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Sevgili aday öğrencilerimiz; 

Sevgili aday öğrencilerimiz;

Uzun ve yorucu bir hazırlık süreci ve sınav marato-
nunun ardından hayatınızın önemli kararlarından birini 

vermek üzeresiniz. Sizi ve ailelerinizi bu süreçte gösterdiğiniz 
gayret nedeniyle kutluyorum. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 
olarak yeni eğitim döneminde sizleri aramızda görmekten bü-
yük mutluluk duyacağız.

Bugün 16 binin üzerinde öğrencimiz ve yaklaşık 1250 aka-
demik ve idari çalışanımızla büyük bir aile olan üniversitemiz, 
bilim, kültür ve sanatın aynı çatı altında buluştuğu çağdaş bir 
eğitim merkezi durumunda. Modern dersliklerimiz, gelişmiş 
laboratuvarlarımız, geniş kütüphanemiz, Turuncu Bayrak’lı en-
gelsiz kampüsümüz, yetkin akademisyen kadromuz ve öğrenci 
merkezli eğitim anlayışımızla çağdaş bir üniversitede olması ge-
reken tüm imkanları sizlere sunuyoruz.

Tüm bunlarla birlikte, Marmara Bölgesi’nin en özel kültürel ve 
coğrafi noktalarından biri olan Bilecik’te, misafirperver Bilecik 
halkıyla birlikte, güven ve huzur içinde bir üniversite hayatı ya-
şamanız için sizleri bekliyoruz.

Sizin için hazırladığımız aday sayfamızdan üniversitemiz ile il-
gili aradığınız tüm bilgilere ulaşabilir, tercih süresi boyunca tüm 
bölüm ve programlarımızdan hocalarımıza ulaşarak sorularını-
zı sorabilirsiniz.

Sizi ailemizin bir parçası olarak görmekten büyük mutluluk du-
yacağız…

Sevgilerimle,                            Prof. Dr. Şükrü Beydemir

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü



ENSTITÜ

∙ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

FAKÜLTELER

∙ Fen-Edebiyat Fakültesi
∙ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
∙ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
∙ İslami İlimler Fakültesi
∙ Mühendislik Fakültesi
∙ Sağlık Bilimleri Fakültesi
∙ Tıp Fakültesi
∙ Uygulamalı Bilimler Fakültesi
∙ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

YÜKSEKOKUL

∙ Yabancı Diller Yüksekokulu

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

∙ Bozüyük Meslek Yüksekokulu
∙ Gölpazarı Meslek Yüksekokulu
∙ Meslek Yüksekokulu
∙ Osmaneli Meslek Yüksekokulu
∙ Pazaryeri Meslek Yüksekokulu
∙ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
∙ Söğüt Meslek Yüksekokulu



MERKEZLER

∙ Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi
∙ Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
∙ Deneysel Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
∙ Endüstriye Dayalı Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi 
∙ Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
∙ Geleneksel Türk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi 
∙ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma 
Merkezi
∙ Oğuz-Türkmen Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi
∙ Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi
∙ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

∙ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

BÖLÜM BAŞKANLIKLARI

∙ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Başkanlığı

∙ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanlığı

∙ Enformatik Bölümü Başkanlığı

∙ Türk Dili Bölümü Başkanlığı



BURS OLANAKLARI

Üniversitemizin lisans programlarını birincilikle kazanan öğren-
cilere bir eğitim-öğretim yılı boyunca aylık burs verilmektedir. 
Ayrıca ihtiyaç sahibi öğrencilere yemekhanelerden ücretsiz ola-
rak faydalanmaları için yemek bursu imkânı sağlanmaktadır. 
Üniversitemiz her yıl özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs 
hizmetlerini öğrencilere duyurmakta ve başvuru süreçlerinde 
destek olmaktadır. 
Üniversitemizde, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyosistem 
Mühendisliği Programı ve Ziraat Mühendisliği Programları ile 
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Programına, ÖSYM Başkan-
lığınca yapılan YKS sonucunda, ilk yerleştirmede ilk üç sırada 
yerleşen ve kesin kayıt yaptırmış olan öğrencilere; yerleştiği li-
sans programı tercihleri arasında ilk 15 tercihinin içinde yer al-
ması, önceden yurt içinde veya yurt dışında herhangi bir lisans 
derecesine sahip olmaması, zorunlu hazırlık sınıfı ve lisans öğ-
renim süresi (4 yıl, çift ana dal programında kayıtlı öğrencilere 
ise en fazla 5 yıl) boyunca ağırlıklı genel not ortalamasının yıllık 
olarak 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65’in altına düşme-
mesi şartıyla “YÖK Destek Bursu” verilmektedir.
“YÖK Destek Burslarını” almaya hak kazanan öğrencilerin öğ-
renim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve kredi-
ler devam etmektedir.

