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PROGRAMLAR DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK 
LİSANS PROGRAMLARI

Gıda Teknolojisi Programı Gıda Mühendisliği,
Kimya
Biyokimya
Beslenme ve Diyetetik
Ziraat Mühendisliği

İnsan Kaynakları Yönetimi 
Programı 

Çalışma Ekonomisi ve  
Endüstri İlişkileri 
İnsan Kaynakları Yönetimi 
İşletme 
Kamu Yönetimi 
Siyaset Bilimi 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

Maliye Programı Bankacılık
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finansman
Bankacılık ve Sigortacılık
Ekonomi
Gümrük İşletme
İktisat
Kamu Yönetimi
Maliye
Sermaye Piyasası 
Sermaye Piyasası Denetim ve 
Derecelendirme
Sigortacılık 
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Siyaset Bilimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Uluslararası Finans
Uluslararası Finans ve 
Bankacılık
Uluslararası İşletme
Uluslararası İşletmecilik



Yüksekokulumuz, Süleyman Demirel Üniversitesi Rek-
törlüğünün 01.09.1999 tarihli senato kararı ile Isparta 
ili Gelendost ilçesinde “Gelendost Meslek Yüksekokulu” 
adı altında kurulmuştur. 1999-2000 eğitim-öğretim yı-
lında faaliyete geçirilmesine ve öğrenci alınmasına karar 
verilmiş olup 2001-2002 eğitim-öğretim yılında öğrenci-
ler ders başı yapmıştır. 2007-2008 eğitim-öğretim yılın-
da da ikinci öğretime öğrenci almaya başlamıştır. Daha 
sonra Yüksekokulumuz, 18.05.2018 tarihinde kurulan 
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne devrolun-
muştur. Öğrenciler, iki yıl süreli ön lisans düzeyinde eği-
tim-öğretimini sürdürmektedir. 

Amaç ve Hedefler
Yüksekokulumuz yerel yönetimler, halk, aileler ve öğ-
rencilerle işbirliği içerisinde,  verimli ve kapsamlı bir 
eğitimle, etkili biçimde çalışan, düşünen ve yorumlama 
yetisine sahip nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamak-
tadır. 
Hedefimiz, yaşam boyu eğitim anlayışıyla öğrencilere 
istihdam odaklı, öğrenci merkezli, kaliteli bir mesleki 
eğitim sunmak; topluma karşı sorumluluk, çevreye du-
yarlılık, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi anlayışları ka-
zandırmak, ekip ruhunu benimsetmek; iş dünyası ile 
nasıl işbirliği yapılabileceğinin ve iletişim kurulabileceği-
nin yollarını göstermek, toplam kalite yönetimi anlayışı 
oluşturmaktır. Fiziki altyapımız, teknik donanımımız ve 
uzman personelimizle tercih edilen nitelikte bireyler ye-
tiştiren bir yapıya kavuşmuş, eğitim kalitesi yüksek bir 
eğitim-öğretim kurumu olmayı hedeflemekteyiz.
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Bölüm ve Programlar
Gıda İşlemeBölümü
Gıda Teknolojisi Programı

Yönetim ve OrganizasyonBölümü
İnsan Kaynakları Yönetimi Programı

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
Maliye Programı

PROGRAMLAR MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

Gıda Teknolojisi 
Programı

- Gıda teknolojisi bölümünü bitirenlere, 
«Gıda Teknikeri» unvanı verilmektedir.  
- Teknikerler işletmelerde mühendis ve 
işçiler arasındaki bağlantıyı sağlarken, 
üretimle ilgili kayıtları tutarlar.  Ayrıca 
laboratuvarlarda ürünlerin kalite 
değerlendirmesine analiz yöntemlerini 
kullanarak yardımcı olurlar. 
 - Üretilen gıda maddelerinin uygun olarak 
paketlenmesini ve paketleme işleminin 
düzenliliğini kontrol ederler. 
- Gıda sektöründe mühendis ve işçi 
arasındaki köprüyü sağlayıp kalifiye 
teknik personel olarak özellikle üretim ve 
laboratuvarlarda çalışabilmektedirler.  
-Gıda Teknikerleri, kalite kontrol ve  AR-Ge 
laboratuvarlarında, gıda maddeleri işleyen 
tüm işletmeler, çeşitli kamu ve özel analiz 
laboratuvarlarında, TÜBİTAK, Tarım İl ve 
İlçe Müdürlüğünde, TSE laboratuvarlarında 
görev almaktadır. Ayrıca KPSS’ den 
yeterli puanı almaları durumunda kamu 
kurumlarında da görev alabilmektedir.

PROGRAMLAR MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

İnsan  
Kaynakları  
Yönetimi 
Programı

Mesleki yeterlilikler göz önünde bulundu-
rularak özel ve kamu kuruluşlarında insan 
kaynakları planlaması, çalışan ilişkileri 
yönetimi, mesleki sağlık ve güvenlik uygula-
malarının gerçekleştirilmesi, eğitim planla-
ması, performans ve ücret yönetimi, kariyer 
planlaması, işe alım ve mülakat teknikleri ve 
yasal konular ile ilgili diğer insan kaynakları 
uygulamalarını gerçekleştirebilecek, bilgi 
teknolojilerini insan kaynakları yönetimi 
uygulamalarına aktarabilecek, kalite süreci 
yaklaşımını insan kaynakları süreçlerinde 
uygulanabilecek alanlar, programın çalışma 
alanını oluşturmaktadır.

Maliye Programı -Maliye meslek elemanları, ÖSYM 
tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında 
başarılı oldukları takdirde; Bankacılık, 
Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve 
Finansman, Kamu Yönetimi, Maliye, 
Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık 
ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi, Uluslararası Finans, 
Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası 
Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman 
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisans 
programlarından birine dikey geçiş 
yapabilirler.
- Kamu kurumlarında gerekli şartlara sahip 
olmak ve çalışma sürelerine (kıdem), almış 
oldukları hizmet içi eğitimler ve görevde 
yükselme yönetmelikleri doğrultusunda 
bir üst pozisyonlara atanabilmektedirler. 
Ön lisans eğitimlerini lisans düzeyine (4 
yıllık) tamamlamaları durumunda müdür 
yrd, müdür vb. yönetici pozisyonlarda 
çalışabilirler.
- Bununla birlikte kişisel başarı ve gelişim de 
mesleki kariyerde etkili olmaktadır.


