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Fakültemiz 03.07.1992 tarihli ve 
3837 sayılı Kanun’la Dumlupınar Üni-

versitesi’ne bağlı olarak Bilecik İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi adıyla kurulmuştur. 29.05.2007 
tarihli 5662 sayılı Kanun’la İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi adıyla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne 
bağlanmıştır. Fakültemiz İktisat, İşletme, Siyaset Bi-
limi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Yönetim Bilişim Sis-
temleri ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinde Lisans, 
İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ma-
liye Bölümlerinin Lisansüstü programlarında (Tezli 
Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora)  eği-
tim ve öğretime devam etmektedir.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2547 sayılı Yük-
seköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmelikler gereğinde 
sorumluluklarını yerine getirerek bölümlerinde çağ-
daş ve yüksek düzeyde bilgiye sahip elemanlar ye-
tiştirerek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.
Fakültemizin tüm bölümlerinde eğitim süresi 4 yıl, 
eğitim dili ise Türkçedir. 

İKTİSAT

İktisat Bölümü kapsamında, İktisadi Gelişme ve Ulus-
lararası İktisat, İktisat Teorisi, İktisat Politikası ve İkti-
sat Tarihi olmak üzere dört anabilim dalı bulunmak-
tadır. Öğretim programımızda temel derslere ilave 
olarak, bu anabilim dallarıyla ilgili ve İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi içerisinde yer alan diğer bö-



lümlerce açılan, öğrencilerin kendilerini özel sektör 
ve kamu alanında çalışma isteklerine bağlı olarak 
geliştirebilecekleri çok sayıda seçmeli ders olanağı 
bulunmaktadır. Lisans derecesine sahip olan öğ-
renciler, gerekli kriterleri yerine getirdikleri taktirde 
Üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı İkti-
sat Anabilim Dalı’nda tezli yüksek lisans ve doktora 
programlarına devam edebilirler. Bunun yanında 
yine Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Para, Banka 
ve Dış Ticaret İşlemleri Tezsiz Yüksek Lisans devam 
edebilirler. 

Mezunlarının Çalışma Olanakları
Programı başarılı şekilde tamamlayan öğrenciler, ik-
tisat alanında lisans derecesine sahip olup, gerekli 
prosedürleri yerine getirdiği takdirde, yüksek lisans 
ve doktora programlarına başvurabilir, programları 
başarı ile tamamladıktan sonra uzman ya da doktor 
unvanlarını kazanabilirler. Mezunlar, kamu alanın-
da ve özel sektörde, finans, bankacılık vb. alanlarda 
geniş istihdam olanaklarına sahiptir. Bunun yanında 
Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Maliye 
Bakanlığı gibi çeşitli kamu kurumlarında istihdam 
olanağı elde edebilirler. Ayrıca,  mezunlarımız, 
‘Serbest Muhasebeci’ ve ‘Mali Müşavir’ gibi unvan-
larla bağımsız olarak da çalışılabilirler.



İŞLETME

İşletme bölümü çerçevesinde, öğrencilere işletme 
yöneticiliği hakkında temel teorik bilginin yanı sıra, 
işletme konularında var olan problemi analiz ede-
bilme, çözüm alternatifleri yaratma ve karar verme 
becerileri kazandırma ve günlük hayatta yaşanan iş 
ve ekonomik olayları kavrama ve küreselleşen dün-
yadaki değişimleri işletme bilimi çerçevesinde yo-
rumlayıp, çözüme ulaşabilme becerisi kazandırmak 
amaçlanmıştır.
Bölümümüzde Yönetim ve Organizasyon, Sayısal 
Yöntemler, Muhasebe ve Finans, Üretim Yönetimi 
ve Pazarlama ve Ticaret Hukuku olmak üzere beş 
anabilim dalı bulunmaktadır. Öğretim programında 
temel derslere ilave olarak, bu anabilim dallarıyla 
ilgili öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri çok 
sayıda seçmeli ders bulunmaktadır. 