KISMI ZAMANLI ÇALIŞMA OLANAKLARI

Öğrencilerimiz, ders saatleri dışında kalan zamanlarda Üniver-
sitemizin çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı olarak çalışabilirler. 
Öğrencilerimiz bu sayede hem iş deneyimi kazanmakta hem de 
bütçelerine katkıda bulunmaktadırlar.



3+1 EĞITIM MODELI

Türkiye’de sınırlı sayıda üniversitede uygulanan “3+1 Eğitim 
Modeli” kapsamında, Meslek Yüksekokullarında eğitim gören 
öğrenciler 3 dönem okulda eğitim gördükten sonra 1 dönem 
kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarında çalışarak mezun 
olabilmekte, bu sayede okullarından belli bir mesleki tecrübe 
ile mezun olabilmektedirler. Temel amacı uygulama becerisine 
sahip, nitelikli teknik eleman yetiştirmek olan bu uygulama ile 
mezun öğrencilerimizin istihdam oranında artış sağlanmıştır. 

7+1 EĞITIM MODELI

Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin 7 dönem okulda eğitim gör-
dükten sonra son dönemini kamu veya özel sektörde çalışarak 
mezun olmalarını sağlayan “7+1 Eğitim Modeli” ile öğrencileri-
mizin daha mezun olmadan iş dünyasıyla tanışmaları ve mesle-
ki tecrübe edinmeleri sağlanmaktadır. Bu sayede mesleki alan-
da ihtiyaç duyulan teorik bilginin yanı sıra uygulama becerisine 
sahip nitelikli mühendisler yetiştirmek ve vasıflı iş gücü ihtiyacını 
karşılamak amaçlanmaktadır. 

ULAŞIM IMKÂNLARI

Marmara Bölgesinde büyük şehirlerin arasında adeta bir kav-
şak noktası olan Bilecik, kara ve demir yolu ağları aracılığıyla 
Türkiye’nin dört bir yanına hızlı ulaşım imkânı sunmaktadır. 
Bilecik’e 30 dakika mesafede bulunan Bursa Yenişehir Havali-
manı ile şehre hava yolu ulaşımı imkânına da bulunmaktadır. 
Bilecik, kara yolu üzerinden; Eskişehir’e 70 km, Kütahya’ya 



100 km, Bursa’ya 80 km, Sakarya’ya 100 km, Ankara’ya 300 
km, İstanbul’a 227 km, İzmir’e ise 447 km mesafededir. Bile-
cik, Yüksek Hızlı Tren ile; Ankara’ya 2 saat 20 dakika, İstan-
bul’a 1 saat 56 dakika, Eskişehir’e 41 dakika, Konya’ya ise 2 
saat 29 dakika uzaklıktadır.

BARINMA HIZMETLERI VE                   
YURT OLANAKLARI

Bilecik’te, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı 5 devlet yurdunun 
yanı sıra, uygun fiyatlı çok sayıda özel yurt ve apart öğrencile-
re hizmet vermektedir. Bilecik merkezde 1094 yatak kapasiteli 
KYK Kız Öğrenci Yurdu, 738 yatak kapasiteli Halime Hatun Kız 
Öğrenci Yurdu, 324 yatak kapasiteli Şeyh Edebali Erkek Öğ-
renci Yurdu ve 568 yatak kapasiteli Ertuğrulgazi Erkek Öğrenci 
Yurdu;  Pazaryeri ilçesinde ise 238 yatak kapasiteli KYK Kız 
Öğrenci Yurdu öğrencilerimize hizmet vermektedir. 

