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Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 28.03.1983 tarihli ve
2809 sayılı Kanun’un ek 30’uncu maddesine
göre, Bakanlar Kurulunca 06.06.2013 tarihinde kurulmuştur. Yüksekokulumuzun amacı,
genel eğitim yaklaşımlarından farklı olarak
reel sektörün destekleyicisi olan Muhasebe ve
Denetim, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik ve
Bankacılık ve Finans 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.
Yüksekokulumuzun tüm bölümlerinde eğitim
süresi 4 yıl, eğitim dili ise Türkçedir. Bölümlerimizin staj yapma ve bitirme ödevi gerekliliği
bulunmaktadır.
Misyonumuz
Evrensel düzeyde öz değerlerine saygılı, insana, ülkesine ve çevresine duyarlı; bilimsel ilkeler doğrultusunda akılcı, sorgulayan, düşünen
ve ürüten; uluslararası düzeyde ise mesleki yetkinliğe sahip, disiplinler arası çalışmayı özümsemiş, girişimci ve yenilikçi bireyler yetiştirmek
ve sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmaya
katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz
Yenilikçi, araştırmacı eğitim anlayışı ve imkânlarıyla öğrenciler tarafından tercih edilen, sektörel paydaşlarla sürekli iş birliği içinde olan,
gelişime açık, bilimsel yönüyle ulusal ve uluslararası düzeyde saygın üniversiteler arasında
yer alan, mezunları tercih edilen, yenilikçi, kalite odaklı toplumsal gelişime öncülük eden bir
eğitim kurumu olmaktır.
BANKACILIK VE FİNANS
Bankacılık ve Finans Bölümünde; Bankaların yapısını ortaya koyarak bankacılığın tarihi gelişimini
ve bankacılık sisteminin doğmasına neden olan
faktörleri açıklamak, bankaların kurumlara ve
bireylere sağladığı ürün ve hizmetleri tanıtmak,
banka türlerini ve özelliklerini anlatmak, Merkez
Bankası faaliyetleri ve ekonomi üzerindeki etkilerini incelemek, banka-kredi işlemleri, finansman,
finansal analiz, yatırım proje değerleme, uluslararası finansman, risk yönetimi, sigortacılık işlemleri, finansal araçlar ve kurumlar gibi derslerde
teorik eğitimin yanı sıra piyasa uygulamalarına
dönük eğitimin staj ve uygulamalarla verilmesi
hedeflenmektedir.

MUHASEBE VE DENETİM
Mezunların Çalışma Olanakları
Banka, leasing, faktoring, tüketici finansman
şirketleri, sigorta şirketleri, borsa aracı kurumları gibi finansal aracılar yanında tüm şirketlerin
finans, bütçe ve muhasebe departmanları, T.C.
Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK),
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BİST),
Maliye Bakanlığı gibi devlet kurumlarında da
çalışma imkânı bulabilmektedirler. Bankacılık
ve finans bilgi donanımına sahip ve kendini
bu alanda geliştirmiş olan mezunlar, en kısa
zamanda ilgili alanlarda kolayca iş bulabilme
olanağına sahiptirler. Son zamanlarda artan
finansal kuruluşlar ve bu kuruluşlarda yaşanan
yapısal değişikliklere bağlı olarak, değişen
finansal koşullara uyum sağlayabilen eleman
ihtiyacı da artmakta ve dolayısıyla Bankacılık
ve Finans Bölümü mezunları uygulamalı eğitim
alacakları için iş yaşantısında aranan bireyler
olarak mezun olacaklardır.

Muhasebe ve Denetim Bölümünün amacı, muhasebe 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.
Mezunların Çalışma Olanakları
Muhasebe ve Denetim Bölümünün, ülkemiz
üniversitelerinde yaygın olmaması ve mezunlarımızın, muhasebe ve denetim konularında
daha özellikli bir eğitim alarak mezun olmaları, Bölümümüzü ayrıcalıklı hale getirmektedir.
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 öğrencilerine göre
öğrencilerimiz, muhasebe ve denetim konularında yoğunlaştırılmış bir müfredat altında
eğitim aldıkları için, bu alanlarda üstünlük
elde etmektedirler.

Bunun yanında mezunlarımız, muhasebe, finans, denetim, bankacılık,
sigortacılık gibi alanlarda ulusal ve uluslararası kuruluşlarda görev yapabilmektedirler.
Mezunlar kamu sektörü veya özel sektörde faaliyet gösteren tüm işletmelerin muhasebe ve
finansman bölümlerinde yönetici ve yönetici
yardımcısı unvanlarıyla istihdam edilmektedirler.
Mezunlar mesleki yeterlik sınavını kazanmak
koşuluyla Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir
ve bunun devamında gerekli koşulları sağlamak şartıyla Yeminli Mali Müşavir olabilmektedirler. Ayrıca, öğrenciler mezun olduktan
sonra yüksek lisans ve doktora eğitimlerini
tamamlayarak akademik kariyer yapabilir ve
üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilmektedirler.
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK
Turizm pek çok ülke ekonomisi için hizmet sektörü içerisinde kritik öneme sahiptir. Turizm
işletmeciliği eğitimi, öğrencilere rekabetçi bir
çevrede faaliyet göstermeye çalışan turizm işletmelerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilebilmesini sağlayan bilgi ve becerilerin kazan-

dırılmasını içermektedir. Bölümün amacı turizm
ve hizmet sektörünün diğer alanlarında gerekli
olan temel uygulamalara ait bilgi ve becerisi gelişmiş ve bunun ötesinde sektörün nitelikli
yönetici ihtiyacına cevap olacak şekilde işletme
teorisine hâkim, bir işletmeyi sevk ve idare etmek konusunda bilgi, beceri ve vizyona sahip,
bilimsel bilgiyi işletmecilikte kullanma bilincine
ve yeteneğine sahip, sorgulayan ve üreten bireyler yetiştirmek ve bu alandaki bilgi birikimine
katkıda bulunmaktır.
Mezunlarının Çalışma Olanakları
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü, ulaştırma, seyahat, konaklama ve yiyecek – içecek
işletmelerinde üst düzey yöneticilerle diğer
çalışanlar arasında görev yapacak, nitelikli
insan gücü yetiştirir. Bu doğrultuda mezun öğrenciler, kamuda ve özel sektörde iş olanağına sahiptir. Başta otel, motel ve diğer konaklama tesislerinde, pazarlama, finans, halkla
ilişkiler, insan kaynakları gibi departmanlarda, bununla birlikte ilgili konaklama, seyahat,
ulaştırma ve yiyecek işletmeleri departmanlarında çalışabilirler.
Bu bölümde eğitim alan öğrenciler, Fidelio Su-
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ite 8 ve Materials Control (MC) programlarına ait sektörde geçerli olan sertifikalara sahip
olabilmektedirler. KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi dersi kapsamında, Girişimcilik
sertifikası alabilmektedirler.

HA

İN

IN

AT Ö

YAY
VE

LKLA

İLİŞ KİLER K

OO

RD

http://w3.bilecik.edu.tr/uygulamalibilimler/
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
1. Cadde , Yeşilkent Mahallesi, 11300 Bozüyük/BİLECİK
T: 0228 214 13 01

F: 0228 214 13 02

/bseuniversitesi

/bilecikedutr

/bseuniversitesi

/bilecikseyhedebaliuniversitesi

