvanı elde edebilmektedirler.  
İşletme,  iktisat,  kamu yönetimi ve benzeri alan öğrenci-
lerine göre öğrencilerimiz,  muhasebe, finans ve denetim 
konularında yoğunlaştırılmış bir müfredat altında eğitim 
aldıkları için,  bu alanlarda üstünlük elde etmektedirler. 
Bunun yanında mezunlar, özel sektör içerisinde yer alan 
birçok ulusal ve uluslararası şirkette pazarlama, satış, fi-
nansman, muhasebe, lojistik, yönetim, insan kaynakla-
rı, halkla ilişkiler, üretim departmanları ile bankacılık vb. 
alanlarda geniş istihdam olanaklarına sahiptirler. Bunun 
yanında Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Maliye 
Bakanlığı, Hazine müsteşarlığı gibi çeşitli kurumlarda ver-
gi müfettişi, gelir uzmanı vb. olarak istihdam olanağı elde 
edebilirler. Kendi girişimlerinin sahibi olma yönünde yeterli 
bilgi ile donatılmış olduğundan kendi işlerini kurabilirler. 
Mezunlar ayrıca kamu sektörü veya özel sektörde faaliyet 
gösteren tüm işletmelerin muhasebe ve finansman bölümle-
rinde yönetici ve yönetici yardımcısı unvanlarıyla istihdam 
edilmektedirler.  Mezunlar mesleki yeterlik sınavını kazan-
mak koşuluyla Serbest Muhasebeci,  Mali Müşavir ve bu-
nun devamında gerekli koşulları sağlamak şartıyla Yeminli 
Mali Müşavir olabilmektedirler.  Ayrıca,  öğrenciler me-
zun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimlerini 
tamamlayarak akademik kariyer yapabilmekte ve üniversi-
telerde akademisyen olarak görev alabilmektedirler.



TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

Turizm İşletmeciliği, özellikle kitle ülkemizde turizminin 
artış göstermesine bağlı olarak turizm endüstrisinin sek-
töründe kilit rolü rol oynayan bir unsuru haline gelmiştir. 
Ülkelerin, bölgelerin ve işletmelerin kaliteli hizmet verme-
sinde için önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda 2014-
2015 eğitim-öğretim yılından itibaren eğitim veren Turizm 
İşletmeciliği Bölümü, ulusal ve yerel düzeyde hizmet veren 
turizm işletmeleri için nitelikli personel yetiştirme çabası 
içerisindedir. Müfredat programında bulunan temel işlet-
mecilik ve turizm alan dersleri başta olmak üzere yoğun 
bir şekilde İngilizce(haftalık 8saat) ve Almanca (haftada 
4 saat)dersleri zorunlu olarak verilmektedir. Bölümde 3 
doktor öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 2 araştırma 
görevlisi görev yapmaktadır. Ayrıca,Yabancı Diller Yük-
sek Okuluna bağlı olan İngilizce ve Almanca öğretim 
görevlileri müfredatta yer alan dil dersleri için görevlen-
dirilmiştir.
Dört yıl boyunca bu bölümde eğitim gören öğrenciler, is-
teğe bağlı hazırlık eğitimi alabilmekte, temel teorik ders-
lerle istenilen bilgi düzeyine ulaşırken, aynı zamanda 
zorunlu staj,Erasmusİspanya stajı ve turizm alan dersleri 
kapsamında teknik geziler ile sektörle buluşmaktadırlar. 
Ayrıca, konaklama ve seyahat işletmeleri ile havayolu 
ulaştırmalarında kullanılan bilgisayar programlarından 
Fidelio Suite8, Materials Control, Amadeus ve Elektra eği-
timlerini alarak sertifika sahibi olma fırsatı yakalamakta-
dırlar. Böylelikle donanımlı birer turizm uzmanı olmanın 
ilk adımı atılmaktadır.
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Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü

Çalışma Olanakları
Turizm İşletmeciliği bölümleri, konaklama, yiyecek-içecek, se-
yahat ve ulaştırma işletmelerinde nitelikli personel yetiştirmek 
için kurulmuşlardır. Özellikle tüm yönetim kademelerinde gö-
rev alabilecek yöneticiler yetiştirmek temel hedeftir. Dolayısıyla 
bölüm mezunları, oteller, seyahat acentaları, restoranlar ve 
havayolu ulaştırmaları başta olmak üzere, turizm ile ilgili tüm 
sektörlerde çalışma imkânı bulmaktadırlar. Ayrıca, bölüm me-
zunları, A Sınıfı Seyahat Acentesi açmak için tam yetkililerdir.
Turizm İşletmeciliği Bölümü’nden mezun olan öğrenciler, 
ülkenin ve turizm bölgesinin temsilcisi ve elçisidir.

http://bilecik.edu.tr /bseuniversitesi