BESLENME HIZMETLERI

Öğrencilerimize Merkez Kampüste 2, ilçe yerleşkelerde 5 ye-
mekhane olmak üzere  toplam 7 adet yemekhanede yemek hiz-
meti sunulmaktadır. 
Yemekhanelerimizde, hafta içi her gün 11:00-14:00 ile 15:00-
19:00 saatleri arasında 4 çeşit yemek verilmektedir.
Üniversitemizde Merkez Kampüs ve diğer birimlerde yemek 
hizmetinin yanında yemekhanelere alternatif yeme-içme hizmeti 
sunan kafeteryalar bulunmaktadır.



SAĞLIK HIZMETLERI

Üniversitemizde görev yapan Psikolog ve Sosyal Çalışmacı ta-
rafından öğrencilerimizin beden ve ruh sağlığının korunması, 
toplum sağlığını etkileyen faktörlere karşı bilinçlendirilmesi ve 
farkındalık kazanması, sağlık ve sosyal hizmetlerden etkin bi-
çimde faydalanması amacıyla sağlık hizmetleri sunulmaktadır.
Ayrıca Aile Sağlığı Merkezinde görevli 3 aile hekimi ile Merkez 
Kampüsümüzde hafta içi 08:30-17:00 saatleri arasında öğren- 
cilerimize 1. Basamak sağlık hizmeti verilmektedir.

ENGELSIZ YAŞAM

Engelli Öğrenciler Birim Koordinatörlüğümüz; tüm öğrencile-
rimizin eşit eğitim hakkından faydalanabilmeleri, sosyo-kültü-
rel faaliyetlere katılabilmeleri ve üniversitemiz içerisinde rahat 
mekânsal erişim sağlayabilmeleri amacıyla ihtiyaç duyulan 
altyapı çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Bu amaçla, özel 
gereksinimli öğrencilerimizin tüm kampüslerimizde rahat ula-
şım sağlayabilmeleri için rampalar, asansörler, hissedilebilir 
yürüme yüzeyleri ve bina girişlerinde özel giriş sistemleri ku-
rulmuştur. 2018 yılından itibaren, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödülleri’nin “Mekân-
da Erişilebilirlik” kategorisinde her yıl ödüle layık görülen Üni-
versitemiz, 2020 yılında 8 Turuncu Bayrak ödülü alarak, 116 
üniversite arasında 2’nci sırada yer alma başarısı göstermiştir. 
Kütüphanemizin özel gereksinimli öğrenciler için hazırladığı 
okuma/çalışma odasına, görme engelli öğrencilerimizin daha 
rahat çalışabilmeleri için e-bot cihazı kurulmuştur. Sosyo-kültü-
rel faaliyetler kapsamında, 2020 yılında Goalball karşılaşması 
ve tüm engelli öğrencilerimizin katılımına açık olan ücretsiz at-



letizm çalışmaları yapılmış olup, çeşitli sergiler düzenlenmiştir. 
Öğrencilerimizin ihtiyaç duyması durumunda; tek başına sınava 
girme, gözetmen desteği ve sınav sorularının özel hazırlanması 
gibi planlamalar yapılmaktadır. Üniversitemizin; Rektörlük, Kü-
tüphane, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisa-
di ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami ilimler Fakültesi, Mühendislik 
Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakül-
tesi, Ziraat Fakültesi, Osmaneli Meslek Yüksekokulu, Pazaryeri 
Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve 
Söğüt Meslek Yüksekokulu, “Mekânda Erişilebilirlik” dalında Tu-
runcu Bayrak sahibidir. 

SPOR TESISLERI VE SPORTIF FAALIYETLER

Spor tesislerimiz:
• 3316 seyirci kapasiteli, uluslararası standartlara sahip futbol 

sahası ve atletizm pisti,
• 288 seyirci kapasiteli, çok amaçlı Kapalı Spor Salonu (Vo-

leybol, Basketbol, Hentbol, Badminton, Masa Tenisi, Pilates, 
Aerobik Salonu)

• 402 seyirci kapasiteli Kapalı Halı Saha
• Açık Voleybol ve Basketbol Sahası
• Açık Tenis Kortu
• Squash Salonu
• Tırmanma Duvarı

Bahar Şenliği Spor Müsabakaları 
Üniversitemiz bünyesinde her yıl düzenlenerek geleneksel hâle 
gelen Bahar Şenliği Spor Müsabakaları, öğrencilerimiz tara-
fından yoğun ilgi görmekte olup amacına uygun olarak şenlik 
havasında icra edilmektedir.