Mezunların Çalışma Olanakları
Mezunlar, özel sektörde birçok alanda çalışma fır-
satına sahiptirler. Özel sektör içerisinde yer alan 
birçok ulusal ve uluslararası şirkette pazarlama, 
satış, finansman, muhasebe, lojistik, yönetim, insan 
kaynakları, halkla ilişkiler, üretim departmanları ile 
bankacılık vb. alanlarda geniş istihdam olanakları-
na sahiptirler. Bunun yanında Merkez Bankası, Ser-



maye Piyasası Kurulu, Maliye Bakanlığı gibi çeşitli 
kurumlarda istihdam olanağı elde edebilirler. Kamu 
sektörü ve özel sektör yanında, öğrencilerimiz ken-
di girişimlerinin sahibi olma yönünde yeterli bilgi ile 
donatılmış olduğundan kendi işlerini kurabilirler. Bu-
nunla birlikte mezunlarımız, ‘Serbest Muhasebeci’ ve 
‘Mali Müşavir’ gibi unvanları elde ederek bağımsız 
olarak da çalışılabilirler.
Programı başarılı şekilde tamamlayan öğrenciler, iş-
letme alanında lisans derecesine sahip olup, gerekli 
prosedürleri yerine getirdiği takdirde, yüksek lisans 
(tezli/tezsiz) ve doktora programlarına başvurabilir, 
uzman ya da doktor unvanlarını kazanabilirler.

MALİYE

Ekonomi temelde özel ekonomi ve kamu ekonomisi 
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Özel ekonomi, özel 
ve bireysel faydalar sağlayan ihtiyaçlar için mal ve 
hizmet üretirken, kamu ekonomisi, sosyal ihtiyaçlar 
ve sosyal faydalar sağlayan mal ve hizmetler için 
üretim yapmaktadır. Maliye diğer bir ifade ile kamu 
maliyesi, bu anlamda, devletin kamusal görevlerinin 
neler olması gerektiği, bu görevlerini nasıl yerine 
getireceği dolayısıyla bu görevleri yerine getirirken 
ortaya çıkacak maliyetlerin hangi kaynaklardan, na-
sıl finanse edileceği ile ilgilenen sosyal bilim dalıdır.



Maliye Lisans Bölümünün amacı, bil-
giye erişebilen, yorum yapabilen, bilgiyi 

kullanabilen, gerektiğinde bilgi üretebilen esnek-
liklere sahip, mali, hukuki, idari bilgilerle donanımlı, 
kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektördeki iş-
letmelerin çeşitli kademelerinde çalışma için gerekli 
niteliklerle donanmış yetkin maliyeciler yetiştirmektir. 
Dolayısıyla Maliye Bölümü, özel sektör ve özellikle 
de kamu sektörünün mali konularda yetişmiş insan 
gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim vermek-
tedir. Bölüm,  Maliye Teorisi, Mali İktisat, Mali Hukuk 
ve Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere dört anabi-
lim dalından oluşmaktadır.
Maliye Teorisi ve Mali İktisat anabilim dalları, kamu 
maliyesini ilgilendiren konuları iktisat teorisi çer-
çevesinde incelerken Mali Hukuk ve Bütçe ve Mali 
Planlama anabilim dalları ise kamu kesimi bütçesi 
ile ilgili unsurların teknik ve hukuki boyutlarını ele 
almaktadır.

Mezunların Çalışma Olanakları
Mezunlar, kamu sektörü ve özel sektörde çalışma 
imkânına sahiptirler. Maliye lisans programından 
mezun olan öğrencilerin yarışma sınavları ile Vergi 
Müfettişliği, Sayıştay Denetçiliği, İdari Yargı Hâkim-
liği, Gelir Uzmanlığı, Gümrük ve Ticaret Müfettişliği, 
Kaymakamlık gibi yüksek kariyerli meslekler ile çe-
şitli kuruluşlarda ve bankacılık gibi finans sektörün-
de Uzman, Müfettiş, Denetçi, Murakıp unvanları ile 
de istihdam edilmeleri mümkündür. Mezunların Ser-



best Muhasebeci ve Mali Müşavir olarak bağımsız 
çalışma ve Yeminli Mali Müşavir olabilme seçenekle-
ri de mevcuttur. Bunların yanı sıra akademik kariyer 
yapma olanakları da vardır.

