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Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuz 2547 sayılı 
kanununun 7/d-2 maddesince 2011 yılında Deniz-
li/Çivril İlçesinde kurulmuş olup, 2013-2014 Eği-
tim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda YÖK Lisans Yer-
leştirme süreci sonrasında öğrenci alımı yapılarak, 
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu binasında 
faaliyetlerine başlamıştır. Yüksekokulumuzda 2016-
2017 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle Normal Öğretim 
de 611, İkinci Öğretim de 402 olmak üzere toplam 
1013 öğrencimiz bulunmaktadır. Üniversitemizin 
Çivril Kampüsü içine Sayın Atasay Kamer’in yar-
dımlarıyla yapılan Uygulamalı Bilimler Yükseko-
kulu Yeni Binasına taşınarak etkin bir şekilde eği-
tim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

BÖLÜMLERİMİZ
1.ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ
(N.Ö- İ.Ö)
Organik tarım alanında bilimsel yöntemlerle ça-

lışabilecek, topluma sağlıklı gıdalar temini ve bun-
ları tüketme olanağı sağlayabilecek, bio-güvenlik ve 
bio-çeşitlilik önemini kavramış, dünyada organik 
tarım konusundaki yeni yaklaşımlara uyum sağla-
yabilecek, pazarlama, üretim ve işleme konularında 
bilgi sahibi olan girişimci-tarımcılar yetiştirmeyi he-
deflemektedir. Organik Tarım Programını bitirenler, 
lisans diploması almaya hak kazanırlar. Diplomada 
“Organik Tarım Programı lisansını tamamlamıştır” 
ibaresi yer alacaktır. 



2-SERMAYE PİYASASI (N.Ö- İ.Ö)
Hukuk, ekonomi, iktisat, borsacılık, bankacılık, 

maliye ve finans gibi konuları içerisinde barındıran 
bu programın amacı, sermaye piyasalarında, banka-
larda, aracı kurumlar, borsa ve üniversitelerde çalı-
şacak, akademik bilgi ve donanıma sahip, yatırımcı 
firmalara en doğru ve kârlı önerileri getirebilecek, 
portföy yönetimi ve operasyonel sorumluluk sahibi 
olacak elemanlar yetiştirmektir.

Bu programı bitirenler tüm finans kurumlarında, 
bankalarda ve aracı kurumlarda istihdam olunup, 
yatırım danışmanı, portföy yöneticisi olarak görev 
yaparlar. Bankalarda ve borsalarda müşterilere da-
nışmanlık yaparlar ve portföy yönetirler. İMKB, 
SPK ve aracı kurumlar olmak üzere, bankaların ilgili 
bölümleri ile diğer finansal kurumlarda ve Merkez 
Bankası, Hazine Müsteşarlığı, DPT gibi kamu ku-
rumlarında ve üniversitelerde çalışabilirler.

Sermaye Piyasası Programını bitirenler lisans 
diploması almaya hak kazanırlar. Diplomada  “Ser-
maye Piyasası Programı lisansını tamamlamıştır” 
ibaresi yer alacaktır. 

3-ULUSLARARASI TİCARET VE 
LOJİSTİK (N.Ö- İ.Ö)
Dış ticaret ve lojistik farklı faaliyet alanları ol-

malarına rağmen aralarında çok önemli ilişkiler de 
vardır. Günümüzde dış ticaret ancak modern lojistik 
faaliyetleri çerçevesinde yürütülebilmektedir. Do-
layısı ile dış ticaret uygulamaları alanında uzman-
laşmış kişilerin mutlaka lojistik bilgilerine de sahip 
olmaları gerekir. Bu nedenle, bölümümüzde dış ti-
caret ve lojistiğin bir arada yer almasının öğrenciler 
açısından çok büyük bir avantajı vardır. UBYO “Dış 
Ticaret ve Lojistik Bölümünün” amacı Modern Dış 
Ticaret ve Lojistik Bilimleri ile Uygulamalarını çok 
iyi bilen uzmanlar yetiştirmektir. Bölüm ders prog-
ramlarında yer alan çok sayıdaki seçimlik ders saye-
sinde öğrenciler diledikleri takdirde iki alandan bir 
tanesine ağırlık verebilirler. Eğer istenirse iki alan-

dan da uygun sayıda ders alarak her iki bilim dalı-
na da eşdeğer ağırlık verilebilir. Ayrıca dış ticaret ve 
lojistik alanlarında yabancı dil bilgisinin önemi açık 
olduğu için Bölümümüz yabancı dil öğretimine de 
ağırlık vermektedir.

Günümüzde, yoğun ekonomik küreselleşme çer-
çevesinde uluslararası ticaret ve lojistik ile ilişkisi 
bulunmayan özel ve kamusal şirket kalmamıştır. Bu 
nedenle UBYO “Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bö-
lümü” mezunlarının çalışma alanları son derecede 
geniştir. Mezunlarımız tüm şirketlerin dış ticaret, 
finans, lojistik departmanlarında iş bulabilecek ol-
makla birlikte özellikle ithalat ve ihracat firmaları ile 
sayıları giderek artan lojistik firmalarında gelecek 
vaat eden işler ve saygın meslekî pozisyonlar bula-
bileceklerdir. 

Programı Bitirenlerin Alacağı Ünvan;
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Programı’nı biti-

renler lisans diploması almaya hak kazanırlar. Dip-
lomada “Uluslararası Ticaret ve Lojistik Programı 
lisansını tamamlamıştır” ibaresi yer alacaktır.

Yüksekokul programlarımız Lisans seviyesinde 
(4 yıl) eğitim sunmaktadır.
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