Halı Saha Futbol, Satranç, Kız-Erkek Voleybol, Kız-Erkek 
Basketbol gibi farklı kategorilerde yapılan spor müsabakaları 
öğrencilerimizin moral gücünü yükseltmekte, onları kötü alış-
kanlıklardan uzak tutmakta ve sosyal kaynaşma sağlayarak iş 
gücünü arttırmaktadır.

Bisiklet Kullanımı
Üniversitemiz Merkez Kampüsünü baştan sona çevrelemekte 
olan bisiklet yolu 1522 metre uzunluğa sahiptir. Bisiklet yolunda 
kullanılmak üzere temin edilen 100 adet bisiklet, ücretsiz olarak 
öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.

Sağlıklı Yaşam Merkezi
Üniversitemiz Merkez Kampüsünde uluslararası standartlara uy-
gun Sağlıklı Yaşam Merkezimiz (Fitness Salonu) bulunmaktadır.

Üniversiteler Arası Spor Müsabakaları
Üniversitemiz kuruluşundan itibaren Üniversite Sporları Fede-
rasyonunca düzenlenen spor faaliyetlerine katılım sağlamakta 
olup Üniversitemizin branş bazında katılım sayısı her geçen 
sene artmaktadır. Üniversitemiz katılım sayısı bazında yakala-
dığı başarıyı, kazandığı dereceler ile süslemektedir.

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKINLIKLER

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 veya 
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 
ka- zanmalarını sağlamak ve onları güzel sanatlarla ilgili etkin-
liklere katılmaya yönlendirmek amacı ile kültür ve sanat faaliyet-
lerinde programlı çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
Öğrencilerimizin talebi doğrultusunda çalışma alanları ile ilgili 
diğer kurum ve üniversitelerde gerçekleştirilen sempozyum, pa-
nel, söyleşi, konferans, seminer gibi bilimsel toplantılara, birey-
sel veya grup hâlinde katılımları için gerekli tüm destek Üniversi-
temizce sağlanmaktadır.
Üniversitemiz Merkez Kampüsünde bulunan çok amaçlı toplantı, 
konferans ve seminer salonları, her türlü bilimsel ve kültürel faa-
liyete ve toplantıya ev sahipliği yapmaktadır.

Kurslar
Üniversitemiz öğrencilerinin boş zamanlarını iyi değerlendir-
mek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkân sağlamak, yetenek- 
lerinin, kişiliklerinin sağlıklı ve bilinçli gelişmesine fırsat verecek 
hizmetler sunmak; öğrencilerimize birlikte düzenli ve disiplinli 
çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları sağlamak amacıyla 
ücretsiz faaliyetler gerçekleştirilmektedir.
Üniversitemizde gitar, keman, bağlama, okçuluk, tiyatro gibi 
çeşitli sportif ve sanatsal branşlarda ücretsiz kurslar düzenlen-
mektedir.

ÖĞRENCI KULÜPLERI

Üniversitemiz öğrenci kulüpleri; öğrencilerimizin boş zamanlarını 
verimli şekilde değerlendirmeleri, bilgi ve yetenekleri ölçüsünde 
kişisel potansiyellerini geliştirmeleri ve mesleki formasyonlarına 
katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak adına, 
Öğrenci Kulüpleri Yönergesi doğrultusunda, her eğitim-öğetm yılı 
ekim ve şubat aylarında kurularak Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.



Kulüp sayıları ve kulüplerin faaliyet alanları her geçen 
eğitim-öğretim yılı artmakla birlikte öğrencilerimiz, ilgi alan-

larına göre iste- dikleri kulüplere üye olarak veya yeni bir öğ-
renci kulübü kurarak kulüplerde aktif görevler alabilmektedir.
Öğrenci kulüpleri, uygun görülmesi hâlinde yapacakları her tür-
lü faaliyette Üniversitemiz tarafından desteklenmekte, faaliyetle-
re ilişkin varsa gereksinimleri karşılanmaktadır.
Ayrıca kulüplerimiz, , Üniversitemizin konferans salonlarından 
ve kampüs imkânlarından faydalanabilmektedir.
Öğrencilerimiz, yaptıkları kültürel ve bilimsel toplantılar, geziler 
ve sosyal sorumluluk faaliyetleri ile bilgi ve birikimlerini geliştire-
cek başarılı projelere imza atmakta, diğer kurum ve kuruluşlar ile 
iş birliği içerisinde çalışmalar sürdürerek mesleki formasyonlarına 
ve sosyo-kültürel gelişimlerine önemli katkılar sağlamaktadır.

