
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 

Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu 1995-1996 eğitim-öğretim yılı güz 
yarıyılında merhume Nedime BELER'in bağışlamış olduğu binada 4 Ağustos 1995 
tarihinde Restorasyon programıyla eğitim-öğretim'e açılmıştır.

1996-1997 Eğitim-Öğretim Yılında Turizm ve Otelcilik, Halıcılık, Takı Tasarımı ve 
Süs Taşları İşlemeciliği Programlarının açılmasıyla ve öğrenci sayısının artması 
nedeniyle Özler İş Merkezi'nin en üst katına taşınılmıştır. 5 yıl bu binada eğitim-öğretim 
sürdürülmüştür. Üniversitemiz hamiliğini yapmış rahmetli Sıtkı Davut Koçman tarafından 
tamamlanan mevcut binamız 5 Ekim 2001 tarihinde eğitim-öğretime açılmıştır. Mevcut 

24360 m 'lik binamızda 16 derslik, 2 adet bilgisayar laboratuvarı ve 1 konferans salonu 
2bulunmaktadır. Temmuz 2013'te tamamlanan 2860 m 'lik atölyeler ek binamızda Mimari 

Restorasyon programına ait Ahşap Makine ve montaj, Seramik Çini Atölyeleri, 
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programına ait Mum ve Metal ile Süs Taşı İşleme Atölyeleri, 
Geleneksel El sanatları Programına ait dokuma Atölyesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Programına ait Servis Atölyesi ve Aşçılık Programına ait Mutfak bulunmaktadır.

213.114 m  alana sahip bahçemizde öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif 
ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kafeterya, basketbol, voleybol ve mini futbol sahası 
bulunmaktadır.

Meslek Yüksekokulumuz programlarına yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından 
yapılmakta olup, yerleştirmede öncelik Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) 
göre sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylara verilmektedir. Sınavsız geçiş hakkı bulunan 
adayların yerleştirilmeleri yapıldıktan sonra boş kalan kontenjanlara genel lise mezunları 
ile meslek liselerinden kendi alanları dışındaki programları tercih etmiş olan adayların 
yerleştirilmeleri yapılmakta, bu yerleştirmelerde adayların programın puan türündeki 
YGS puanları esas alınmaktadır.

MİLAS SITKI KOÇMAN MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜMLER
 Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
 El Sanatları Bölümü
 Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü
 Muhasebe ve Vergi Bölümü
 Yönetim ve Organizasyon Bölümü
 Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü

Meslek Yüksekokulumuzda
 1 profesör,
 4 yardımcı doçent,
 22 öğretim görevlisi,
 5 okutman,
olmak üzere toplamda 32 akademik personel, 22 idari 
personel bulunmaktadır.



MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ

Mimari Restorasyon Programı
Mimari Restorasyon Programı Teknik Programlar Bölümü adı altında Restorasyon Programı 

adı ile 1995-1996 Eğitim Öğretim yılında Eğitim Öğretime başlayan ilk programdır. 2011-2012 
Eğitim Öğretim yılından itibaren Bölüm adı Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Program adı da 
Mimari Restorasyon Programı olarak değişmiştir. Bölümümüz Mimari Restorasyon Programı'nda 
2003-2004 Eğitim – Öğretim Yılından itibaren ikinci öğretimde de Eğitim – Öğretime devam 
edilmektedir. Program olarak amacımız sunduğu hizmetlerin toplumsal, kültürel ve ekonomik 
refaha dönüştürülmesinde öncülük eden; öğrencisi, çalışanı başta olmak üzere tüm paydaşlar için 
sürekli çekim merkezi olan bir Program olmaktır.

Program mezunlarımız başta restorasyon çalışması yapan kamu kurumları ve özel 
kuruluşlar olmak üzere tüm özel mimari proje çizimi yapan büro ve şirketler, inşaat şirketleri, 
belediyeler, müzeler vb. yerlerde istihdam edilmektedirler.