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

Bölümümüzün bağlı olduğu İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi 03.07.1992 tarihli ve 3837 sayılı Kanun’la 
Dumlupınar Üniversitesine bağlı olarak Bilecik İkti-
sadi ve İdari Bilimler Fakültesi adıyla kurulmuştur. 
29.05.2007 tarihli 5662 sayılı Kanun’la İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi adıyla Bilecik Şeyh Edebali 
Üniversitesine bağlanmıştır. Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi alanında, öğrencilere çağın koşullarına 
uygun teorik bilgi temelinin ve bu temelle analiz ye-
teneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bölümü-
müzün bir diğer amacı da gündelik hayatta yaşanan 
olayları sosyolojik, iktisadi ve siyasi mantıkla kavra-
ma ve olguları siyaset ve yönetim çerçevesinde yo-
rumlayıp, analitik düşünce ile çözüme ulaştırabilme 
becerisi kazandırma; bilimsel anlamda doğru ayrıca 
bilimsel anlamda doğru ve tarafsız bilgiye erişme ve 
bunu hayatının her evresinde bir amaç olarak be-
nimseme güdüsünü yerleştirmektir. Küreselleşen dün-
yayı geniş bir bakış açısıyla yorumlayarak ve uyum 
göstererek bilgi çağının üstün bireylerini yetiştirmek 
ayrıca öğrencilerimize hem iş hem de sosyal yaşam-
larında daima başarılı olabilecekleri bilgi ve beceri-
leri aktarmak hedeflenmektedir. 



Bölümümüz, Siyasal ve yönetsel ku-
rumları/süreçleri bilimsel ve karşılaştırmalı 

olarak analiz etmeyi, yerel, ulusal ve uluslararası 
düzeylerde karar alma süreçlerinde görev alacak ki-
şileri, dünyanın değişen şartlarını da dikkate alarak 
yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölümde eğitim süresi 
4 yıl, eğitim dili ise Türkçedir. 
Bölümümüz, sosyal, siyasal ve yönetsel alandaki 
yerel, ulusal ve küresel sorunların farkında olan; bu 
sorunlara farklı, kalıcı ve alternatif çözümler önere-
bilen; kamu sektörü, sivil toplum kuruluşları, siyasal 
kurumlar ile piyasanın aradığı niteliklerle donanmış, 
etik anlayışa sahip bireyler yetiştirmeyi kendine viz-
yon edinmiştir.
Bölümümüz, mezunlarına mesleki çeşitlilik imkânı 
sunan ender bölümlerden biridir. İdealist ve başarılı 
gençlerimizi, kendi kariyerlerine yatırım yapmaya, 
donanımlı birer yönetici adayı olarak mezun olmaya 
ve sadece ülkemizin değil dünyanın da önde gelen 
araştırma üniversiteleri arasında yer almaya aday 
genç ve dinamik eğitim kurumumuzun bir ferdi ol-
manın haklı gururunu yaşamaya davet ediyoruz. 

Ana Bilim Dallarımız:
• Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
• Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı
• Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
• Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı
• Karşılaştırmalı Siyaset Anabilim Dalı



Programın Amaçları 
1. Öğrencileri siyaset, sivil toplum ve kamu yöneti-
minin çeşitli alanlarında çalışmak için yeterli teorik 
ve uygulamalı bilgi ile donanmış uzman veya yö-
netici adayları olarak yetiştirmek.
2. Kamu sektörü, sivil toplum ve siyasetin farklı 
alanlarındaki kurum ve kuruluşların karşılaştıkları 
sorunları çözmeleri ve yeniden yapılanmalarına 
katkı sağlamak için araştırma yapmak, bilgi ve 
proje üretmek; öğrencileri bu konuda teşvik etmek.
3. Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin ulusal ve 
uluslararası alanda nitelikli yayın yapması ve pro-
jelerde görev almasını teşvik etmek.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü; politi-
ka, yönetim bilimi, yerel eğilimler, kamu hukuku 
ve uluslararası politika alanlarında, eğilim verme, 
çok yönlü düşünme ve doğru karar verebilme ye-
teneklerini öğrencilerine kazandırmayı amaçla-
maktadır. Misyonumuz; devletin merkez ve taşra 
teşkilatlarının çeşitli düzeylerinde, hükümet, yerel 
yönetim, idari-adli makamlar ile iç ve dış politika 
alanlarında görev yapabilen, bürokrasinin çeşitli 
seviyeleri için yetkin kamu çalışanları yetiştirmek, 
ayrıca özel sektörde yönetim ekipleri için talep 
edilen, yönetici becerileri gelişmiş meslek mensup-
ları yetiştirmektir. 