ÖĞRENCI KONSEYI

Üniversitemiz Öğrenci Konseyi, öğrencilerin eğitim, sağlık, spor 
ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde hakla-
rını 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 DEĞIŞIM PROGRAMLARI

ERASMUS Değişim Programı 
Erasmus, üniversite ve yüksek lisans öğrencilerinin eğitimlerine 
Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkedeki anlaşmalı bir yükseköğ-
retim kurumunda devam etmelerini sağlayan bir öğrenci deği-
şim programıdır. Öğrencilerimiz, Üniversitemizin ortağı olduğu 



Erasmus programı ile eğitimlerini bir bölümünü yurt dışında 
görebilme imkânına sahiptir. Üniversitemiz, AB eğitim prog-
ramlarına üst düzeyde önem veren, Bologna süreciyle uyumlu, 
uluslararası bir üniversite hedefinde her geçen gün gelişen bir 
yapıdadır. Üniversitemizin, Erasmus programı kapsamında; Bel-
çika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, İspanya, İtalya, 
Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Portekiz, 
Romanya, Slovakya ve Slovenya’dan çeşitli üniversitelerle top-
lam 133 ikili anlaşması bulunmaktadır. 

FARABI Değişim Programı
Kısaca “Farabi Değişim Programı” olarak adlandırılan “Yük-
seköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi 
Değişim Programı” ile yurt içinde eğitim veren yükseköğretim 
kurumları arasında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerinin değişimi sağlanmaktadır. Her öğrenci bir defa-
ya mahsus olmak üzere, 1 veya 2 yarıyıl için Farabi Değişim 
Programı’ndan faydalanabilir. Üniversitemizin Farabi Progra-
mı kapsamında ülkemizin 76 farklı üniversitesi ile ikili anlaş-
ması bulunmaktadır. 

MEVLANA Değişim Programı
Mevlana Değişim Programı, yurt içinde eğitim veren yükse-
köğretim kurumları ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim 
kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ger-
çekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. Diğer değişim prog-
ramlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksı-
zın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki 
yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. Üniversitemizin Mev-
lana Programı kapsamında; Azerbaycan, Bangladeş, Bosna 
Hersek, Brezilya, Filistin, Gürcistan, Hindistan, İran, Karadağ, 
Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya, Pakistan, Romanya, Rusya 
ve Ukrayna’da bulunan çeşitli üniversitelerle toplam 39 anlaş-
ması bulunmaktadır. 



TÜRKÇE ÖĞRETIMI UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZI (TÖMER)

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (TÖMER), Üniversitemizde öğrenim 
görmek için gelen yabancı uyruklu öğrencilere Türkçeyi en 
etkili şekilde öğretmek ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla 
kurulmuştur. Avrupa Ortak Dil Kriterleri’ne uygun olarak 
oluşturulmuş çağdaş öğretim programımız ile öğrencileri-
mize ortalama 15’er kişilik dersliklerde eğitim verilmekte-
dir. Türkçe Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavı ile kur seviyeleri 
belirlenen yabancı uyruklu öğrencilerimiz, basamaklı kur 
sistemine uygun olarak temel, orta veya yüksek düzeyde 
Türkçe kurslarından seviyelerine uygun kur programına ka-
yıt olarak dil eğitimlerine başlarlar. Merkezimiz, bugüne 
kadar Afrika, Amerika, Asya ve Avrupa’nın çeşitli ülkele-
rinden çok sayıda öğrenciye dil eğitimi vererek bu öğrenci-
lerimizi başarıyla mezun etmiştir.