Program mezunlarımızın ayrıca ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile (DGS) 
aşağıda isimleri belirtilen bölümlere geçiş yaparak lisans tamamlamaları mümkün olup, DGS'yi 
kazanamayan mezunlarımız direkt Açık Öğretim Fakültesinin Bölümlerine kayıt yaptırarak da lisans 
tamamlayabilmektedirler.
Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler (DGS ile )

– Mimarlık
– İç Mimarlık
– İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
– Geleneksel Türk El Sanatları
– Geleneksel Türk Sanatları
– El Sanatları Tasarımı ve Üretimi
– Eski Çini Onarımları
– Çini

Puan Türü                      :  YGS-5
Yabancı Dil Hazırlık       : Yok 
Eğitim Dili                      : Türkçe
Eğitim Süresi                 : 2 Yıl
Yükseklisans / Doktora : Yok / Yok

Telefon    : 0252 211 2266
                  0252 515 1201
Faks       : 0252 211 1879
e-posta   : milas@mu.edu.tr
Yerleşke  : Milas / Muğla



EL SANATLARI BÖLÜMÜ

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete başlamıştır. 

Tasarım, taş ve metal olmak üzere üç temel branşta teorik ve uygulamalı olarak eğitim verilmektedir  2013 yılında .
ikinci öğretim faaliyetine başlamış ancak yeterli öğrenci tercih etmediği için YÖK tarafından öğrenci alımı 
durdurulmuştur.

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programının amacı, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte ara eleman 
yetiştirmek ve bu suretle de kuyumculuk ile alakalı pozisyonlarda nitelikli ara kademe işgücü ihtiyacının 
karşılanmasına yardımcı olacak eğitim ve öğretimi sağlamaktır. Yaşanan bilgi devrimi ve küreselleşmenin 
etkisiyle sermayenin sınırları aşması ve her noktada bilgiye kolay ulaşılabilir olması günümüz iş dünyasının en 
belirgin niteliğidir. Geçmişte daha az göz önünde bulundurulan bilgi faktörü artık iş dünyasında bir adım öne 
çıkmanın anahtarı kabul edilmektedir. Bu amaçla programımız öğrencilerinin günümüz ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek ve gerekli bilgisel donanıma sahip olabilmeleri amaçlanmaktadır. Programımızı çağdaş eğitim ve 
öğretim çizgisine getirmek, mezun olacak öğrencilerimizin iş dünyasına adaptasyon sorunu çekmeyecek 
şekilde yetiştirilmesi ve sektörde aranılan nitelikte öğrenci yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Program öğrencilerinin 40 iş günü zorunlu stajları bulunmaktadır. Mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı 
ile Lisans eğitimlerine, Mersin Üniversitesi Takı Teknolojisi ve Tasarımı, Marmara Üniversitesi Takı Tasarımı 
bölümlerinde eğitimlerine devam edebileceklerdir. Aynı zamanda özel işyerlerinde veya kendi özel 
atölyelerinde çalışabileceklerdir.

Geleneksel El Sanatları Programı
Geleneksel El Sanatları Programı akademik ve mesleki yeterlilikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön 

lisans programıdır. Bu alandan mezun olan öğrencilerin  kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör 
işletmelerinde, üretime yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli meslek elamanı 
yetiştirmeyi amaçlar. Program  dört yarıyıllık bir yüksek öğretim programıdır.

Geleneksel el sanatları programı 2012-2013 Eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya 
başlamıştır.

Geleneksel el sanatlarından mezun olan öğrenciler seçtikleri dal/meslekte kazandıkları beceriler 
doğrultusunda tekniker olarak çalışabilir. El sanatları alanında usta öğretici ya da eğitmen olarak ta görev 
alabilirler. Sosyal hizmetlere bağlı yerlerde rehabilitasyon amaçlı eğitimci olarak çalışabilir, doğal boya 
atölyeleri, taş işlemeciliği yapan atölyeler, bitkisel örücülük yapan atölyeler ya da sektör, halı ve kilim deseni 
hazırlayan işletmeler, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmeler, desen üretimi yapan işletmeler,  moda 
evleri, tekstil firmaları, mefruşat mağazaları, ev tekstili işletmeleri,  kendi işyerinde veya evinde vb. yerlerde 
çalışabilirler. Alanlarına göre tüm kamu ve özel kuruluşlarda istihdam edilirler. Mezun olan öğrencilere ön lisans 
diploması ile “Tekniker” unvanı verilir.  Halk Eğitimi Merkezlerinde, hobi merkezlerinde ve sanat evlerinde usta 
öğretici, öğreticisi olarak ve turizm sektöründe hediyelik eşya  yapımında, antika evlerinde, müzelerde, 
kolleksiyonerlerin yanında çalışabilmektedirler. 