Mezunların Çalışma Olanakları

Bölümü başarılı şekilde tamamlayan öğrenciler, li-
sans derecesine sahip olup, gerekli prosedürleri 
yerine getirdiği takdirde, yüksek lisans ve doktora 
programlarına başvurabilir, uzman ya da doktor 
unvanlarını kazanabilir. Mezunlar, kamuda ve özel 
sektörde, finans, işletme vb. geniş istihdam olanakla-
rına sahiptir. Ayrıca Merkez Bankası, Sermaye Piya-
sası Kurulu, Maliye Bakanlığı vb. uzmanlık sınavları 
yanında, bankaların ve diğer kuruluşlarının sınavla-
rında başarılı olduğu takdirde, çeşitli kademelerde 
görev alabilecektir. Kaymakamlık sınavlarına girme-
ye hak kazanırlar. Bunun yanında, mezunlar, gerek-
li sınavlarda başarılı oldukları takdirde “Serbest Mu-
hasebeci ve Mali Müşavir” gibi unvanlarla bağımsız 
olarak da çalışılabilmektedir. Mezunlarımızın görev 
yapabileceği bazı meslek alanları şunlardır: Kayma-
kamlık, Kamu kurumlarında müfettişlik ve denetçilik, 
Kamu kurumlarında uzmanlık, İdari Hâkimlik, Ulus-
lararası kuruluşlarda yöneticilik, Sivil toplum kuru-
luşlarında yöneticilik, Yerel yönetimlerde yöneticilik, 
Özel sektörde yöneticilik, Bankalarda uzmanlık ve 
yöneticilik, Kendi işini kurma ve girişimcilik, Sosyal 
bilimlerde akademik kariyer.



YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü işletme bilimi ve 
bilişim konularının bir arada işlendiği bir bölümdür. 
Günümüzde bilişim sistemleri, yaşamın her alanında 
olduğu gibi, kamu hizmetlerinde ve iş dünyasında da 
geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Gerek kamu ça-
lışanları ve yöneticileri gerekse işletme çalışanları ve 
yöneticilerinin bilişim sistemlerinden etkin bir şekilde 
yararlanabilmeleri beklenmektedir. Bu nedenle, işlet-
me bilimi ve bilişim sistemlerinin entegre olarak sunul-
duğu Yönetim Bilişim Sistemleri programı, son yıllarda 
üniversitelerin tercih edilen bölümlerinden biri hâline 
gelmiştir. Bölümümüzün ders programında verilen te-
mel derslerle birlikte seçmeli ders olarak sunulan diğer 
derslerle öğrenciler çalışmak istedikleri alanlara göre 
dersler seçebilmektedir.

Mezunlarının Çalışma Olanakları
Bölüm başarılı şekilde tamamlayan öğrenciler, lisans 
derecesine sahip olup, gerekli prosedürleri yerine 
getirdiği takdirde, yüksek lisans ve doktora program-
larına başvurabilir, uzman ya da doktor unvanlarını 
kazanabilir. Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz, 
bilgi teknolojilerinin her alanda yer alması sebebiy-
le, kamu sektöründe ve özel sektörde bilgi teknoloji-
lerindeki uzmanlıkları ile geniş istihdam olanaklarına 
sahiptir. Bankacılıktan gıdaya, sigortacılıktan inşaata 
kadar pek çok değişik sektörde faaliyet gösteren iş-
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letmelerin ve kamu kuruluşlarının bilgi işlem merkez-
lerinde, sistem geliştirme birimlerinde, proje geliştir-
me bölümlerinde, yazılım şirketlerinde, danışmanlık 
şirketlerinde, satış-pazarlama bölümlerinde; Sistem 
Analisti, Programcı, Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Gü-
venliği Yöneticisi, CRM Raporlama Uzmanı, Network 
Uzmanı gibi pek çok pozisyonda çalışabilmektedirler.

Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü
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