KÜTÜPHANE VE BILGI MERKEZI

5000 metrekare kullanım alanına sahip olan Kütüphane ve 
Bilgi Merkezimiz, 4 adet büyük salon ile 7/24 grup çalışma 
odalarında aynı anda yaklaşık 850 kişiye hizmet verebil-
mektedir. Kütüphanemiz 7 gün 24 saat açıktır. Kütüpha-
nemizde internet merkezi, grup çalışma odaları, dinlenme 
alanı, kafeterya ve sosyal kullanım alanları bulunmaktadır. 
Kütüphanemizde, kullanıcılarımızın ödünç ve iade işlemle-
rini kendi başlarına yapabilecekleri kitapmatikler, kaynak 
taraması için kullanabilecekleri tarama bilgisayarları, ki-



şisel eşyalarını muhafaza edebilecekleri ödünç dolapları 
bulunmaktadır. Kütüphanemizin geniş koleksiyonunda; 
basılı kitaplar, düzenli ve düzensiz (süreli yayınlar) dergi-
ler, arşivlenmiş yerel süreli yayınlar, üniversitemizin yüksek 
lisans, doktora tezleri ve projelerinin yanı sıra, ULAKBİM-E-
KUAL kapsamında erişilen ve Kütüphanemiz tarafından sa-
tın abonelik yapılan veritabanları bulunmaktadır. Öğren-
cilerimizin Merkezden en etkin şekilde faydalanabilmeleri 
için, her eğitim öğretim yılı başında ve dönem içinde ders 
dışı etkinlikler kapsamında personelimiz tarafından kütüp-
hane oryantasyon eğitimi verilmektedir.

LABORATUVAR OLANAKLARI VE
BILIŞIM HIZMETLERI

TOBB Mühendislik Laboratuvarı
Üniversitemize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin deste-
ğiyle kazandırılan TOBB Mühendislik Laboratuvarı, Makine 
ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinin Ar-Ge çalışmalarına 
ev sahipliği yapmaktadır. Laboratuvar bünyesinde; Mal-
zeme Test Laboratuvarı, Yüzey Araştırma Laboratuvarı, 
Otomotiv Laboratuvarı, Termodinamik ve Enerji Labora-
tuvarı, Alaşım Hazırlama Laboratuvarı, Talaşlı İmalat La-
boratuvarı, Mekanik ve Makine Elemanları Laboratuvarı, 
Isı Akışkanlar Laboratuvarı, Sistem Dinamiği ve Kontrol 
Laboratuvarı, Biyomedikal Mühendisliği Biyomühendislik 
Laboratuvarı, İnşaat Mühendisliği Geoteknik Laboratuvarı, 
Yapı Malzemesi Laboratuvarı, Hidrolik Laboratuvarı, Ener-
ji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETUAM), 
Yenilenebilir Enerji ve Hidrojen Teknolojileri Laboratuvarı 
yer almaktadır. 



Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, biyoteknoloji 
alanında Üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet 
edebilir bir konuma gelebilmesi amacı ile kurulmuştur. Merkez 
bünyesinde; Agronomi Laboratuvarı, Bitki Koruma Laboratuvarı, 
Biyomalzeme ve Malzeme Mühendisliği Laboratuvarı, Biyoyakıt 
ve Kimyasal Mühendisliği Laboratuvarı, Doku Kültürü ve Bitki 
Islahı Laboratuvarı, Eko-Biyoteknoloji Laboratuvarı, Endüstriyel 
Biyoteknoloji Laboratuvarı, Hayvan Biyoteknolojisi Laboratuvarı, 
Kanser ve Metabolik Hastalıklar Laboratuvarı ve Moleküler Mik-
robiyoloji Laboratuvarı yer almaktadır.  

Bilgisayar Laboratuvarları
Üniversitemiz bünyesinde tüm akademik birimlerin kullana-
bileceği, dördü merkez kampüste,  ikisi ise Bozüyük kampü-
sünde olmak üzere toplam 6 adet merkezî bilgisayar labora-
tuvarı bulunmaktadır.