Öğrenciler mezun olduklarında Dikey geçiş sınavına girebilirler. Bu sınavı başarı ile geçen öğrenciler 
alanları ile ilgili lisans programlarına başvurabilirler.

Puan Türü                      :  YGS-5
Yabancı Dil Hazırlık       : Yok 
Eğitim Dili                      : Türkçe
Eğitim Süresi                 : 2 Yıl
Yükseklisans / Doktora : Yok / Yok

Telefon    : 0252 211 2266
                  0252 515 1201
Faks       : 0252 211 1879
e-posta   : milas@mu.edu.tr
Yerleşke  : Milas / Muğla



 

OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, 1997 yılında kurulmuş ve 1997-1998 eğitim-öğretim yılından 

itibaren öğrenci alımına başlamıştır. Önlisans programı olarak açılan Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı'nda 
15 yılı aşkın bir süredir turizm sektörünün her alanına kalifiye ara eleman ve yönetici adayları yetiştirilmektedir. 
Programın ders öğretim planı içerisinde yer alan derslerden minimum 120 ECTS (Avrupa Kredi Transfer 
Sistemi) kredi tanımlanan program yeterlilikleri çerçevesinde sağlandığında Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön 
Lisans derecesine sahip olunur.

İnsan kaynaklarının mesleki eğitim yoluyla geliştirilmesi projesi (İKMEP), beşinci seviye meslek 
standartlarına dayalı olan bu programda, Turizm ve otel Sektörünün ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve donanıma 
sahip olan öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Turizm ve Otel İşletmeciliği programından mezun olan öğrenciler, konaklama işletmeleri, tur 
operatörleri ve seyahat acenteleri ile yiyecek-içecek işletmeleri ve ağırlama hizmeti veren kamu kurum ve 
kuruluşlarında istihdam edilmektedirler.

Programı tamamlayarak mezun olan öğrenciler, ÖSYM'nin yaptığı Dikey Geçiş Sınavında başarılı 
olmaları durumunda, tercih ettikleri programlarına uygun bir lisans programına kayıt hakkı kazanmaktadır. Bu 
programlarda uygulanan intibak ve dört yarıyıllık lisans tamamlama eğitiminden sonra, lisans diploması almaya 
hak kazanmaktadırlar.

Aşçılık programı
Aşçılık  Programı, 2012-2013 Eğitim Öğretim  yılında kurulmuş ve 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz  

itibaren öğrenci alımına başlamıştır. Önlisans programı olarak açılan Aşçılık Programı 2013-2014 Eğitim 
öğretim yılı başlangıcından itibaren İkinci öğretimi açılmıştır. Programın ders öğretim planı içerisinde yer alan 
derslerden minimum 120 ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredi tanımlanan program yeterlilikleri 
çerçevesinde sağlandığında Aşçılık  Ön Lisans derecesine sahip olunur.

İnsan kaynaklarının mesleki eğitim yoluyla geliştirilmesi projesi (İKMEP), beşinci seviye meslek 
standartlarına dayalı olan bu programda, Turizm ve otel Sektörünün ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve donanıma 
sahip olan öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Aşçılık Programı'ndan mezun olanlar, “Aşçı” unvanını 
kazanarak; Kamu Kurumlarında, Turistik belgeli işletmelerde, restoranlarda, yemek fabrikalarında (catering 
şirketlerinde), uçak-gemi-tren-otobüs-hastane mutfaklarında; aşçı başı, aşçı başı yardımcısı, kısım şefi, sos 
şefi, balık şefi, ızgara şefi, kızartmalar şefi, ızgara şefi, çorba şefi, sebze şefi, joker şef (değişim aşçısı), soğuk 
şefi, pastane şefi, kasap, dömi şefi, komi vb rütbelerle; araştırma şefi (test aşçısı), mutfak bilimcisi, yiyecek-
içecek müdürü, yemek tedariki yöneticisi, mutfak yöneticisi, restoran denetçisi-koordinatörü, restoran müdürü 
vb kadrolarda çalışabilirler. Ayrıca yemek araştırmacısı, yemek yazarı, gıda işleyicisi, yemek stilisti, yemek 
mimarı, menü geliştirici, tarif geliştirici, yiyecek-içecek eğiticisi vb isimler altında da topluma hizmet 
sunabilmektedirler.