Bilişim Hizmetlerimiz: 
• Kablolu ve Kablosuz İnternet Hizmeti 
• Kurumsal Hesap İşlemleri
• Öğrenci Bilgi Sistemi
• E-Posta Hesabı Tanımlama 
• Akıllı Kart Sistemi (AKS)
• Yemekhane Sistemi

Ders Dışı Etkinlik Dersi Yoklama Sistemi
Vekil Sunucu Hizmeti
  



AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZI (UZEM)

Üniversitemiz bünyesinde uzaktan öğretimle gerçekleşti-
rilen eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürüten UZEM; örgün 
dersleri e-öğrenme ile desteklemekte, ön lisans, lisans, li-
sansüstü ve yetişkin eğitimine ilişkin e-öğrenme temelli ders 
ve programlar geliştirilmesini sağlamaktadır. Tamamı üni-
versitemizin öz kaynakları ile geliştirilen Uzaktan Öğretim 
Sistemi ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve 
İngilizce derslerinin yanında Temel Bilgi Teknolojisi Kulla-
nımı dersleri çevrimiçi olarak verilmektedir. 

2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 
pandemisi sonrası Üniversitemiz YÖK’ün başlattığı uzak-
tan eğitim sürecine hızla adapte olarak, çevrimiçi eğitime 
en hızlı geçen üniversiteler arasında yer almıştır. 2019-
2020 bahar döneminde ön lisans, lisans ve lisansüstü 
düzeydeki 3000’in üzerinde ders son derece başarılı bir 
şekilde Uzaktan Öğretim Sistemi üzerinden yürütülmüş ve 
tamamlanmıştır. Uzaktan Öğretim Sistemimiz üzerinden 
verilen dersler öğrencilere canlı videolarla aktarılabilmek-
te, derslerde destekleyici görsel materyaller kullanılabil-
mekte ve öğrenciler öğretim elemanlarına canlı olarak soru 
sorabilmektedirler. 



INGILIZCE HAZIRLIK SINIFI

Üniversitemiz Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı bünyesinde kuru-
lan İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı ile öğrencilerimize lisans eğitimleri 
öncesi 1 yıl İngilizce hazırlık eğitimi verilmeye başlanmıştır. Ha-
zırlık Sınıfımızda, alışıldık hazırlık eğitimlerinden farklı olarak, 
pratiğe dayalı, öğrencilerin sınıf içi ve dışı etkinlikler, mesleki 
gelişim seminerleri ve ödüllü yarışmalarla dil becerilerini geliştir-
melerini sağlayan, eğlenceli bir eğitim modeli uygulanmaktadır. 
Hazırlık eğitimi alan öğrenciler, Erasmus ve Mevlana gibi ulus-
lararası öğrenci değişim programlarına başvurularda, yüksek 
lisans ve doktora süreçlerinde ve mezuniyet sonrası iş hayatına 
adım attıklarında, önemli bir avantaj elde etmektedirler.  

ÇIFT ANA DAL- YAN DAL IMKÂNLARI

Üniversitemizde aynı fakültenin farklı lisans programları arasın-
da ve farklı fakültelerin lisans programları arasında çift ana dal 
ve yan dal imkânı sunulmaktadır. 

YURT DIŞINDAN GELEN ÖĞRENCI

Kimler ‘Yurt Dışından Gelen Öğrenci’ kontenjanlarından fayda-
lanabilir? 
Yabancı uyruklu olanlar,
Türk liselerine denk bir okuldan mezun olanlar, 
Doğumla Türk vatandaşı olup da T.C. İçişleri Bakanlığından Türk 



vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaş-
lığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının 
Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı “Tanınan Hakların 
Kullanılmasına İlişkin Belge” sahibi olduklarını belgeleyenler 
(5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 7. maddesinde “(1) 
Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan 
evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bu-
lunmakta olup yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak 
adayların Türk Vatandaşlığı Kanununu incelemelerinde yarar 
bulunmaktadır.)

Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. 
vatandaşlığına geçenler/bu durumdaki çift uyruklular,

01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında ortaöğretime devam 
eden T.C. uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç 
yılını KKTC hariç, yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğre-
timinin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB 
nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)

01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime baş-
layan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğre-
timinin (lise) tamamını KKTC hariç, yabancı bir ülkede tamam-
layanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı 
bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamam-
layanlar dâhil)

KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğre-
nimini tamamlayıp GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 
2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve lisele-
re kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip 
olan veya sahip olacak olanlar yurt dışından gelen öğrenci kon-
tenjanlarından faydalanabilir.
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