Programı tamamlayarak mezun olan öğrenciler, ÖSYM'nin yaptığı Dikey Geçiş Sınavında başarılı 
olmaları durumunda, tercih ettikleri programlarına uygun bir lisans programına kayıt hakkı kazanmaktadır. Bu 
programlarda uygulanan intibak ve dört yarıyıllık lisans tamamlama eğitiminden sonra, lisans diploması almaya 
hak kazanmaktadırlar.

Puan Türü                      :  YGS-6 (Turizm ve Otel İşl)
                                         YGS-4 ( Aşçılık)
Yabancı Dil Hazırlık       : İsteğe Bağlı 
Eğitim Dili                      : Türkçe
Eğitim Süresi                 : 2 Yıl
Yükseklisans / Doktora : Yok / Yok

Telefon    : 0252 211 2266
                  0252 515 1201
Faks       : 0252 211 1879
e-posta   : milas@mu.edu.tr
Yerleşke  : Milas / Muğla



MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
 Bu programın amacı; kamu ve özel sektör kuruluşlarında muhasebe sürecindeki tüm 

faaliyetlerin çağdaş piyasa ve rekabet koşullarına uygun eğitim, bilgi birikimi, tecrübe ve teknolojik 
donanımla yerine getirilmesini destekleyecek Muhasebe Meslek Elemanı yetiştirmek ve gerekli iş 
gücü desteğini piyasa beklentileri çerçevesinde karşılamaktır.                     

 Bu programın temel hedefleri arasında, öğrencilere muhasebenin temel kavramlarını ve 
sistemini, muhasebe kayıtlarında kullanılan belgeleri tanıtmak, bilanço ve gelir tablosu hesaplarının 
işleyişini ve mali tabloların nasıl hazırlanacağını öğretmek, iş dünyasının gereksinim duyduğu 
analitik eğitimi sunmak ve özellikle muhasebe ve finans bağlamında karşılaşılan temel işletmecilik 
sorunlarına rasyonel çözümler üretebilmeleri için bilgi ve yeteneklerini geliştirmek sayılabilir.

 Bu programdan dikey geçiş yapılabilecek lisans programları; Bankacılık, Bankacılık ve 
Finans ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, 
İşletme İnformatiği, Lojistik Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Sigortacılık 
ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmeciliktir.

Mali ve muhasebe konularında yetkinlik kazanacak mezunlarımız; şirketlerin muhasebe 
bölümlerinde, mali müşavirlik şirketlerinde, finansal kuruluşlarda, kamu kuruluşlarında iş imkânı 
bulabilmektedirler.

Programı tamamlayarak mezun olan öğrenciler, ÖSYM'nin yaptığı Dikey Geçiş Sınavında 
başarılı olmaları durumunda, tercih ettikleri programlarına uygun bir lisans programına (işletme, 
iktisat, maliye vb.) kayıt hakkı kazanmaktadır. Bu programlarda uygulanan intibak ve dört yarıyıllık 
lisans tamamlama eğitiminden sonra, lisans diploması almaya hak kazanmaktadırlar.

Puan Türü                      :  YGS-6
Yabancı Dil Hazırlık       : İsteğe Bağlı 
Eğitim Dili                      : Türkçe
Eğitim Süresi                 : 2 Yıl
Yükseklisans / Doktora : Yok / Yok

Telefon    : 0252 211 2266
                  0252 515 1201
Faks       : 0252 211 1879
e-posta   : milas@mu.edu.tr
Yerleşke  : Milas / Muğla



YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

İşletme Yönetimi Programı
İşletme Yönetimi Programı İktisadi ve İdari Programlar Bölümü İşletme Programı olarak 

2002-2003 eğitim öğretim yılında faaliyete başlamıştır. 2009-2010 eğitim- öğretim yılında ise 
Yüksek Öğretim Kurumu'nun aldığı karar ile bölüm adı “Yönetim ve Organizasyon Bölümü” 
program adı “İşletme Yönetimi Programı” şeklinde değiştirilmiştir. 2011 yılında ise ikinci öğretim 
faaliyetine başlanılmıştır. 

İşletme Yönetimi Programının amacı, mesleki bilince ve girişimci ruha sahip, topluma 
duyarlı, farklılık oluşturacak nitelikler ile donatılmış, yenilikçi analitik düşünebilen, alanlarında tercih 
edilen mesleki-teknik nitelikli meslek elemanı yetiştirerek birçok sektörde merkez olma özelliği 
gösteren bölgemizin ve ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmaktır. Bu 
amaçla yönetim ve organizasyon, muhasebe-finansman, üretim yönetimi ve pazarlama, hukuk, 
bilgisayar teknolojileri konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verilmektedir.

Program öğrencilerinin 40 günlük zorunlu stajları bulunmaktadır. Program mezunları 
işletmelerin finans, uluslararası ticaret, lojistik yönetimi, pazarlama, insan kaynakları, halkla ilişkiler, 
üretim, muhasebe departmanlarında görev alabilecekleri gibi kendi işlerini de kurabilmektedir.

Programı tamamlayarak mezun olan öğrenciler, ÖSYM'nin yaptığı Dikey Geçiş Sınavında 
başarılı olmaları durumunda, tercih ettikleri programlarına uygun bir lisans programına (işletme, 
iktisat, maliye vb.) kayıt hakkı kazanmaktadır. Bu programlarda uygulanan intibak ve dört yarıyıllık 
lisans tamamlama eğitiminden sonra, lisans diploması almaya hak kazanmaktadırlar.

Puan Türü                      :  YGS-6
Yabancı Dil Hazırlık       : İsteğe Bağlı 
Eğitim Dili                      : Türkçe
Eğitim Süresi                 : 2 Yıl
Yükseklisans / Doktora : Yok / Yok

Telefon    : 0252 211 2266
                  0252 515 1201
Faks       : 0252 211 1879
e-posta   : milas@mu.edu.tr
Yerleşke  : Milas / Muğla



PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ

Pazarlama Programı
Pazarlama Programı İktisadi ve İdari Programlar Bölümü bünyesinde 2002-2003 eğitim-

öğretim yılında normal öğretimde öğrenci kabulüne başlamıştır. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 
Yüksek Öğretim Kurumu'nun aldığı karar ile programımızın bağlı bulunduğu bölümün adı 
“Pazarlama ve Reklamcılık” olarak değiştirilmiştir ve programımız 2012-2013 eğitim-öğretim 
yılında ikinci öğretimde faaliyetlerine başlamıştır. 

Programımız özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli meslek personeli ihtiyacının 
karşılanmasına yardımcı olmanın yanı sıra mezunlarına meslek bilincinin ve etik değerlerin 
aşılanması hedefleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu faaliyetler kapsamında, program 
öğrencilerine toplam dört yarıyıl boyunca verilen teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra 40 günlük 
zorunlu staj uygulaması da bulunmaktadır.

Programı tamamlayarak mezun olan öğrenciler, ÖSYM'nin yaptığı Dikey Geçiş Sınavında 
başarılı olmaları durumunda, tercih ettikleri programlarına uygun bir lisans programına (işletme, 
iktisat, maliye vb.) kayıt hakkı kazanmaktadır. Bu programlarda uygulanan intibak ve dört yarıyıllık 
lisans tamamlama eğitiminden sonra, lisans diploması almaya hak kazanmaktadırlar.

Puan Türü                      :  YGS-6
Yabancı Dil Hazırlık       : İsteğe Bağlı
Eğitim Dili                      : Türkçe
Eğitim Süresi                 : 2 Yıl
Yükseklisans / Doktora : Yok / Yok

Telefon    : 0252 211 2266
                  0252 515 1201
Faks       : 0252 211 1879
e-posta   : milas@mu.edu.tr
Yerleşke  : Milas / Muğla



MUĞLA  SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu

Milas / Muğla
Telefon: 0 252 211 2266 / 0252 515 1201

Faks: 0 252 211 1879
e-posta: milas@mu.edu.tr 
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